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Ágrip  

Í þessari ritgerð er sjónum beint að samstarfi þroskaþjálfa og kennara innan námsvera í 

grunnskólum. Til þess að afla upplýsinga um efnið var leitað til starfsmanna nokkurra 

námsvera og þeir fengnir til að svara spurningum um starf sitt og starfsumhverfi. 

Niðurstöður þessarar könnunar benda til þess að almennt sé mikil ánægja með samstarf 

stéttanna og virðast flestir þeirrar skoðunnar að það þurfi að auka það þegar litið er til 

framtíðar. Aðvitað er ekkert fullkomið og höfðu þeir sem svörðu könnuninni ýmsar 

hugmyndir um hvað mætti bæta. Í ritgerðinni er komið inn á ýmsar leiðir til úrbóta og 

þannig reynt að horfa til framtíðar með jákvæðum hætti. Við teljum að ritgerðin og 

niðurstöður könnunarinnar geti nýst þeim sem koma að kennslu nemenda með sérþarfir, 

hvort heldur sem er í námsveri eða skólastofunni. 
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Formáli 

Við höfundar þessarar ritgerðar erum hjón og erum bæði búin að vera í námi við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Berglind hefur verið í þroskaþjálfafræði en Sigurður í 

grunnskólakennarafræði. Ritgerðin okkar Samstarf kennara og þroskaþjálfa er því 

samstarfsverkefni milli deilda í Háskóla Íslands og er því B.A. lokaverkefni í 

þroskaþjálfafræðum og B.Ed í grunnskólakennarfræðum. Við hjónin hófum bæði störf í 

Höfðaskóla á Skagaströnd haustið 2014 og í vinnu okkar þar vöknuðu með okkur spurningar 

varðandi samstarf þroskaþjálfa og kennara. Við vildum við því nýta tækifærið nú til þess að 

kanna hvernig staðan væri í námsverum landsins. Það eiga jú öll börn rétt á skólagöngu 

fötluð eður ei og skólinn á að koma til móts við þarfir allra. Það krefst því samvinnu þeirra 

sem koma að vinnu með börnunum og því vildum við kanna hvernig samstarf er sem víðast. 

Er fólk almennt sátt með þetta samstarf. Er eitthvað sem mætti betur fara í þessu starfi.  

Við viljum nota tækifærið til þess að þakka ættingjum okkar og þá sérstaklega foreldrum 

fyrir stuðninginn og aðstoðina með börnin þegar við þurftum á að halda. Við viljum auðvitað 

þakka börnunum okkar fyrir þolinmæðina þar sem við þurftum að liggja yfir bókum og 

tölvum í undirbúningsvinnunni. Við viljum einnig þakka yfirmönnum okkar og samstarfsfólki 

í Höfðaskóla fyrir stuðninginn og sveigjanleika í vinnu til að við gætum lokið við ritgerð þessa 

og sinnt námi. Í lokin viljum við þakka þeim sem tóku þátt í könnunni og leiðbeinanda okkar 

Höllu fyrir góðar ábendingar og aðstoð. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum 

sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, __9._maí__ 2016__ 

 

____Berglind Rós Helgadóttir_________ ___Sigurður Heiðarr Björgvinsson__ 
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1 Inngangur  

Máltækið það þarf heilt þorp til að ala upp barn á vel við samfélagið sem við lifum og 

hrærumst í með börnunum okkar og það á einnig vel við skólann sem barnið gengur í. Flestir 

skólar hafa margskonar starfsfólk sem á í daglegum samskiptum við barnið okkar og því er 

hægt að líta svo á að þar sé ágætis þversnið af samfélaginu. Kennarar eru á öllum aldri og 

síðan eru skólaliðar og stuðningsfulltrúar, húsverðir og fólkið sem vinnur í gæslunni eftir 

skóla. Einnig ber að nefna alla sem koma að stjórn skólans þó misjafnt sé eftir skólum hversu 

mikið þau koma að starfi og kennslu barna. Þá vinna í mörgum skólum stuðningsfulltrúar, 

sérkennarar og þroskaþjálfar sem oftar en ekki beina athygli sinni  að þeim börnum sem 

þurfa hve mesta aðstoð eða utanumhald í skólanum.  

Þau börn sem verið er að vinna með í sérkennslu eða námsveri þurfa á því að halda að það 

sé gott teymi að vinna með þau. Hér erum við ekki endilega að tala um formleg teymi heldur 

ef við horfum á lærdómssamfélagið sem teymi. Skólinn og þeir sem koma mest að barninu 

beri virðingu fyrir því og eigi í góðum samskiptum svo það þjóni best þeim börnum sem 

unnið er með. Börn sem nýta sér sérkennslu eða námsver geta verið þar af ýmsum orsökum 

eins og lesblindu, einhverfu, ofvirkni með eða án athyglisbrests eða fatlana einhversskonar.  

Þetta er sá hópur barna sem við munum hafa að leiðarljósi í þessari ritgerð. Mörg börn 

sækja sérkennslu eða þurfa að fá að fara út úr hefðbundinni kennslustofu og í sumum 

skólum geta þau nýtt sér námsver til að vinna í. Markmið rannsóknarinnar er því að varpa 

ljósi á hvernig samstarf þroskaþjálfa og kennara í sérkennslu eða námsverum er háttað. 

Við leggjum því af stað með rannsóknarspurninguna Hvernig er samstarfi kennara og 

þroskaþjálfa í námsverum háttað? 

Við framkvæmd rannsóknar studdumst við megindlegar rannsóknir þar sem við lögðum 

fyrir könnun hinsvegar er hluti könnunar með opnum spurningum svo það er með 

eigindlegu ívafi þar sem fólki gafst kostur á að koma með eigin hugmyndir eða vangaveltur 

varðandi starfið. 
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1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í níu meginkafla. Fyrsti kaflinn er inngangur en í næsta kafla skoðum við 

fortíðina og hvaða breytingar hafa orðið á sjónarhorni á fötlun og breytingar á lögum er 

varða kennslu barna sem sérþarfir á Íslandi.  

Þriðji kafli fjallar um réttindi barna, hlutverk grunnskólans og stefnuna skóli án 

aðgreiningar. Þar sem við komum inn á  hvernig skóli án aðgreiningar hefur þróast.  

Fjórði kaflinn fjallar annarsvegar um siðareglur og hutverk kennarar en hinsvegar um 

siðareglur og starfskenningar þroskaþjáfla og hlutverk þeirra í skólakerfinu í dag.  

Fimmti kaflinn fjallar um lærdómssamfélagið og teymi en við lítum einmitt á að samstarf 

kennarar og þroskaþjálfa sé vinna í teymi hvort sem þau eru formlega skipuð eða ekki. Báðir 

aðilar eru hluti af svokallaðri menningu skóla.  

Sjötti hluti ritgerðarinna fjallar um rannsóknina okkar, þar sem farið verður í 

aðferðafræðina og siðferðisleg álitamál. Við segjum frá markmiði könnunar okkar og 

framkvæmd hennar. 

Í sjöunda kafla förum við yfir niðurstöður könnunar en á eftir því koma svo umræður í 

áttunda kafla þar sem við förum yfir hvað mætti bæta út frá niðurstöðum könnunar og 

síðasti kaflinn eru svo lokaorðin.  
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2 Hvernig var þetta? 

Allt er breytingum háð segir einhversstaðar en í því tilliti þá horfum við til fortíðar og förum 

aðeins yfir farin veg. Í þessum kafla munum við annars vegar gera grein fyrir þróun 

sjónarhorna á fötlun í gegnum tíðina og hinsvegar segja frá ýmsum breytingum á lögum og 

reglugerðum er varða kennslu. Það getur verið gott að velta fyrir sér þróun mála til að átta 

sig á því hvar við erum stödd í dag og hversu miklu hefur verið áorkað í málefnum fatlaðra 

og hvernig sú þróun hefur síðan breytt lögum og reglugerðum er varða kennslu barna. 

Hvernig var þetta og hvert stefnum við?  

2.1 Sjónarhorn á fötlun.  

Fötlunarfræði eru til þess að gera ung fræðigrein en sjónarhorn hennar eru margvísleg og 

fræðimenn hennar koma víða að en mest þó úr félagsvísindum. Lengi hefur verið deilt um 

hvernig beri að túlka hugtakið fötlun og hafa ýmis sjónarhorn og hugmyndir komið fram. 

Helst ber þar að nefna Læknisfræðilega líkanið, Norræna tengslaskilninginn og Breska 

félagaslega líkanið (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Læknisfræðilega líkanið má að mestu rekja til félagsfræðingsins Talcott Parsons sem ritaði 

grein fyrir vel rúmum 50 árum þar sem fötlun var andstæða þess sem talin var vera heilbrigt 

og eðlilegt. Í hinum vestræna heimi var þetta sjónarhorn ríkjandi til loka 20. aldar. 

Læknisfræðilega líkanið felst í því að greina margvíslegar líkamlegar og andlegar skerðingar 

og veita ráðgjöf og úrræði við þeim. Það gengur út frá því að einstaklingar séu fórnarlömb 

fötlunar sinnar og séu upp á aðra komin við umönnun og aðstoð. Þeir sem aðhyllast 

læknisfræðilega líkanið líta á málið sem að skerðingin sjálf sé upphaf allra erfiðleika í lífi 

viðkomandi en ekki er horft á áhrif sem umhverfi eða aðrar ytri aðstæður geta haft á 

einstaklinginn. Nýverið hefur líkanið fengið á sig mikla gagnrýni og í kjölfar nýrra vísinda 

sem geta greint ákveðna fósturgalla með snemmómskoðun og þar með útrýma gölluðum 

fóstrum (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Norræni tengslaskilningurinn samanstendur af þremur meginatriðum samkvæmt norska 

fræðimanninum Jan Tøssebro.  Fyrst ber þar að nefna að fötlun sé tilkomin vegna 

einhversskonar missræmis milli einstaklingsins og umhverfis. Fötlun viðkomandi skapast 

vegna þess að umhverfið og einstaklingurinn falla ekki hvort að öðru og því skapast 
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misræmi. Í öðru lagi er talað um að fötlun sé bundin aðstæðum og því getur verið misjafnt 

eftir aðstæðum hvort skerðingi leiði til fötlunar. Í þriðja lagi er fjallað um að fötlun sé afstæð 

með því er átt við að þau félagslegu eða andlegu skilgreiningar sem  eru skilgreind sem 

fötlun séu oftar en ekki ákveðin í samfélaginu og því getur það verið tilviljunarkennt hvar 

mörkin eru dregin (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Breska félagslega líkanið er að öllum líkindum þekktast af hinum félagslegu sjónarhorna á 

fötlun en líklegast það umdeildasta. Það varð til í andstöðu við læknisfræðilega líkanið en 

hugmyndirnar sem líkanið byggir á komu upphaflega frá samtökum fatlaðs fólks í Bretlandi 

sem kolluðu sig Uninon of the Physically Impaired Against segregation (e. UPIAS). Samtökin 

gáfu árið 1976 út yfirlýsingu þar sem þau lýstu því yfir að fólk með skerðingar væri fatlað af 

samfélaginu og að fötlun væri afleiðing af þeirri undirokun sem væri einkennandi fyrir 

tengsl milli fóks með skerðingar og annara í samfélaginu. Breska félagslega líkanið hafnar 

því þeirri hugmynd að skerðing valdi fötlun og að skerðing og fötlun sé eitt og hið sama. 

Samkvæmt líkaniu vístar hugtakið fötlun til ákveðinnar tegundar af félagslegri mismunun 

sem höfundar þess telja að megi líja við kynja og kynþáttamisrétti. Hinsvegar hefur líkanið 

fegnið á sig gagnrýni fyrir að sniðganga ákveðna hópa fatlaðs fólks líkt og fólks með 

þroskahamlandir, geðfatlanir og heyrnaskerðingar (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Normaliseringin (e. Normalization) leit dagsins ljós í kringum 1970 og felur í sér að allt fólk 

með fötlun eigi rétt á eðlilegu lífshlaupi og fái notið daglegs lífs á sem eðlilegastan máta. 

Upphafsmaður normaliseringarinnar var Bank Grundewald en í samstarfi við Bengt Nirje 

þróuðu þeir hana. Þeir mótmæltu þeirri aðskilnaðarstefnu að færa fólk með þroskahömlun 

frá ófötluðu fólki og lögðu áherslu á að það hefði tækifæri á að lifa eðlilegu lífi eins og kostur 

er hverju sinni. (Wolfensberger, 1980). Bengt Nirje var talsmaður normaliseringarinnar á 

Norðurlöndum en kenningar hans gegnu út á að það sé samfélagið sem þurfi að aðlaga að 

fötluðum einstaklingum en ekki á hinn veginn. Fólk á að fá að upplifa ævi sína á sama hátt 

hvort sem það séu ófatlaðir eða ekki og á því jafnan rétt á því að eiga eðlilegan dags-, viku- 

og árshrynjanda. Bengt Nirje lagði jafnframt áherslu á að fólk með þroskahömlun ætti sama 

rétt á sjálfákvörðunarrétt, kynjamynstri, efnahagslegum aðstæðum, umhverfi og lífsferli og 

aðrir (Nirje, 1980). 
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Kenningin um gildisaukandi félagsleg hlutverk (e. social role valorization) kom frá Wolf 

Wolfensberger þar sem hann áleit að hugtakið um Normaliseringu væri of óljóst og því 

þyrfti að endurskoða hugtakið og breyta um heiti. Úr því varð kenningin um gildisaukandi 

félagsleg hlutverk en þar lagði hann áherslu á ýmsa vanmetna hópa eins og fólk með 

þroskahömlun. Hann byggði kenningu sína á kenningu Erving Goffman um stimplun. Þar 

átti hann við að fólk fengi á sig stimpil vegna skerðingar og því væri aðeins horft á 

skerðnguna sjálfa en ekki einstaklinginn. Wolfensberger vildi styrkja ímynd þessara 

vanmetnu hópa í samfélaginu svo þeir mættu öðlast jákvæð og vel metin hlutverk í 

samfélaginu. Hann áleig að það bæri að nota allar þær aðferðir sem samfélagið hefði kost 

á til að ýta undir að vanmetið fólk fengi eins jákvæð hlutverk og ímyndir og hægt væri 

(Wolfensberger, 1985). 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf hefur verið að ryðja sér til rúms undanfarið. Þessi 

hugmyndafræði fjallar um rétt fallaðs fólks til að lifa sjálfstæðu lífi og hafa þar með fulla 

stjórn á sínu lífi og taka eigin ákvarðanir (Hrefna K. Óskarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 

2008). Jenny Morris er bresk fræðikona, sem vegna líkamlegrar fötlunar notar hjólastól, 

telur að flestar skilgreiningar fólks með fötlun á sjálfstæði feli í sér þrjú megin atriði. Fyrst 

ber að nefna að fatlað fólk hafi sömu tækifæri og ófatlað fólk til að sjórna eigin lífi. Í öðru 

lagi telur hún að þeim sjálfstæða skilningi á orðinu „sjálfstæði“ og í þriðja lagi eigi falað fólk 

að stjórna þeirri þjónustu og aðstoð sem það þarf á að halda. Áhersla sé á að sjálfstæði 

verði ekki tengt líkamlegri eða vitsmunalegri getu fólk til að sjá um sig án aðstoðar heldur 

hafi fólk því aðgang að þeirri aðstoð sem að hentar viðkomandi þegar hann þarf á því að 

halda (Morris, 2004). 
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2.2 Þróun laga um fræðslu og sérkennslu 

Fyrstu fræðslulög sem sett voru á Íslandi eru frá árinu 1880 og fjölluðu um uppfræðslu 

barna í skrift og reikningi. Þar var fræðslan alfarið á ábyrgð heimila en sóknarprestar höfðu 

umsjón með að því yrði framfylgt. Þessi lög tóku ekki tillit til  barna með sérþarfir á neinn 

hátt (Kristín Bjarnadóttir, 2009). Eins og víða í nágrannalöndunum hófst sérkennsla á Íslandi 

með kennslu heyrnarlausra á árunum 1820-1867 en þá fóru nokkur daufdumb íslensk börn 

til náms við Konunglegu daufdumbrastofnunina í Kaupmannahöfn. Árið 1867 fór Páll 

Pálsson utan að læra málleysingjakennslu við daufdumbrastofnunina í Kaupmannahöfn. 

Hann kenndi síðan heyrnarlausum með preststbörnum þar til hann lést árið 1890 (Gunnar 

Salvarsson, 1995). Skóli fyrir heyrnarlaus börn var stofnaður á síðasta áratugi 19. aldar en 

árið 1872 var gefin út tilskipun um að skylt væri að  veita mállausum og heyrnarlausum 

börnum kennslu (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2000). 

Eftir að ný fræðslulög tóku gildi árið 1907 átti hvert mannsbarn að eiga kost á menntun 

nema ef þau væru talin óhæft vegna skorts á gáfum eða um heilsubresti væri að ræða (Lög 

um fræðslu barna nr.59/1907). Árið 1922 voru sett lög sem áttu við um kennslu heyrna og 

málleysingja en það voru trúlega fyrstu lög um sérkennslu sem sett voru hér á landi 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2000). Áfram héldu lög um fræðslu barna að þróast og árið 

1926 tóku ný lög við en þó voru ekki miklar breytingar í þeim gagnvart börnum með 

sérþarfir nema þá helst orðalag (Lög um fræðslu barna nr. 40/1926). 

Árið 1933 var svo stofnaður skóli fyrir blinda að tilstuðlan Blindravinafélags Íslands. Kennsla 

„þroskaheftra“ hófst ekki fyrr en eftir 1960 með ákvörðun fræðsluyfirvalda í Reykjavík var 

stofnaður skóli fyrir þroskaheft börn árið 1961 og var nemendafjöldi yfir 100 árið 1968. 

Þessi skóli nefndist Höfðaskóli en fluttist síðar í Öskjuhlíðina. Haustið 1968 hóf 

Kennarskólinn  eins árs framhaldsdeild í sérkennslu (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2000). 

Það var svo árið 1974 að lög um grunnskóla komu í stað lög um fræðslu barna. Þau lög 

tilgreindu nýja hugmyndafræði um blöndun þar sem bekkir ættu að vera getublandaðir og 

nemendur með sérþarfir gætu stundað nám í venjulegum skólum. Lögin áttu að tryggja rétt 

til náms burtséð frá fötlun. Sú nýjung varð einnig að tilgreint var um menntun sérkennara 

sem kenna ættu börnum með sérþarfir (Lög um grunnskóla nr.63/1974). 
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Árið 1994 dagana 7. til 10. júní var haldin alþjóðleg ráðstefna um menntun nemenda sem 

sérþarfir í Salamanca á Spáni. Þar voru samankomnir fulltrúar nítíu og tveggja 

ríkisstjórna  og tuttugu og fimm alþjóðlegra samtaka. Í yfirlýsingunni er lög séstök áhersla á 

að börn og fullorðið fólk með fötlun eigi rétt á að fá menntun við hæfi.  Það sé frumréttur 

hvers barns og því verði að gefa því kost á að ná og viðhalda viðunandi stigi menntunar. 

Börn séu mismunandi og hafi ólíka hæfileika, áhugamál og námsþarfi. Því verði 

menntakerfið að taka mið af einstaklingunum og þörfum þeirra í skipulagi og tilhögun náms. 

Einstaklingar með sérþarfir skulu hafa aðgang að almennum skólum og þar beri að mæta 

þörfum þeirra með kennsluaðferðum sem taka mið af barninu (Menntamálaráðuneytið, 

1995). 

Almennir skólar eru virkasta aflið í að sigrast á hugarfari mismununnar og geta mótað 

umhverfi sem tekur fötluðum opnum örmum. Jafnframt móta þeir þjóðfélag án 

aðgreiningar og koma menntun öllum til handa, ennfremur veiti þeir þorra barna góða 

menntun og stuðla að skilvirkni menntakerfisins í heild og bæti, þegar til lengdar lætur, 

nýtingu fjármuna. Að reynt sé að greina sérþarfir snemma og brugðist við þeim með virkum 

hætti. Lagt var kapp á að stefnumótun skóla ætti að miðaðist við að öll börn ættu aðgengi 

án aðgreiningar. Þar með var lagður hornsteinn í þróun skóla án aðgreiningar sem farið er 

eftir nú í dag (Menntamálaráðuneytið, 1995). 

Eftir Salamanca yfirlýsinguna urðu breytingar á lögum og árið 1995 taka við ný lög þar 

sem  kveðið er á um skóla sem koma til móts við þarfir hvers og eins nemanda. Því það sé 

réttur hvers barns að ganga í skóla í sínu nánasta umhverfi sem á að veita honum þá 

þjónustu sem hann á rétt á. Ekki er þar fjallað sérstaklega um sérkennslu nema að hún skuli 

áfram innt af hendi skólans þar sem því verður við komið (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). 

Árið eftir er svo tekin í gildi Reglugerð um sérkennslu nr. 389/1996 þar sem útlistun á starfi 

sérkennslu er úttskýrð nánar (Reglugerð um sérkennslu nr. 389/1996). 

Samantekt 

Sjónarhorn á fötlun hafa breyst mikið síðustu áratugin og er almenningur farin að líta sífellt 

meira á fólk með fötlun sem eðlilegan hluta af samfélaginu eins og það á að vera. Réttindi 

fólks hafa sem betur fer aukist með árunum en með hverri nýrri kenningu hefur fólkið 
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áorkað breytingum í samfélaglegri hugsun en það leiðir út í breytingar á lögum og reglum í 

samfélaginu.  

Sífellt er verið að reyna að breyta og bæta lögin í landinu með þeim tilgangi að bæta hag 

þegnanna. Hér höfum við fengið smá innsýn inn í þróun laga um skóla og sérkennlu í 

gegnum tíðina og hefur margt breyst frá fyrstu tíð sem betur fer. Í dag horfum við meira á 

einstaklinginn og hvað hann þarf til að ná árangri og líða vel. Í dag starfa ekki bara kennarar 

innan skólans en það er fjölbreyttur hópur sem kemur að málum er varðar börn með 

sérþarfir.  
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3  Hvar stöndum við í dag 

Hér munum við segja frá helstu réttindum barna er varða skólagöngu. Við munum koma 

inn á skilgreiningar á því hvert hlutverk skólans sé. Því næst munum við skilgreina skóla án 

aðgreiningar og segja frá hugmyndafræðinni sem bundin er í Aðalnámskrá grunnskóla. Við 

munum því næst segja frá sérkennsluúrræðum í skóla án aðgreiningar eins og unnið skal 

eftir. Mikilvægt er að þekkja lög og reglugerðir svo maður geti áttað sig á réttindum 

nemenda og fylgt þeim eftir.  

3.1  Réttindi barna 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 

þann 20. nóvember 1989. Ísland undirritaði samninginn í janúar árið 1990 en hann var þó 

ekki fullgildur fyrr en í nóvember tveimur árum seinna. Barnasáttmálinn tryggir börnum um 

allan heim með ólíkar þarfir rétt til þessa að eiga gott líf líf (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, á.á.). 

Í 2. gr. sáttmálans segir að aðildarríki að sáttmálanum skulu tryggja börnum þau réttindi 

sem fjallað er um. Það skuli koma í veg fyrir að börnum sé mismunað vegna fötlunar, 

kynþáttar, kynferðis eða ætternis. Jafnframt segir að aðildarríkin eigi sjá til þess að barni sé 

ekki mismunað eða refsað vegna þess hverjir forráðamenn eða fjölskyldumeðlimir þess eru 

né heldur stöðu þess í lífinu (Sameinuðu þjóðirnar, 1992). 

Í 23. gr. er tekið fram að aðildarríki viðurkenni að börnum með fötlun skuli sýnd virðing, 

stuðlað að sjálfsbjörg þeirra og þau geti tekið þátt í samfélaginu. Þar er jafnframt kveðið á 

um að ríkin viðurkenni rétt barna með fötlun til sérstakrar umönnunar og stuðli að því að 

öll börn eigi rétt á þeirri aðstoð. Sú þjónusta þarf að henta hverju barni og aðstæðum 

foreldra eða forráðamanna. Samkvæmt þessari grein á að koma á móts við efnahag foreldra 

og ýmist að veita ódýrari þjónustu eða þjónustu án endurgjalds. Öll börn með fötlun eiga 

að hafa greiðan aðgang að menntun, heilbrigðisþjónustu, endurhæfingu og öllu því sama 

og ófötluð börn eiga rétt á (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, á.á). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna kveður á um rétt hvers barns til menntunar. Þar er 

sérstaklega tekið fram að grunnskólaganga skuli vera skyldunám og veitt án endurgjalds. 

Jafnframt skal menntun vera ræktuð eftir persónuleika hvers barns, hæfileikum og andlegri 
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og líkamlegri getu hvers og eins. Sýna skal börnum virðingu í einu og öllu og þau eiga rétt á 

frjálsri þátttöku í tómstundarstarfi, menningarlífi og leik barna (Sameinuðu þjóðirnar, 

1992). 

3.2 Hlutverk Grunnskóla 

Megin hlutverk skóla er að stuðla að almennri menntun og ætti skólastarfið ætíð að miða 

að virkri þátttöku barna í lýðræðissamfélaginu innan og utan skólans. Aðalnámskrá leik- og 

grunnskóla birtir menntastefnu stjórnvalda, námsframboð og námskröfur sem skólum og 

starfsmönnum þeirra ber að fylgja við skipulagningu skólastarfsins. Sú menntastefna sem 

kveðið er á um í Aðalnámskránni er byggð á sex grunnþáttum menntunar. Þeir eru heilbrigði 

og velferð; lýðræði og mannréttindi; jafnrétti og sköpun; læsi og; sjálfbærni. Grunnþættirnir 

leggja áherslu á að börn læri að tileinka sér læsi á samfélagið, menningu þess og umhverfi 

þannig að þau geti lært að byggja sig upp andlega sem og líkamlega, vinna með öðrum og 

að bjarga sér í samfélaginu. Jafnframt snúast þeir um framtíðarsýn, að efla getu og vilja 

nemenda til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélaginu, breyta því og þróa 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Í 24. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks segir að aðildarríki samningsins skuli viðurkenna rétt fólks með fötlun 

til menntunar, þannig að allir hafi jöfn tækifæri á menntun án þess að vera aðgreind frá 

ófötluðum nemendum. Í greininni segir jafnframt að aðildarríkin skuli tryggja að fólk með 

fötlun sé ekki útilokað frá almennu menntakerfi vegna fötlunar sinnar og heldur fái þann 

stuðning sem það þarf á að halda (Sameinuðu þjóðinnar, 2009). 

3.3 Skóli án aðgreiningar 

Í dag vinna skólar landsins eftir þeirri hugmyndafræði um skóla án aðgreingar en í því felst 

að allir nemendur  eiga rétt á að sækja grunnskóla í sinni heimabyggð þar sem komið er til 

móts við bæði náms- og félagslegar þarfir þeirra í skólastarfinu þar sem manngildi, lýðræði 

og félagslegt réttlæti er haft að leiðarljósi (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í 

grunnskólum nr.585/2012). Grunnskólar landsins vinna eftir Aðalnámskrá grunnskóla sem 

er ætlað að tryggja nemendum gott aðgengi að menntun sem samræmist lögum og þeim 

menntastefnum sem eru í gildi. Aðalnámskráin á að tryggja að það sé bæði samræmi og 

samhæfing meðal grunnskóla landsins (Mennta og menningamálaráðuneyti, 2013) 
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Skóli án aðgreiningar hefur verið opinber menntastefna á Íslandi frá 2008 og gunnhugsunin 

að baki hennar er að gera öllum börnum kleift að læra og vinna saman hvort sem þau eru 

með fatlanir eða aðrar sérþarfir. Öll börn eiga rétt á því að fara í almennan skóla og því eiga 

skólar að mæta náms og félagslegum þörfum þeirra og bjóða upp á umhverfi sem býður 

alla nemendur velkomna. Hugmyndafræðin sjálf sem skóli án aðgreiningar byggir á er tengd 

við góð mannúleg gildi og hugsjónir líkt og félagslegri virðingu, friðhelgi, jöfnuði og 

samstöðu. Það eru einmitt þessi gildi sem verða til þess að breytingar eiga sér stað í 

samfélaginu (Anna Steinunn Friðriksdóttir, 2015). 

3.4 Námsver í skóla án aðgreiningar. 

Lög um grunnskóla hafa verið í mikilli og örri endurskoðun á Íslandi undanfarin ár. 

Núgildandi lögum sem tóku gildi árið 2008 hefur verið breytt 6 sinnum, síðast árið 2011 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í þessum lögum er eins og nafnið gefur til kynna kveðið á 

um hvernig haga skuli starfi í grunnskólum á Íslandi. 

Í annarri grein laganna kemur fram að hlutverk grunnskóla felist meðal annars í þvi að stuðla 

að  alhliða þroska allra nemenda sem sækja skólann. Störfum grunnskóla skal hagað með 

þeim hætti að allir fái notið sín og velferð og menntun hvers og eins sé tryggð. 

Í þrettándu grein lagana er kveðið á um rétt nemenda til kennslu við sitt hæfi í hvetjandi 

námsumhverfi og viðeigandi húsnæði. Þetta felur m.a. í sér að tryggja verður aðgengi allra 

nemenda að skólahúsnæðinu. T.d. verður að gera ráð fyrir því að hreyfihamlaðir nemendur 

komist bæði inn í húsið og á milli hæða ef aðstæður eru með þeim hætti. Jafnframt þessu 

verður að tryggja öryggi allra nemenda og sjá til þess að t.a.m. brunaútgangar geri ráð fyrir 

því að hreyfihamlaðir eigi kost á að komast út þar. 

Sautjánda grein grunnskólalaganna fjallar um nemendur með sérþarfir. Þar segir orðrétt, 

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

grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. 

Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, 

tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um 

málefni fatlaðra, nemendur með leshömlun, langveikir nemendur og aðrir 
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nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í 

samræmi við metnar sérþarfir.“ 

Þeir hlutar sautjándu greinar laganna sem vitnað er til hér að ofan festa í sessi og eru ásamt 

reglugerð nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, lagalegur grundvöllur 

stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Í umræddri lagagrein kemur fram að skóla án 

aðgreingingar skuli skilgreina sem ,, grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda 

þar sem komið er til móts við náms og félagslegar þarfir nemanda í almennu 

skólakerfi…”  Markmið með reglugerð nr. 585/2010 er að tryggja öllum nemendum jöfn 

tækifæri til náms við sitt hæfi og starfs innan grunnskólans. Ennfremur skal reglugerðin 

stuðla að þvi að starf skólanna sé í samræmi við alþjóðlega samninga um réttindi barna og 

fatlaðra. 

Til þess að uppfylla þessar kröfur verður í mörgum tilvikum að grípa til sértækra úrræða 

innan grunnskólans.  Í 42. grein  laga um grunnskóla nr 91/2008 kveður á um heimild 

sveitarfélaga til beitingar sérúrræða eða jafnvel stofnunnar sérskóla þegar ljóst þykir að 

nemandinn nýtur sín ekki í almennu námi eða að hefðbundnir kennsluhættir duga ekki til. 

Í reglugerð nr. 585/2010 er sérúrræði einmitt skilgreint sem skólavist í sérdeild sem rekin 

sé innan skólans eða jafnvel  í sérskóla þar sem slíkt úrræði sé til staðar. 

Námsver í grunnskólum á Íslandi starfa á grundvelli þeirra laga og reglugerða sem nefnd 

hafa verið hér á undan. Þar starfa kennarar, þroskaþjálfar, sérkennarar, stuðningsfulltrúar 

og annað faglært starfsfólk að menntun nemenda með sérþarfir. Margir nemendur sem þar 

koma inn fá sérstakan stuðning og einstaklingsnámsskrá eins og kveðið er á um í reglugerð 

nr. 585/2010. Sértækur stuðningur getur m.a. falið í sér einföldun á námsmarkmiðum 

aðalnámskrár og önnur námsgögn en notuð eru meðal jafnaldra. Ennfremur þurfa þeir 

nemendur sem hér um ræðir oft  á sértækum stuðningi að halda og að hafa aðrar aðstæður 

til náms en gengur og gerist, m.a. þurfa þeir oft meira næði eða svæði þar sem þeir geta 

hvílt sig stuttlega. Stuðningur sem þessi er skipulagður til lengri eða skemmri tíma með tilliti 

til þarfa nemandans. Allir nemendur sem hljóta sértækan stuðning eiga að hafa sína eigin 

rökstuddu einstaklingsnámsskrá (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 

585/2010) 
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Samantekt 

Það er réttur barna að sækja sér menntun hvort sem þau eru fötluð eða ófötluð. Tekið skal 

tillit til persónuleika, andlegri og líkamlegri getu og sýna skal þeim virðingu. Allir eiga rétt á 

skólagöngu en þar er starfsfólk skólans sem ber að hlúa að þeim meðan á því stendur. Skóli 

án aðgreiningar helst í hendur við hugmyndafræðina um sjálfstætt líf og fylgir þeim reglum 

sem snúa að börnum með sérþarfir. Unnið skal eftir Aðalnámskránni sem setur grunnin en 

kennarar og þroskaþjálfar byggja á þeim grunni og hlúa að nemendum.  
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4 Fagmennska í fyrirrúmi 

Í þessum kafla munum við skoða hvað er það sem einkennir kennara og þroskaþjálfa í 

skólakerfinufara en til þess að átta okkur á þessum tveimur stéttum ætlum við að skoða 

siðareglur kennarar og þroskaþjálfa ásamt því að útskýra hlutverk þeirra og fagmennsku. 

Kennarar hafa í gegnum tíðin verið nær eina stéttin innan veggja skólans en í dag má þó sjá 

fleiri starfsstéttir eins iðjuþjálfar, skólasálfræðingar og ráðgjafar ýmiskonar en um nokkurt 

skeið hafa þroskaþjálfa verið að ryðja sér til rúms. 

4.1 Siðareglur kennara 

Í siðareglum kennara kemur fram að hlutverk þeirra er að mennta nemendur og þeim beri 

að efla með þeim gagnrýna hugsun, virðingu bæði fyrir sjálfum sér og öðrum ásamt 

umhverfi og menningu. Kennarar skulu koma vel fram við nemendur og forráðamenn og 

virða rétt þeirra, halda trúnað við þau og gæta þagmælsku um þær upplýsingar sem hann 

fær vitneskju um í starfi sínu. Jafnframt á kennari að sýna nemendur áhuga, umhyggju og 

virðingu, vinna gegn fordómum, einelti eða öðru ranglæti sem nemendur geta orðið fyrir 

(Kennarasamband Íslands, á.á.).  

Í starfi sínu á kennari einnig að skapa gott námsumhverfi og starfsanda ásamt því að hafa 

jafnrétti að leiðarljósi. Kennarar skulu einnig vinna með samstarfsfólki á faglegan hátt og 

sýna öðrum virðingu hvort sem það sé í ræðu, riti eða framkomu. Kennarar skulu gæta að 

hagsmunum stéttar sinnar og heiðri ásamt því að efla starfshæfni sína og auka hana 

(Kennarasamband Íslands, á.á.). 

4.2 Fagmennska og hlutverk kennara 

Kennarar gegna vissulega mikilvægu hlutverki í öllu skólastarfinu þar sem hlutverk þeirra er 

að sinna bæði kennslu og ráðgjöf ásamt stjórnun, rannsóknum, þróunarstörfum og 

vissulega uppeldi. Til kennarastéttarinnar teljast til að mynda skólastjórnendur, 

námsráðgjafar, sérkennara og skólastjórnendur svo starfssvið þeirra er vissulega víðfemt. 

Fagmennska kennara byggist fyrst og síðast upp á sérfræðilegri starfsmenntun ásamt 

þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Nemendur, menntun þeirra og velferð eru það 

sem fagmennska kennara snýst um. En með góðri kennslu og samskiptum er hægt að efla 
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hæfni barna og ungmenna og stuðla að markvissara námi. Gæði menntunar og árangur 

skólakerfisins má rekja beint til áhugasamrar fagstéttar og vel menntaðra kennara á öllum 

skólastigum. Kennarar þurfa að gera meira er að miðla þekkingu til nemenda því þeir þurfa 

einnig að gefa þeim tækifæri til þess að afla sér þekkingar, örva starfsgleði þeirra og leikni 

sem og að efla frjóa hugsun. Kennarar vinna að því að skapa hvetjandi námsumhverfi og 

leiðbeina nemendum í námi. Þeir þurfa að taka mið af þroska, persónugerð og hæfileikum 

hvers og eins en jafnframt þurfa þeir að taka tillit til getu og áhugasviðs þeirra. Gerð er sú 

krafa á kennara að hann kynnist hverjum og einum nemanda sem hann kennir og vinni í 

samráði með nemandanum og foreldrum eða forráðamönnum hans (Mennta- og 

menningamálaráðuneyti, 2013).   

Umsjónakennarar taka ábyrgð á námi nemenda sinna umfram aðra starfsmenn og á hver 

nemandi að hafa umsjónakennara. Hann þarf að kynnast nemendum sínum og huga að 

þroska þeirra sem og líðan og velferð. Umsjónakennarar þurfa einnig að kynnast foreldrum 

og aðstæðum nemenda sinna og vinna náið með öðrum kennurum sem koma að kennslu 

þeirra. Umsjónakennari þarf að safna saman upplýsingum og koma þeim áfram til foreldra 

til að gera foreldrum kleift að vera þátttakendur í ákvörðunum sem varðar börn þeirra og 

skólastarfið. Þar gegnir umsjónakennari mikilvægu hlutverki í að vera tengiliður milli 

heimilis og skóla (Mennta og menningamálaráðuneytið, 2013).  

Megin hlutverk kennara er kennsla ásamt uppeldisfræðilegu starfi ásamt nemedum. Þeir 

þurfa að vekja áhuga þeirra á námi og viðhalda því en einnig að stuðla að vinnufrið og 

góðum starfsanda meðal nemendanna. Kennarar þurfa að veita nemendum handleiðslu og 

vera leiðtogi í námi nemenda. Þeir þurfa að skapa fjölbreytilegar aðstæður til náms og veita 

vandaða kennslu sem getur lagað sig að þörfum og stöðum vissra nemenda í skóla án 

aðgreiningar en það stóreykur líkur á árangri. Eitt af því mikilvægasta er að kennarar vinni 

saman til að mennta nemendur (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2013). 

4.3 Siðareglur og starfskenning þroskaþjálfa 

Þroskaþjálfar hafa sínar eigin siðareglur og starfskenningu eins og margar aðrar starfstéttir 

samfélagsins. Í starfskenningu þroskaþjálfa segir að meðal annars að þroskaþjálfar séu 

fagstétt sem hefur sérstaklega menntað sig til að vinna með fólki á öllum aldri með 

skerðingu. Starfskenningin byggir bæði á faglegum og persónulegum nótum. Faglega séð 
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byggir hún á menntuninni, siðareglum stéttarinnar og hugmyndafræði hennar. Persónulega 

séð byggir hún á gildismati hvers og eins, viðhorfum og reyslu. Hugmyndafræði 

þroskaþjálfunar er grundvölluð í lögum, reglugerð og siðareglum fagstéttarinnar. Meðal 

annars byggir hún á jafnrétti, virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti og mannhelgi. Hver 

einstaklingur er einstakur og allir eiga rétt á þátttöku í samfélaginu. Með það að leiðarljósi 

taka þroskaþjálfar þátt í því að móta þjónustu við fatlaða einstaklinga og færa þær hindranir 

sem samfélagið hefur mótað með það að markmiði að bæta lífsskilyrði og lífsgæði fólks 

með fatlanir. Þroskaþjálfar byggja á breiðum grunni fræða, svo sem félags-, heilbrigðis-, 

sálar- og siðfræðum. Starfshættir þroskaþjálfa miða að því að skoða og nýta sér nýjar 

stefnur og strauma sem koma fram með nýrri hugmyndafræði og sýn á fötlun. Þroskaþjálfar 

miðla sinni þekkingu til annarra og eru að mörgu leyti sérfræðingar í að móta og koma inn 

með nýjunga í þjónustu við fatlaða (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 

4.4 Þroskaþjálfinn í skólakerfinu 

Árið 2006 var gerð rannsókn á vegum Menntasviðs Reykjavíkurborgar og Þroskaþjálfafélags 

Íslands um samstarf, skilning á starfi, símenntun og einstök verkefni þroskaþjálfa í 

grunnskólunum. Í þeirri rannsókn kom fram meðal annars að gott samstarf byggist á trausti 

milli þroskaþjálfa og kennara. Að báðir virtu sérsvið hvors annars og reyndu að finna 

samaeiginlegar lausnir á málum nemenda. Einnig kom fram að sumum þroskaþjálfum 

fannst þeir vera einangraðir faglega verandi eini starfandi þroskaþjálfinn á sínum stað og 

lítið virtist vera um samstarf milli skóla. Sumum fannst þeir þurfa að berjast fyrir 

viðukenningu og fannst vanta upp á faglegan skilning kennara á starfi þeirra og óskuðu eftir 

meira samstarfi við kennara og stjórnendur. Þrátt fyrir þessi ummæli virtist þó meirihlutinn 

sáttur við vinnuhagi sína og samstarf við annað starfsfólk skólans (Reykjavíkurborg, 2006). 

Þroskaþjálfar hafa um árabil starfað með nemendum með fötlun í skólum og þá aðallega 

innan sérskóla. Ekki er langt síðan þroskaþjálfar fóru að vinna í almennum grunnskólum. 

Saga þroskaþjálfa í grunnskólunum helst í hendur við hugmyndafræði um skóla án 

aðgreiningar en hún opnaði dyr heimaskólanna fyrir börn með fötlun og skólastjórnendur 

fóru að auglýsa eftir þroskaþjálfum til að vinna með fötluðum börnum sem voru í skólanum. 

Fagsvið þroskaþjálfa í grunnskólanum er að vinna með fötluðu börnunum og veita þeim þá 

þjálfun sem þau þurfa á að halda. Þroskaþjálfar útbúa meðal annars einstaklingsnámsskrár, 
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einfalda eða þróa námsefni fyrir börn með skerðingar, þjálfa og vinna með börnum með 

hegðunarvandamál (Huldís Franksdóttir, 2007). 

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar var innleidd í skólakerfið hér á landi árið 2008 

(Anna Steinunn Franksdóttir, 2015) og þá fóru þroskaþjálfar að vera meira áberandi í 

skólakerfinu. Skýrsla Sjónarhóls gefur þó til kynna að skóli án aðgreiningar gangi mis vel á 

milli grunnskóla. Í skýrslunni kemur meðal annars fram að þau úrræði sem eru til staðar í 

dag duga skammt fyrir börn og ungmenni með alvarlegan tilfinninga- og hegðunarvanda. 

Þessi börn eru ólík og með flóknar og ólíkar þarfir og það eina sem þau eiga í raun 

sameiginlegt er að þau kerfi sem eru tiltæk í velferðarríki okkar hafa ekki lausnir þeim til 

handa. Samkvæmt skýrslunni standa fjölskyldur barnanna því oft og tíðum ráðalausar og 

komnar að þrotum (Sjónarhóll, e.d.). 

Eitt stærsta hlutverk þroskaþjálfa í grunnskólum er að vera málsvari nemenda sinna (Huldís 

Franskdóttir, 2007). Með því má að vissu leyti segja að þeir séu að vinna samkvæmt lögum 

um réttindagæslu fyrir fatlað fólk nr. 88/2011. Í grunnskólanum þarf því þroskaþjálfinn að 

þekkja vel til þeirra réttinda sem í gildi eru varðandi nemendur með sérþarfir og á sama 

tíma vera vakandi fyrir því að skólinn mæti ólíkum þörfum þeirra. 

Samantekt 

Kennarar og þroskaþjálfar eiga það sameiginlegt að eiga að virða rétt nemenda og stuðla 

að jafnrétti og virðingu. Þeir eiga að vinna gegn fordómum og skapa gott umhverfi fyrir nám 

barna. Báðir leggja sig fram um að vera í góðum samskiptum við nemendur og fjölskyldur 

þeirra. Þeir eiga báðir að horfa á hagsmuni barnsins, réttinda þess og vinna með það. Þarna 

er komin samstarfgrundvöllurinn í skólastarfinu. Þroskaþjálfar og kennarar vinna að sömu 

markmiðum en nota kannski ekki alltaf sömu leiðir. 
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5 Hvernig tengist þetta 

Í þessum kafla horfum við á samstarf kennara og þroskaþjálfa út frá því að báðir vinna innan 

veggja skólans og tilheyra því þeirri menningu sem þar myndast. Þeir eru hluti af 

lærdómssamfélagi og þurfa að vinna saman í teymum í kringum vissa nemendur. 

Þroskaþjálfar eru að skapa sér vissan sess í skólasamfélaginu og teljast því til þeirrar 

menningar sem þar myndast. Þótt þeir flokkist ekki sem kennarar þá gegna þeir veigamiklu 

hlutverki þegar kemur að kennslu nemenda með sérþarfir. 

5.1 Lærdómssamfélag 

Hugtakið lærdómssamfélag er notað til að lýsa þeirri menningu innan skóla sem hvetur og 

viðheldur ámframhaldandi námi meðal starfsfólks í þeim tilgangi að styrkja nám nemenda. 

Það vísar til þess hvernig samfélagið innan skólans virkjar nemendur og gerir þá ábyrga fyrir 

eigin námi í anda félagslegrar hugsmíðahyggju (Gunnþór Eyfjörð Gunnþórsson, 2012). Í 

þessari skilgreiningu er gengið út frá því að námi sé stöðug viðhaldið því sé ekki lokið á 

einhverjum tímapunkti heldur er alltaf eitthvað sem má betur fara.  Lögð er lykiláhersla á 

þau tengsl við nám nemenda, árangur og líðan þeirra en þetta er það sem allt skólastarfið 

á að einblína á.  Því er sýn einstaklinga innan skóla ásamt ígrundun og teymisnám meðal 

þeirra grunnþátta sem talin eru vera forsendur lærdómssamfélagsins. Það eru því ekki 

eingöngu nemendur sem læra heldur eru það líka kennarar og til að sem bestur árangur 

náist þurfa bæði nemendur og kennara að ígrunda og ræða saman. Kennarar byggja upp 

sína þekkingu á sama hátt og nemendur sem gerir það að verkum að samræðan er ekki 

eigöngu nauðsynleg í hópi nemenda heldur er hún líka nauðsynleg meðal kennara svo þeir 

megi stykjast og læra hver af öðrum sem og af nemendum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Hver skóli státar af sinni sérstöku menningu sem mótar starfshætti þeirra. En til þess að 

breyta menningunni er nauðsynlegt að átta sig á hverjar hefðir eru á þeim stað (Börkur 

Hansen og Smári S. Sigurðarsson, 1998). 

Erfitt getur reynst að koma á nýjan stað fyrir kennara með góðar hugmyndir vegna þess að 

það stangast á við hefðir og venjur sem fyrir eru. Því bæði hefðir og menning í 

skólasamfélaginu er svo sterk að það getur reynst auðveldara að falla inn í ríkjandi 

starfsaðferðir heldur er að stíga upp og láta rödd sína heyrast hvort heldur um er að ræða 
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nýútskrifaða og reynslulausa kennara eða kennara með meiri kennslureynslu (Hafþór 

Guðjónsson, 2012).  

5.2 Teymisvinna - teymiskennsla 

Teymi er hópur sem vinnur saman að einhverju markmiði. Teymi getur verið skipað ýmsu 

fagfólki ásamt foreldrum eða forráðamönnum, stuðningsaðilum og nemenda. Fagfólk innan 

skólans geta verið kennarar, sérkennslustjórar, þroskaþjálfar, iðjuþjálfar, sjúkraþjálfar og 

jafnvel tengiliður frá greiningastöð. Teymið er sett saman út frá nemendanum og þeirri 

þjónustu sem hann þarf. Teymisvinna á að miða að því að allir vinni saman eftir bestu getu 

og finni leiðir til að bæta líðan eða námsárangur nemenda. Með þverfaglegu teymi þar sem 

fólk með mismunandi þekkingu kemur saman er hægt að finna fjölbreyttar leiðir til að ná 

settu marki (Anna Steinunn Friðriksdóttir, 2015). 

Þverfagleg teymisvinna byggir á samstarfi milli foreldrar og fagaðila. Tilgangur þeirra er að 

tryggja skilvirka þjónustu, stytta boðleiðir, samhæfa úrræði og tryggja að upplýsingaflæði 

milli aðila. Jafnframt skulu þeir virkja flæði milli fagsviða og þróa nýjar leiðir og byggja upp 

sameiginlega þekkingu til þess að ná settum markmiðum. Algengast er að teymi séu stofnuð 

ef bregðast þarf við aðstæðum nemenda með sérstökum viðbrögðum til dæmis ef breyta 

þarf námsaðstæðum og kennslu (Skóla og frístundaráð Reykjavíkur, 2012 ).  

Til að teymi séu árangursrík þurfa einstaklingarnir að vera hæfir til þess að vera í þeim og 

geta unnið samana til að ná markmiðum. Til að ná góðu sambandi í teymi er að draga fram 

styrkleika hvers og eins svo allir geti lagt sitt af mörkum. Hver einn og einasti meðlimur 

teymisins kemur með sitt persónueinkenni og menningarlegt gildi en þetta þarf að tengja 

saman til að skapa jákvætt andrúmsloft fyrir samstarf og kennslu (Bjarni Benedikt 

Benediktsson, 2014). Teymisvinna er samvinna meðal tveggja eða fleiri með áherslu á nám 

nemenda en ekki er um sameiginlega ábyrgð á nemendum heldur er samvinnan um ákveðin 

verkefni eða stefnumál. Virk teymisvinna byggir á trausti á sér og hverjum öðrum ásamt 

virðingu. Hver og einn virkjar sínar sterku hliðar og sameina krafta heildarinnar. (Fríða Rún 

Guðjónsdóttir, 2014) 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að góð samvinna innan teyma leiðir af sér góðan starfsanda og 

persónulegan stuðning í góðum jafnt sem erfiðum málum. Fólk sjái sér frekar fært að færa 
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áhyggjur sínar í orð og leita eftir stuðningi við samstarfsfólk. Það leiðir síðan til betra 

andrúmslofts í teymum og vilja til frekara samstarfs (Guðbjörg Halldórsdóttir, 2006).  

Í teymiskennslu deila tveir eða fleiri kennarar sameiginlegri ábyrgð á námi og kennslu 

nemenda. Kennarar vinna mikið saman með hópinn og teymið lærir saman í gegnum 

samskipti og umræður. Með teymiskennslu er aðaláherslan lögð á nám og þroska nemenda. 

Þeir sem vinna mikið saman eru líklegri til þess að þora að taka áhættur og reyna eitthvað 

nýtt og jafnframt líklegri til að bæta sig í starfi. Ríkja þarf jákvæni, traust, heiðarleiki og 

þorlinmæði innan teymis til þess að ná góðum árangri í teymiskennslunni. Meðlimir 

teymisins þurfa að vera opnir fyrir uppástungum annarra og tileinka sér sveigjanleika. 

Mikilvægt er einnig að hafa gott skipulag og gera ráð fyrir sameiginlegum skipulagstímum 

með góðu skipulagi ganga hlutirnir frekar upp (Fríða Rún Guðjónsdóttir, 2014).  

Mikilvægt er að hafa góðan leiðtoga í hverju teymi sem sinni sýnu hlutverki hvort sem 

hanner sjálfskipaður eða hefur verið settur í hlutverkið.. Starf leiðtoga er að halda utan um 

skipulag en einnig að vera tengiliðir við stjórnendur. Þeir skulu aðstoða við að beina 

teyminu á réttar brautir en ekki stjórna því. Meðal annar hjálpar leiðtogi meðlimi við að 

finna sín hlutverk og hefur yfirumsjón með því að hver teymismeðlimr sinni því sem hann á 

að gera og hefur tekið að sér(Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009). 

Í góðu teymi fara meðlimir að þekkja hvor annan og þeirra á milli myndast tenging. 

Meðlimir geta rætt um málefni svo allir skilju um hvað er rætt. Í árangursríkum teymum ná 

meðlimir að eiga í faglegum samræðum og geta gert ýmiskonar breytingar á sínu starfi í 

þágu markmiðs sem teymið hefur sett sér. Góðar samningsleiðir styrkja og krefja meðlimi 

um lipurð og lausnamiðun. Vandamál geta hinsvegar myndast en mikilvægt er að leysa 

ágreininginn sem fyrst áður en illa fer á faglegan hátt. Kennarar eiga oftar en ekki í faglegum 

samræðum um kennslu sem og nám og það eru einmitt þessar samræður sem auka 

þekkingu þeirra og hafa áhrif á þróun þeirra í starfi(Svanhildur María Ólafsdóttir, 2009). 

Samantekt 

Í námsverum vinna oftar en ekki sérkennarar og þroskaþjálfar í samvinnu með 

umsjónakennurum, stuðningsfulltrúum og mögulega sérfræðingum ýmiskonar sem koma 

að fjölbreyttum nemendahópi sem nýtir sér námsverið. Ef við horfum á lærdómssamfélagið 

innan veggja skólans þá sjáum við að þar er margt að gerast. Ef við tengjum þetta inn í vinnu 
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sem unnin er í námsverum þá getum við séð fyrir okkur samvinnu milli kennarar og 

þroskaþjálfa en báðir bera hag nemenda fyrir brjósti. Mikilvægt er að gagnkvæmt traust ríki 

milli stéttanna og báðir aðilar upplifi að á þá sé hlustað þegar taka á ákvarðanir.   
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6 Rannsóknaraðferðir 

Í þessum hluta komum við að máli málanna en það er rannsóknin okkar. Fyrst munum við 

segja frá aðdraganda þess að við tókum þetta viðfangsefni fyrir. Við segjum frá 

aðferðafræðinni og álitamálum sem við töldum nú ekki að væru mörg.  Þar á eftir komum 

við inn á hvert markmið könnunar er og í lokin förum við yfir framkvæmd. 

6.1 Val á viðfangsefni 

Bæði okkar höfunda höfðum verið að vinna í skólakerfinu en það sem við tókum einna helst 

eftir var að sú samvinna sem oftast er í gangi á milli kennara og þroskaþjálfa í skólum er 

ekki endilega skilgreind. Hvað er hlutverk hvors aðila fyrir sig og hvernig fullkomna þau 

hvort annað. Starf þroskaþjálfa og kennara í námsveri eða sérkennslu er ekkert endilega 

svart og hvítt en það hefur okkur allavega sýnst. Við vorum forvitin um þetta samstarf og 

vissulega horfum við til þess að það eru ekki bara kennara eða þroskaþjálfar sem vinna með 

börnunum í sérkennslu eða námsverum landsins. Einnig eru það stuðningsfulltrúar sem 

sinna börnunum og taka oftar en ekki þátt í daglegum störfum með kennurum og 

þroskaþjálfum. Við vildum fá upplýsingar frá fólki sem er að vinna í námsverum/sérkennslu 

um það samstarf sem er í gangi og hvort fólk væri ánægt í því samstarfi eða ekki og hvað 

mætti betur fara  

6.2 Aðferðafræðin 

Í rannsóknum er ýmist beitt eigindlegum eða megindlegum aðferðum en helsti munur á 

milli þess liggur í megindlegri nálgun þar sem útkoman er í því sem hægt er að telja eða 

mæla og eigindlegri nálgun sem byggir á upplifun þeirra sem taka þátt (Sigurlín 

Davíðsdóttir, 2003). 

Aðferðafræði rannsóknarinnar er blanda af eigindlegum og megindlegum aðferðum þar 

sem notast var við spurningalista á neti með bæði opnum og lokuðum spurningum. Með 

því vonuðumst við til þess að fá bæði tölulegar upplýsingar með megindlegu aðferðinni en 

með því að hafa opnar spurningar með gefst svarendum kostur á að segja frá sinni sýn á 

samstarfið hvort sem það væri gott eða slæmt eða koma með ábendingar um starf sitt.  
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Við notuðumst við lýsandi tölfræði í úrvinnslu á gögnum og reynum að koma niðurstöðum 

til skila á einfaldan hátt með því að nota töflur og myndrit sem sýna mun á svarendum 

(Amalía Björnsdóttir, 2003). 

6.3 Siðferðisleg álitamál 

Til að standast siðferðislegar kröfur við framkvæmd könnunar þarf að gæta þess að þeir 

aðilar sem taka þátt fái nægar upplýsingar um könnunina og hvernig svör þeirra verða nýtt 

(Sigurður Kristinsson, 2003). 

Við framkvæmd könnuninnar gættum við þess að senda út bréf til að útskýra tilgang og 

markmið könnunar okkar. Við svöruðum einnig þeim spurningum sem til okkar bárust ef 

fólk vildi spyrja okkur einhvers. En einna helst var verið að spyrja hvaða starfsfólk námsvers 

við vildum fá svör frá. Við teljum að ekki sé komið inn á stór siðferðisleg álitamál í rannsókn 

þessari þar sem ekki er verið að spyrja um persónulega hagi neins í könnuninni. Fólki er í 

sjálfsvald sett hversu miklar upplýsingar það gefur upp eða hvort það yfirhöfuð tekur þátt. 

Einnig sendum við hlekk á könnunina á skólastjornendur sem áframsendu svo póstinn á 

starfsfólk námsvera svo við vorum aldrei í beinu sambandi við þau né vitum við hverjir tóku 

þátt eða úr hvaða skólum.  

6.4 Markmið könnunar 

Markmið þessarar könnunar var að fá tilfinningu fyrir því hvernig samstarf þroskaþjálfa og 

kennara er háttað út frá sjónarmiðum beggja stétta. Í allri rannsóknarvinnu á bakvið 

könnunina tókum við til þá þætti sem eiga við um báðar stéttir og því sem viðkemur starfi 

þeirra í grunnskólum landsins. Einnig vonuðumst við til að sjá hvernig starfið í námsverum 

er en til þess þurftum við að skoða heimasíður þeirra skóla sem tilgreindu að þeir væru með 

námsver og sjá hvað það er sem er sameiginlegt með námsverum. Ekki eru til neinar 

opinberar lýsingar á starfi námsvera nema að það sé eitt af þeim sértæku úrræðum sem 

hægt er að grípa til í skóla án aðgreiningar.  

6.5 Framkvæmd könnunar  

Könnunin var fræmkvæmd með þeim hætti að við byrjuðum á að reyna að gera okkur grein 

fyrir hversu margir skólar væru með starfandi námsver. Þetta gerðum við með því að slá 
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inn leitarorðin ,,námsver” og ,,sérkennsla” í leitarvél á netinu og skoða síðan heimasíður 

þeirra skóla sem komu upp við leitina. Þegar við höfðum farið í gegnum þær niðurstöður 

höfðum við samband við skólastjóra viðkomandi skóla og fórum þess á leit við þá að skólinn 

tæki þátt í könnuninni. Pósturinn sem við sendum út var svo hljóðandi: 

Góðan dag 

Við erum nemendur við Háskóla Íslands og erum um þessar mundir að vinna að 

lokaverkefni okkar. Verkefnið gengur út á að skoða samstarf þroskaþjálfa og 

kennara í námsveri/sérdeild. Við vildum spyrja hvort starfsmenn ykkar skóla 

væru tilbúinir að svara stuttri könnun  um þetta efni. Könnunin er nafnlaus og 

fullum trúnaði heitið við meðferð allra upplýsinga. Engin svör eru rekjanleg á 

neinn hátt og ekki er beðið um neinar upplýsingar um nemendur. Aðeins er verið 

að spyrja um samstarf þeirra aðila sem vinna í námsveri og viðhorf þeirra til 

þess samstarfs. 

Ef þið sjáið ykkur fært að taka þátt í þessari könnun, þá sendum við ykkur 

vefslóð og biðjum skólastjóra að framsenda hana á hlutaðeigandi starfsmenn. 

Kveðja  

Berglind Rós Helgadóttir þroskaþjálfanemi  

Sigurður Heiðarr Björgvinsson kennaranemi 

 

Alls var þessi póstur sendur á 25 skóla víðsvegar um landið og fengust svör frá 27 

einstaklingum.  

Þar sem við búum út á landi ákváðum við að leggja fyrir netkönnun og notuðumst við 

netforritið Survey Monkey. Þetta forrit er einfalt og við höfðum bæði unnið með það í vinnu 

okkar í Höfðaskóla svo það var nærtækast að nýta okkur það. Stór kostur við forritið er líka 

að það reiknar tíðnitöflur fyrir okkur og sýnir niðurstöður á mjög einfaldan hátt.  

Með netkönnun er hægt að afla upplýsinga á stuttum tíma og hægt leggja könnunina fyrir 

stórt úrtak út um allt land en einnig er minni tími sem fer í útreikinga Helstu gallar við 

könnun sem slíka eru að listar með netföngum geta verið rangir eða ekki uppfærðir á 

heimasíðum og ekki er gulltryggt að póstur skili sér. Svo er alltaf hætta á tæknilegum 

vandamálum (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir við framkvæmd könnunarinnar samanstóð af  átta 

spurningum. Með þessum spurningum vonuðumst við til þess að fá nokkuð góða yfirsýn 
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yfir samstarf í námsverum landsins og þannig fengið innsýn í samstarf kennarar og 

þroskaþjálfa og hvernig það gengur fyrir sig. Fyrst lögðum við upp með að fá upplýsingar 

um hvaða starfsmenn um ræðir í námverum og hvernig þeir lýsa sínu starfi ásamt því að 

spyrjast fyrir um starfslýsingu. Því næst koms spurningar sem fjalla um samstarf. Hvort fólk 

sé ánægt með samstarf, hvað er það helsta sem það sé ánægt með og hvað mætti betur 

fara. Síðan ákváðum við að spyrja um viðhorf til samstarfs kennarar og þroskaþjálfa. Þar 

sem okkur þótti mikilvægt að fá það sjónarmið líka ekki bara hvernig samstarfið gengur því 

viðhorf skipta máli. Neikvætt viðhorf gæti alið af sér lélegt samstarf. 

1. Hvert er starfsheiti þitt? 

2. Hvernig myndir þú lýsa starfi þínu í námsveri? 

3. Er til nákvæm starfslýsing fyrir þitt starf á þínum vinnustað? 

4. Með hverjum vinnur þú mest í námsveri og í hverju felst samstarf 

ykkar helst? 

5. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með samstarf þitt við 

aðra starfsmenn námsvers 

6. Hvað er það sem þú ert helst ánægð/ur með í samstarfi við aðra 

starfsmenn námsvers? 

7. Hvað er það sem helst mætti betur fara? 

8. Hvert er viðhorf þitt til samstarfs kennara og þroskaþjálfa? 

Ýmist voru svarmöguleikarnir opnir eða hægt var að velja úr nokkrum svarmöguleikum. Í 

könnuninni notuðumst við Likert skalann sem byggir á svarmöguleikum í nokkrum stigum 

og er þar oftast unnið með fimm möguleika (Þorlákur Karlsson, 2003). 
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7 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður farið ítarlega yfir svörin sem við fengum við könnuninni. Við höfum 

skipt niðurstöðunum niður eftir spurningunum sem við lögðum upp með í byrjun. Sumar 

spurningar gáfu svarendum val um ákveðna svarmöguleika en aðrar gáfu þeim tækifæri til 

að bæta við frá eigin brjósti.   

7.1 Hvert er starfheiti þitt? 

Þegar upp var staðið þá voru einungis tuttugu og sjö einstaklingar sem tóku þátt í 

könnuninni flestir svarenda voru þroskaþjálfar en samtals voru kennarar og sérkennarar 

einum færri en einnig svöruðu nokkrir stuðningsfulltrúar. Skipting þeirra var eins og sjá má 

á eftirfarandi töflu. 

 

Mynd 1 Skipting starfsmanna eftir menntun. 
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Hvert er starfsheiti þitt?

Þroskaþjálfi Sérkennari Kennari Umsjónarkennari Annað
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Tafla 1 Skipting starfa svarenda 

Starfsheiti Fjöldi Prósent 

Þroskaþjálfi 12 44,44% 

Sérkennari 7 25,93% 

Kennari 4 14,82% 

Umsjónakennari 0 0% 

Annað 4 14,82% 

Þeir sem skilgreindu sig sem „annað“ voru þrír stuðningsfulltrúar og einn þroskaþjálfi með 

kennararéttindi og meistaragráðu í sérkennslu. 

7.2 Hvernig myndir þú lýsa starfi þínu í námsveri? 

Tuttugu og fimm af tuttugu og sjö þátttakendum svöruðu þessari spurningu. Svörin voru 

eins og gefur að skilja nokkuð mismunandi, bæði að efni og innihaldi. Samt sem áður mátti 

greina nokkra sameiginlega þætti í þeim.   

Í svörum ellefu þáttakenda mátti sjá að kennsla í námsveri færi gjarnan fram í smærri 

námshópum. Þeir sem nefndu einhverjar tölur í þessu samhengi töluðu um námshópa allt 

að sex nemendum en vísuðu þó einnig til þess að í mörgum tilvikum væri um 

einstaklingskennslu að ræða. 

Níu þátttakendur töluðu um að í námsveri sinntu þeir nemendum með ýmis konar 

námserfiðleika og raskanir. Þar af nefndu tveir sérstaklega að um einhverfa nemendur væri 

að ræða.  Aðeins tveir þátttakendur af öllum tuttugu og fimm sem svöruðu þessari 

spurningu notuðu orðið sérkennsla. Aðrir tveir töluðu sérstakleg um lestraraðstoð sem þeir 

veittu nememdum sínum.  
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Mynd 2 Lýsing á störfum í námsveri 

Að öðru leiti mátti lesa úr svörum þátttakenda að í námsverum færi fram kennsla í íslensku 

og stærðfræði. Önnur fög voru ekki nefnd sérstaklega. Hins vegar var minnst á þjálfun 

félagslegra þátta. Eða eins og einn þátttakandi komst að orði: „Tek hópa í þjálfun í 

skipulagðri kennslu , hegðun og öðru námi. Félagslegkennsla.”  Af þeim sem svöruðu 

þessari spurning vísuðu sextán aðilar til þess að starf þeirra fæli í sér einstaklingsmiðað 

nám, kennslu sem fælist í þvi að koma til móts við nemendur eða að sníða kennsluna 

sérstaklega að þörfum nemenda. Einn þáttakandi orðaði þetta t.a.m. svona: „Mjög 

fjölbreytt, lausnamiðað, að koma á móts við nemendur.”  Annar talaði um að: ,,Bjóða uppá 

mismunandi námsleiðir sem henta hverjum og einum. Stuðningur við hvern og einn 

nemanda.”  

7.3 Er til nákvæm starfslýsing fyrir starf þitt á þínum vinnustað? 

Tuttugu og sex þátttakendur veittu svör við þessari spurningu. Af þeim svöruðu þrettán 

játandi, fimm svörðu neitandi og átta gáfu önnur svör. Af þeim átta sem svöruðu á annan 

hátt voru tveir sem hreinlega vissu ekki hvort til væri lýsing fyrir starf þeirra. Tveir svöruðu 

nokkurn vegin á sama hátt, þ.e. annar sagði bæði og en hinn svaraði já og nei. Hvorugur 

þeirra aðila gaf  neina frekari skýringu á svari sínu. Einn svarenda gaf það svar að eina 

starfslýsingin væri sú sem viðkomandi hefði búið til sjálf, engin lýsing væri til frá 
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stjórnendum. Þá svörðuðu þrír þátttakendur á þá leið að einhver starfslýsing væri til en hún 

væri ekki sérstaklega ítarleg eða nákvæm. 

 

Mynd 3 Myndin sýnir að flestir hafa nákvæma starfslýsingu 

7.4 Með hverjum vinnur þú mest í námsveri og í hverju felst samstarf ykkar 

helst? 

Þessari spurningu svöruðu tuttugu og fimm þátttakendur en fæstir veittu hér mjög nákvæm 

svör. Flestir svöruðu einungis fyrri hluta spurningarinnar, þ.e. með hverjum þeir ynnu mest, 

en fáir gáfu svör við þvi í hverju samstarfið fælist helst.  

Af þeim svörum sem fengust má ráða að í námsverum fari fram mikð þverfaglegt samstarf 

mill þroskaþjálfa, kennara, stuðningsfulltrúa og sérkennara. Einn svarenda nefndi einnig 

samstarf við leikskólakennara.  Starf í námsveri virðist einkennast af þvi að starfsmenn þar 

vinna í sameingu m.a. að skipulagi náms, gerð einstaklingsnámskráa og samræmingu 

vinnubragða. Starf í námsveri fer einnig fram í samvinnu við bekkjakennara og 

faggreinakennara. Einn svarenda orðaði þetta svona: „Öðrum kennurum í námsverinu, 8. 

og 9. bekkja. Yfirmanni sérkennslu í skólanum og stundum með bekkjarkennurm í 10. bekk.” 
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7.5 Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með samstarf þitt við aðra 

starfsmenn námsvers? 

Þessi spurning innihélt eingöngu valmöguleika og ekki var gefinn kostur á að svara í löngu 

máli eða útskýra svarið. Allir tuttugu og sjö þátttakendur svöruðu þessari spurningu og 

skiptust svör þeirra með eftirfarandi hætti. 

Tafla 2 Skipting ánægðra og óánægðra í prósentum. 

Líðan Fjöldi  Prósent 

Mjög óánægð/ur 3 11,11% 

Frekar óánægð/ur 2 7,41% 

Hvorki né 1 3,7% 

Frekar ánæg/ður 12 44,44% 

Mjög ánæg/ður 9 33,33% 

Af þessu má ráða að flestir eða rúm 77% svarenda séu ánægðir með samstarfið við aðra starfsmenn. 

18,5 % eru aftur á móti frekar eða mjög óánægðir.  

 

Mynd 4. Samstarf við aðra starfsmenn. Mikill meihluti ánægður með samstarfið. 
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7.6 Hvað er það sem þú ert helst ánægð/ur með í samstarfi við aðra starfsmenn 

námsvers? 

Þessari spurningu svöruðu tuttugu og sex einstaklingar. Svör við þessari spurningu voru þó 

nokkuð fjölbreytt. Tólf svarendur lýstu ánægju sinni með samvinnu við aðra starfsmenn og 

þá einna helst samvinnu milli fagstétta.  Svo virðist sem svarendur upplifi starfsumhverfi í 

námsveri með þeim hætti að þar sé þeim óhætt að tjá sig frjálslega við samstarfsfólkið því 

þeir aðilar sem þarna eru inni þekkja vandann betur heldur en hinn almenni starfsmaður. Í 

því samhengi var talað um opnar umræður og náið samstarf. ,,…geta talað opinskátt um 

kennslu sem hentar nemendum í námsveri.“  Einn svarenda komst svo að orði: „Gott 

samstarf við allar stéttir sem koma að námi barna…”  Að minnsta kosti ellefu svarendur 

vísuðu í breiddina innan hópsins, þ.e.a.s. þegar fólk með ólíka menntun kemur saman og 

vinnur að sameiginlegum markmiðum. Einnig var minnst á miðlun upplýsinga og 

fagþekkingar. 

7.7 Hvað er það sem helst mætti betur fara? 

Einungis tuttugu svarendur sáu sér fært að svara þessari spurningu. Af þeim voru sjö sem 

sögðust ekki vita hvað mætti betur fara eða töldu að ekkert þyrfti að laga. Þeir þrettán sem 

lögðu eitthvað til málanna höfðu ýmsar hugmyndir. Tveir nefndu betri aðstöðu þar sem 

meiri vinnufriður væri og betri tækjabúnað. Þrír vildu fá fleira fagfólk til starfa og betra 

aðgengi að sálfræðingum og öðrum greiningaraðilum. Í því samhengi nefndi einn svarenda 

að það vantaði að fá fólk til afleysinga. Einnig voru nefnd atriði eins og að betur þyrfti að 

huga að félagslegum þáttum nemenda og samstarfi við umsjónarkennara. Þá kom 

tímaskortur einnig til tals, þar sem minnst var á að meiri tíma þyrfti til skipulagðs samstarfs 

milli fagaðila sem og meiri tíma fyrir kennara að sinna kennslu nemenda. Önnur atriði sem 

nefnd voru virtust eiga meira við starfið innan skólans hjá viðkomandi svarenda. 
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Mynd 5 Það sem betur mætti fara. Margir voru ekki vissir eða töldu að það væri ekkert 
sem mætti bæta. Aðrir nefndu betri aðstöðu, fleira fagfólk en flestir nefndu 
eitthvað annað. 

7.8 Hvert er viðhorf þitt til samstarfs kennara og þroskaþjálfa. 

Þessari spurningu svöruðu tuttugu og sex af tuttugu og sjö svarendum. Af þeim létu tuttugu 

og tveir jákvætt viðhorf í ljós með berum orðum. Til dæmis var eitt svarið á þessa leið: ,,Mér 

finnst samstarf sérkennara, þroskaþjálfa og umsjónarkennara vera meðal þess besta sem 

gerst hefur innan grunnskóla fyrir alla.”  Ánægja var því mjög almenn. Flestir nefndu að 

samstarf þessara stétta væri eðlilegt að þroskaþjálfar ættu að vera í grunnskólum jafnvel 

burtséð frá þvi hvort um væri að ræða nemendur með sértækan námsvanda eða ekki. 

Minnst var á að samstarf þessara fagstétta hefði aukist og batnað með hverju ári. Af þeim 

fjórum sem ekki létu hreina ánægju í ljós var einn sem taldi sig ekki geta tjáð sig um málefnið 

þar sem enginn þroskaþjálfi væri í skólanum  þar sem viðkomandi starfar. Einn aðili lét í ljósi 

óánægju með  að lítið væri hlustað á skoðanir þroskaþjálfa og þeir væru oft kallaðir til of 

seint. Einn svarenda taldi að áherslur og leiðir þessara stétta væru of ólikar. Þá virtist einn 

svarenda hafa misskilið spurninguna. 
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Hvað er það sem betur mætti fara

Veit ekki/ ekkert Betri aðstöðu Fleira fagfólk Annað
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Mynd 6 Viðhorf til samstarf kennara og þroskaþjálfa. Sjá má að mikill meirihluti lítur 
frekar jákvætt til samstarfs kennara og þroskaþjálfa. 

 

Samantekt 

Flestir svarendur voru mjög ánægðir með samstarf þroskaþjálfa og kennara. Samstarf í 

námsverum landsins gengur allajafnan vel og fólki finnst það geta tjáð sig óhindrað í traustu 

andrúmslofti þar. Þá fannst mörgum að þroskaþjálfar ættu að vera í öllum skólum burtséð 

frá því hvort þar væru börn með sértækan námsvanda eða ekki. Í þessari könnun sjáum við 

líka að það vantar fleira fagfólk sem og tíma til að vinna saman. Þó viljinn sé til staðar þá er 

fólk greinilega ekki að fá nægan tima til þess að bera saman bækur sínar. Það kemur einnig 

heim og saman við þær heimildir sem við skoðuðum í kaflanum um lærdómssamfélagið. 

Það er mikilvægt fyrir skólamenninguna að unnið sé vel saman og allir viti um hvað málið 

snýst. Meiri samvinna þýðir að allir vinna eins með barnið sem gæti skilað sér í betri árangri 

og líðan barnsins.  
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Hvert er viðhorf þitt til samstarfs kennara og þroskaþjálfa?

Frekar jákvætt eða jákvætt Veit ekki / á ekki við Neikvætt eða frekar neikvætt
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8 Umræður. 

Hér á eftir munum við taka fyrir nokkur helstu atriði úr niðurstöðum rannsóknar og 

veltum fyrir okkur ástæðum eða lagalegum grundvelli þeirra. Það var margt gagnlegt sem 

kom í ljós í könnuninni. Eins og við vonuðumst til þá gengur samstarf víða vel en það má 

alltaf gera betur og það er það sem við skoðum í þessum hluta hér en það eru einmitt 

umræður um könnunina og svör sem fengust úr henni.  

Svarendur rannsóknar okkar voru að stærstum hluta ánægðir með starf sitt í námsveri og 

samstarf sitt við aðra starfsmenn þar. Eins og gefur að skilja eru þó alltaf einhver atriði sem 

má bæta. Hér á eftir ætlum við að skoða helstu álitamál sem tiltekin voru og velta upp 

leiðum til lausna. Við reyndum að velja úr svörum þátttakenda þau atriði sem komu fyrir 

hjá fleirum en einum svarenda eða höfðu almenna skírskotun. Við reyndum að sneiða hjá 

athugasemdum sem virtust snúa að samstarfi við tiltekin aðila eða innanhúsvandamálum 

sem ekki er hægt að heimfæra á skólastarf almennt. 

Helstu úrlausnarefnin voru að bæta tækjakost, betri vinnufrið,  greiðari aðganga að 

sálfræðingum og öðrum greiningaraðilum, fá fleiri sérkennara og fagfólk í beina vinnu með 

börnunum, fá afleysingastarfsfólk, vera í betra samstarfi við umsjónakennara, hafa meira 

faglegt flæði og skipulagt samstarf og miðlun gagna en einnig þurfa starfsmenn að vera 

opnara fyrir félagslegum þáttum nemenda.  

8.1 Námsver í ljósi laganna. 

Við framkvæmd rannsóknar okkar byrjuðum við á að líta á heimasíður  skóla sem gefa sig 

út fyrir að vera með starfandi námsver. Samkvæmt þeim upplýsingum sem er að finna á 

síðum sumra skólanna starfa námsverin á grundvelli laga um grunnskóla nr. 91/2008 og 

reglugerðar nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir í grunnskóla. Á heimasíðu Árskóla á 

Sauðárkróki segir til að mynda orðrétt: Námsver Árskóla starfar samkvæmt lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 og reglugerð nemenda með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010. 

Hlutverk námsversins er að veita nemendum með ýmiss konar fötlun eða þroskafrávik 

sérhæfð úrræði og einstaklingsmiðað nám. 

Ekki er  vísað beint til  laga og reglugerða á heimasíðum allra skóla. Þegar það er ekki gert 

má hins vegar sjá áhrif frá texta laganna í  lýsingum skólanna á starfssemi námsversins. Sem 
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dæmi má nefna að á heimasíðu Hvassaleitisskóla í Reykjavík er að finna eftirfarandi: Úrræði 

námsvers eru hugsuð til að bæta félagslega og/eða námslega stöðu nemenda og stuðla 

þannig að bættri sjálfsmynd og líðan nemenda. Leitast er við að aðlaga starfshætti skólans 

og skipulag náms að þörfum nemenda og tryggja sem best rétt þeirra á námi við hæfi. 

Svör þeirra sem tóku þátt í könnun okkar gefa vísbendingar um að reyndin sé sú að 

starfsemi námsvera sé að miklu leiti í anda laganna og yfirlýstrar stefnu skólanna. Áhersla 

er lögð á einstaklingsmiðað nám í smærri hópum.  

8.2 Samstarf kennara og þroskaþjálfa. 

Flestir svarenda voru mjög ánægðir með samstarf kennara og þroskaþjálfa og má því 

kannski halda því fram að þroskaþjálfar séu búnir að festa sig í sessi í þessum nýja farvegi 

innan grunnskólanna.  

Eins og fram kom í kaflanum um lærdómssamfélagið þá er mjög mikilvægt að allir 

starfsmenn inna skólans fái að láta ljós sitt skína og það sé einmmitt það sem einkennir gott 

lærdómssamfélag. Þetta getur falið í sér að unnið sé í teymum.  

Teymiskennsla þar sem tveir eða fleiri kennarar deila ábyrgð og sameina þekkingu á 

nemendum og skipuleggja nám þeirra í sameiningu á markvissann hátt er talin góð fyrir 

bekkjarstarfið. Kennararnir sinni nemendum saman  og geta skipt með sér verkum miðað 

við áhuga og fagþekkingu hvers og eins svo hæfileikar þeirra megi nýtast til fullnustu. 

Þannig stuðlar teymiskennsla að fjölbreyttum vinnubrögðum og samskiptum milli nemenda 

og kennara (Rósa Eggertsdóttir og Grétar L. Marinósson, 2002).  

8.3 Betri vinnufriður 

Mikilvægt er að hafa í huga að við höfum öll þörf fyrir vinnufrið og á það jafnt við um börn 

og fullorðna. Dvöl i hávaða getur valdið skaða á innra eyra og jafnvel valdið ólæknandi 

eyrnasuði. Hávaði getur haft áhrif á bæði athygli og einbeitingu til hins verra. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að börn sem dvelja í hávað eiga í meiri erfiðleikum með svokallað 

orðaminni en einnig á setningaminni og upprifjunarminni. Mikilvægt er því að hafa stjórn á 

hávaða þar sem unnið er með börnum sem þurfa sérstaklega á stuðningi að halda til að 

bæta sig í námi. Hávaði getur einnig haft neikvæð áhrif á málþroska þar sem börn ná ef til 

vill ekki að festa sér í minni talhljóð, orð og setningar. Börn eru sérstaklega viðkvæm fyrir 
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hávaða og getur hann haft áhrif á námsgetu, félagatengsl og vellíðan (Valdís Ingibjörg 

Jónsdóttir, 2014). 

Til þess að draga úr hávaða í vinnurýmum þá er mikilvægt að finna lausnir sem að henta. 

Hvaðan kemur hávaðinn en hávaði getur verið tvennskonar. Bakrunnshávaði sem eins og 

nafnið gefur til kynna er hávaði sem er í bakrunni. Hann er ef til vill ekki ærandi en hann 

getur verið truflandi fyrir suma. Þetta geta verið hljóð frá tækjum sem ganga fyrir rafmagni 

eins og tölvum eða viftum. En einnig getur þetta komið frá ljosum, loftræsti og hitakerfum 

eða jafnvel utanaðkomandi umferð. Í þessum tilvikum getur verið best að hafa samband 

við hljóðvistfræðinga, arkitekt eða verkfræðinga til þess að ráða bót á því (Valdís Ingibjörg 

Jónsdóttir, 2004).  

Erilshávaði er hávaði sem kemur frá athöfnum fólks, þegar það er á hreyfingum talar eða 

gefur frá sér búkhljóð. Erilshávaði er frekar ófyrirsjánlegur og getur valdið fólki meiri 

óþægindum heldur en bakrunnshávaði og það á sérstaklega við um börn. Það er hlutverk 

kennara og starfsfólks að finna lausn á þessum hávaða sem getur reynst börnum erfiður og 

hugsanlega hættulegur heilsu og vellíðan þeirra (Valdís Ingibjörg Jónsdóttir, 2014). 

Til að finna lausn á vandanum er mikilvægt að gera sér grein fyrir hvaðan hávaðinn kemur. 

Berst hann utan frá eða kemur hann frá nemendum, tækjum eða húsgögnum. Þegar búið 

er að greina vandan er hægt að finna lausnir. Ef það myndast mikill hávaði þegar húsgögn 

eru færð til væri hægt að setja tennisbolta undir stólfæturna ef filttappar væru ekki nógu 

hentugir. Ef borðum er raðað saman væri gott að festa þau saman svo þau skelli ekki saman 

og myndi hávaða.  Til að koma í veg fyrir að borð- og stólfætur sláist saman er hægt að setja 

einangrun á fæturna (Valdís Ingibjörg Jónsdóttir, 2014). 

Til að fyrirbyggja hávaðamengun skiptir máli að skipuleggja daglegt starf eins og að skipta 

nemendahópum upp í litla hópa ef þess er kostur. Ef hlustað er á tónlist í kennslustund þarf 

að passa upp á hljóðstyrkinn og passa að láta tónlistina ekki yfirgnæfa erilshávaða. Gott er 

að starfsfólk passi sig á að kalla ekki yfir hópinn heldur fá nemendur til að lækka frekar 

róminn. Hægt er að kenna merkjakerfi eða sjónrænar aðferðir til að fá þögn eða athygli. 

Setja upp sjónrænar leiðbeiningar t.d þegar á að ganga frá að þá sé sett upp mynd af 

manneskju að ganga frá. Allir þurfa að vera meðvitaðir um hávaða bæði starfsfólk og 



45 

nemendur skólans og allir þurfa að vera samtaka í því að taka á honum (Valdís Ingibjörg 

Jónsdóttir, 2014).  

8.4 Bæta tækjakost   

Misvel eru skólar kostum búnir en ný námsspil og tæki er eitt af því sem nefnt var í könnunni 

og vissulega á sér alltaf stað viss þróun í þessum málum.  Það er alltaf gaman af fá eitthvað 

nýtt að skoða en í dag eru það helst spjaldtölvur sem ráða öllu.  

Upplýsinga og tæknimennt er ákveðið þverfaglegt námssvið og þar er áhersla á verkefni 

sem hægt er að samþætta í mörgum námsgreinum. Þannig er hægt að vinna með fjölbreytt 

læsi, efla upplýsinga og miðlalæsi nemenda svo þau megi hljóta góða færni á ýmsum 

tækjum (Mennta og menningamálaráðuneytið, 2013). 

Í skólum eiga nemendur að öðlast þekkingu á tölvunotkun og netmiðlum. Þeir eiga að læra 

öruggri netnotkun ásamt stafrænu læsi og rétta meðhöndlun á efni sem notað er af netinu. 

Í dag hafa verið að riðja sér til rúms spjaldtölvur en í þeim sameinast margskonar tækni. 

Spjaldtölvur geta nýst við ritvinnslu eins og aðrar tölvur en einnig er hægt að nota þær sem 

myndavélar, kvikmyndatökuvél, upptökuvél og hægt er að lesa bækur af þeim, hlusta á 

tónlist eða búa til tónlist. Þetta gerir það af verkum að þær eru ákjósanlegar fyrir 

skólastarfið en einnig eru þær auðveldar í notkun og þægilegra að ferðast með þær 

(Jóhanna Þorvaldsdóttir, 2014). 

8.5 Mætti vera opnari fyrir félagslegum þáttum nemenda 

Nokkrir svarendur sögðu að stór hluti starfsins væri vinna með félagslegt nám en það er 

einmitt það sem þyrfti að skoða betur.  

Eitt af því góða við skóla án aðgreiningar er að hver nemandi tilheyri hópi og á í samskiptum 

við bekkjarfélaga.  Samskipti eru mikilvæg öllum en það er kennarans að þróa og skipuleggja 

kennslu svo hún megi ýta undir félagaslegan þátt námsins. Ef samnemendur geta hjálpast 

að og stutt hvern annan efla þeir félagslegan þroska, ná betri rökhugsun og auka 

námsárangur. Mikilvægt er að skapa andrúmsloft sem gerir nemendum kleift að aðstoða 

og fá hjálp á móti (Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, 2006). 
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8.6 Betri aðgangur að sálfræðingum og öðrum greiningaraðilum  

Eitt af því sem nefnt var í könnunni er að það mætti vera betri aðgangur að sálfræðingum 

sem og öðrum greiningaraðilum. Samkvæmt Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga 

við leik-, grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010 skulu 

fræðsluyfrvöld sjá til þess að bæði nemendur og skólar hafi tryggan aðgang að 

sérfræðiþjónustu. Foreldrar, kennarar, skólastjórnendur eða náms- og starfsráðgjafara geta 

óskað eftir sérfræðiaðstoð. Skólastjórnendur bera ábyrgð á því að sótt sé um 

sérfræðiaðstoð en hinsvegar sér nemendaverndarráð um að fara yfir umsóknir og 

skipuleggja framhaldið (Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik-, grunnskóla 

og nemendaverndarráð í grunnskólum nr 584/2010). 

Hvað gerir það að verkum að fólki finnst ekki vera nægilegt flæði af sérfræðingum inn í 

skólana. Við veltum fyrir okkur hvort ekki séu næginlega margir sérfræðingar á landinu eða 

hvort það sé hreinlega fjármagn sem hver skóli fær sem að ræður hversu mikið er sótt til 

sérfræðinganna. Þetta væri áhugavert að skoða nánar. 

8.7 Fleira fagfólk á gólfið í beinni vinnu með börnunum 

Í dag eru það helst stuðningsfulltrúar sem koma mest að daglegri vinnu með börnunum í 

samstarfi með kennurum því er mikilvægt að þeir séu vel ínn í málunum og fái eins miklar 

upplýsingar um það sem á að vinna með. Þeir þurfa leiðbeiningar frá kennurum og 

þroskaþjálfum en í skýrslu Reykjavíkuborgar frá árinu 2006 telur einungis um helmingur 

stuðningsfullrúa sig fá fullnægjandi uppýsingar og 20%-30% sögðust sjaldan fá fullnægjadi 

upplýsingar (Reykjavíkurborg, 2006). Það má því leiða að því getum að ef við horfum á 

lærdómssamfélagið í kringum nemandan að þá séu allir þeir sem koma að starfi innan 

skólans hluti af því. Það ætti því að vera hagur allra sem koma að vinnu með barninu séu í 

teymiskennslu og því þurfa allir að fá viðeigandi upplýsingar og tækifæri til þess að spyrja 

og koma sínum vangaveltum á framfæri. Það starf sem stuðningsfulltrúar inna af hendi er 

oft vanmetið innan veggja skólans jafnvel þótt töluverð ábyrgð liggji á þeirra herðum 

varðandi agavandamál, hegðunarstjórnun og vinnu með nemendum sem eiga við ýmsa 

námserfiðleika að stríða (Reykjavíkurborg, 2006).  
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8.8 Faglegt flæði og skipulagt samstarf 

Eitt af megineinkennum lærdómssamfélagsins er teymisvinna þar sem hún stuðlar að betri 

árangri en einstaklingurinn getur náð upp á sitt einsdæmi en í því er einnig einstakt 

námstækifæri fyrir alla meðlimi teymisins. Í lærdómssamfélagi vinna allir saman að því að 

ná markmiðum. Okkar könnun sýnir fram á að stór hluti svarenda eru ánægðir með það 

samstarf sem á sér stað í námsverum. Þar eru unnið fjölbreytt starf sem er miðað út frá 

börnunum sem þangað sækja. Líkt og við höfðum skoðað í köflunum um teymisvinnu og 

teymiskennslu þá er mikilvægt að allir meðlimir teymis séu virkir og að flæði sé á milli þeirra. 

Það sem svarendur okkar sögðu að vantaði helst upp á væri flæði upplýsinga og tími til að 

skipuleggja sig saman, funda og ræða ákveðin málefni.  Er það ekki einmitt stjórnenda að 

skipuleggja störf skólanna svo hægt sé að skapa rými til samvinnu? 

Samantekt 

Þótt vissulega sýni könnun okkar fram á að ánægju fólks með samvinnu milli kennarar og 

þroskaþjálfa þá er margt sem mætti betur fara eins og kemur fram í þessum kafla. Það þarf 

að notfæra sér leiðir til að ná betri vinnufrið í kennslu og fá inn nýrri tækni.  Það mætti auka 

flæði upplýsinga til þeirra sem vinna með nemendum. Mikil þörf er á að fá fleira 

fagmenntað fólk inn í skólana. Aðgangur að sérfræði þjónustu er heldur ekki alltaf eins og 

best væri á kosið. 
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9 Lokaorð 

Til þess að allir nemendur grunnskóla fái notið sín er nauðsynlegt að mæta hverjum og 

einum á hans forsendum eins mikið og þess er kostur. Í skóla án aðgreiningar getur 

nemendahópurinn verði ótrúlega fjölbreyttur og þarfir nemenda gríðarlega ólíkar. 

Starfsemi námsvera getur verið gríðarlega mikilvægur þáttur í því að mæta þessum ólíku 

þörfum. Til þess að svo megi vera þarf starfsfólk með yfirgripsmikla og fjölþætta þekkingu 

og menntun. Á þessum vettvangi er samstarf grunnskólakennara og þroskaþjálfa bæði 

nauðsynlegt og rökrétt. Kennarar eru eðli málsins samkvæmt sérfræðingar á sviði kennslu. 

Þroskaþjálfar búa aftur á móti yfir sérfræðiþekkingu sem gerir þeim kleift að meta og skilja 

þroska nemenda, hvað hamlar þar og hvernig best er að hjálpa þeim að ná sem bestum 

árangri.  

Rannsókn okkar bendir til þess að fagfólk beggja stétta sé mjög ánægt með samstarfið milli 

þeirra. Flestum virðist vera ljós nauðsyn þess að allir leggist á árarnar til að árangur náist. 

Kennarar og þroskaþjálfar virðast vera tilbúnir til þess að starfa saman í teymiskennslu og 

opna fræðasvið sín hvorir fyrir öðrum. 

Sú jákvæðni sem við teljum okkur hafa orðið vör við í samskiptum okkar við fólk á vettvagni 

gefur von um gott áframhaldandi samstarf stéttanna þar sem hagsmunir barnanna okkar 

eru hafðir að leiðarljósi. 
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