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Ágrip  

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA gráðu í þroskaþjálfafræðum unnin af Erlu Snædísi 

Sveinbjörnsdóttir og Ólöfu Margréti Magnúsdóttir vorið 2016. Gerð var megindleg rannsókn 

þar sem lagt var upp með rannsóknarspurningina: Við hvað starfa þroskaþjálfar á Íslandi og 

hver eru viðhorf þeirra til starfsins?. Skoðuð voru þau störf sem þroskaþjálfar fást við á Íslandi 

og sú hugmyndafræðið sem þeir starfa eftir. Einnig var rýnt í áherslu mun milli starfa á ýmsum 

þáttum s.s í dagsdaglegu starfi, starfsháttum og aldursdreifingu þjónustunotenda. Auk þess voru 

viðhorf  þeirra til starfs síns skoðuð, eins og starfsánægja, helstu áskoranir/hindranir í starfi og 

hvort þeir telji menntun sín vera metin í starfi. Fyrri rannsóknir sýna að þroskaþjálfar starfa á 

ýmsum starfsvettvöngum en enginn einn rannsókn útlista öll þeirra störf. Fengin var aðstoð frá 

þroskaþjálfafélagi Íslands við gerð spurningalistans sem sendur var svo í tölvupósti á alla 

félagsmenn í þroskaþjálfafélagi Íslands, alls svöruðu 193 þroskaþjálfar. Niðurstöður sýndu að 

þroskaþjálfar starfa á ýmsum starfsvettvöngum en alls voru taldir upp 24 ólíkir vettvangar. 

Algengast var að þátttakendur störfuðu í leik – og grunnskólum og á heimilum fatlaðs fólks.    
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Formáli 

Þroskaþjálfar starfa á mörgum ólíkum vetttvöngum eins og við lærðum í náminu. Við vorum 

mjög forvitnar að vita við hvað þroskaþjálfar starfa nákvæmlega og ákváðum því að kanna það 

nánar þar sem engar heimildir virtust gefa það beint til kynna. Við vorum mjög ánægðar með 

þær viðtökur sem við fengum við gerð rannsóknarinnar og viljum þakka öllum þátttakendum 

sem gáfu sér tíma til þess að svara spurningum hennar. 

Leiðbeinanda okkar henni Telmu Kjaran viljum við þakka kærlega fyrir ómetanlega góðann og 

mikinn stuðning við gerð þessarar rannsóknar.  

Við viljum auk þess þakka Þroskaþjálfafélagi Íslands sérstaklega fyrir hjálpina við gerð 

spurningalistans og þá góðu leiðsögn sem þaðan var fengin við úrbætur á honum. 

Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar og vinum fyrir góðan stuðning á meðan á verkefninu 

stóð. 

 

 

 

 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur Erlu Snædísi Sveinbjörnsdóttir og Ólöfu Margréti 

Magnúsdóttir. 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 sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með 

undirskrift okkar. 

 

 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 

:  
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Inngangur 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á störf sem þroskaþjálfar fást við, og þá 

hugmyndafræði og starfshætti sem þeir beita í störfum sínum. Einnig að fá fram viðhorf þeirra 

til starfsins, svo hægt sé að greina hvort munur liggi á þessum þáttum á milli mismunandi 

starfsvettvanga sem þeir starfa við. Ákveðið var að framkvæma þessa rannsókn vegna forvitni 

rannsakenda á því í hverju nákvæmlega starf þroskaþjálfa er fólgið, en rannsakendur höfðu 

fengið kynningu á hinum ýmsum störfum og verkefnum þroskaþjálfa í gegnum námið. Þegar 

þroskaþjálfanámið var ígrundað og þær fjölmörgu heimsóknir á vinnustaði þroskaþjálfa, 

fyrirlestra þeirra inn í bekk og þau tvö tímabil vettvangsnáms sem nemum var fólgið að fara í, 

hófust vangaveltur um það við hvað þroskaþjálfar geta starfað við á Íslandi þar sem störf þeirra 

virðast svo misjöfn. Við nánari athugun fengust ónákvæm svör og hvergi var að finna ákveðin 

gögn sem útlista mismunandi störf þroskaþjálfa og hvað felst í þeim, heldur var yfirleitt um 

greinar eða rannsóknir að ræða sem fjölluðu um ákveðin störf þeirra frekar en öll störf sem 

koma til greina yfir heildina litið. Því ákváðu rannsakendur að reyna komast að því sjálfir hvaða 

störfum þroskaþjálfar sinna á landsvísu og skoða hver áherslu munurinn er á þessum störfum, 

þá í starfsháttum, aldri þjónustunotenda og viðhorfum þroskaþjálfanna sjálfra. Rannsakendur 

settu saman spurningalista sem lagður var fyrir alla félagsmenn Þroskaþjálfafélags Íslandi. 

Spurt var um hvar þroskaþjálfarnir ynnu á landinu, hver aldur og menntun þeirra væri, starfssvið 

og aldur þjónustunotenda sem þeir sinna. Þeir voru auk þess spurðir út í hvaða hugmyndafræði 

og kenningum þeir ynnu eftir, hversu margir þroskaþjálfar ynnu á þeirra vinnustað og hvort þeir 

fengu handleiðslu í starfi, þeir voru einnig beðnir um að lýsa venjulegum vinnudegi hjá sér. 

Hvað viðhorf varðar voru þeir spurðir út í starfsánægju og hvort þeim fyndist menntun sín vera 

metin í starfi. Í lokin var spurt um hvort aðrir sem hafa orðið á vegi þeirra vissu hvað 

þroskaþjálfar gera.  

Leitað var heimilda og fyrri rannsókna um þetta efni en til stuðnings var ákveðið að 

framkvæma megindlega rannsókn meðal þroskaþjálfa á skrá hjá Þroskaþjálfafélagi Íslands til 

að fá fram betri útlistun á því við hvað þroskaþjálfar starfa nákvæmlega á landinu. Hvað 

starfshætti og viðhorf þeirra til starfsins varðar var leitað í fyrri rannsóknir og fræða því til 

samanburðar. Í þessari ritgerð verður fjallað um fræðilegan bakgrunn verkefnisins og helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar. Í fyrsta kafla er fjallað um helstu fræði þroskaþjálfa, fyrri 

þekkingu og rannsóknir á störfum þeirra, viðhorfum þeirra til starfsins og þá hugmyndafræði 

sem þeir starfa eftir. Í næsta kafla er fjallað um aðferð rannsóknarinnar sem gerð var fyrir þetta 

lokaverkefni. Þar er þeim aðferðum lýst sem notuð voru við framkvæmd rannsóknarinnar og 
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greiningu gagna, svo sem þátttakendum, mælitækjum og takmörkunum og fleira. Niðurstöður 

eru síðan settar fram í þriðja kafla með lýsandi tölfræði og greinargerðum.  

Í umræðum eru síðan þessar niðurstöður skoðaðar og metnar út frá fyrri rannsóknum og 

fræðum sem fjalla um þessi efni og þau borin saman við niðurstöður þessarar rannsóknar. Að 

lokum draga höfundar þessarar rannsóknar ályktun um niðurstöður sínar í ljósi fyrri rannsókna 

og setja fram sínar hugmyndir um verkefnið í heild sinni. Í upphafi rannsóknar var lagt upp með 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: Við hvað starfa þroskaþjálfar á Íslandi og hver eru viðhorf 

þeirra til starfsins. 
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1. Kafli – Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Byrjað verður á því að skoða 

þau lög, reglugerðir og viðmið sem þroskaþjálfar starfa eftir. Því næst verður skoðað helstu  

hugmyndafræði sem birtist í störfum þroskaþjálfa út frá náminu í þroskaþjálfafræðum við 

Háskóla Íslands. Að lokum verður fjallað um fræði og fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

störfum þroskaþjálfa og viðhorfum þeirra líkt og rannsókn þessa lokaverkefnis gerir.  

 

1.1 - Lög, reglurgerðir, siðareglur og starfskenning þroskaþjálfa 

Þroskaþjálfar sinna fjölbreyttum störfum sem miða að því að finna árangursríkar aðferðir og 

leiðir sem henta ólíkum einstaklingum með þroskaskerðingu. Þroskaþjálfar starfa eftir lögum 

um málefni fatlaðra (nr. 59/1992) og eftir siðareglum þroskaþjálfa. Þeir starfa auk þess eftir 

öðrum lögum og reglugerðum er varða störf þeirra hverju sinni. Megin hlutverk þroskaþjálfa er 

að nota fagþekkingu sína til að bæta lífsgæði og standa vörð um réttindi skjólstæðinga sinna 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). Þroskaþjálfar eru fagstétt sem sérstaklega hefur menntað sig 

til að starfa með fólki á öllum aldri sem býr við skerðingu (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 

Í reglugerð um menntun, réttindi, skyldur og skilyrði þroskaþjálfa (nr. 1120/ 2012) til 

að hljóta starfsleyfi segir að til þess að einstaklingur geti kallað sig þroskaþjálfa þarf sá hin sami 

að hafa tiltekið leyfi frá heilbrigðisráðherra. Viðkomandi þarf að útskrifast sem þroskaþjálfi frá 

Háskóla Íslands sem áður hét Þroskaþjálfaskóli Íslands og fyrir það Gæslusystraskóla Íslands. 

Einnig eru veitt sérstök leyfi til þeirra sem hafa lokið sambærilegu námi erlendis, ef námið er 

viðurkennt sem slíkt í því landi sem það var stundað (Reglugerð um menntun, réttindi og 

skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi nr. 1120/ 2012). Sérstaða 

þroskaþjálfastéttarinnar er bæði víðtæk og einstaklingsmiðuð. Þeir hafa hagnýta þekkingu á 

sviði stefnumótunar, skipulags og framkvæmdar á heildrænni þjónustu auk þess að geta veitt 

einstaklingsmiðaða þjónustu, óháð aldri og aðstæðum. Samkvæmt starfskenningu þroskaþjálfa 

byggist hugmyndafræðin á lögum, reglugerð og siðareglum þroskaþjálfa. Lykilatriði í henni 

grundvallast af jafnrétti, mannhelgi og virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti fólks. Allir eiga rétt 

á fullri þátttöku í samfélaginu á eigin forsendum. Út frá þessu sjónarmiði taka þroskaþjálfar þátt 

í að móta þjónustu og aðlaga samfélagið að skjólstæðingum sínum í þeim tilgangi að bæta hag 

þeirra og stöðu í lífi og starfi (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 

Þroskaþjálfar starfa einnig eftir siðareglum þroskaþjálfa. Siðareglur þroskaþjálfa eru 

reglur sem öllum þroskaþjálfum óháð vettvangi ber að fara eftir. Í siðareglunum kemur meðal 
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annars fram að þroskaþjálfi á að beita fagþekkingu sinni í að bæta lífsgæði skjólstæðinga sinna 

og sýna þeim og aðstandendum þeirra virðingu og umhyggju (Embætti landlæknis, e.d). 

Þroskaþjálfi skal standa vörð um réttindi fatlaðra eftir fremsta megni, veita þjónustu eftir 

ströngum faglegum kröfum og halda þekkingu sinni við. Það er mikilvægt að hann beri ávalt 

virðingu og horfi á styrkleika einstaklingsins og nýti þá til að leiðbeina honum. Vart ber að 

nefna að ávallt skal gæta þagnarskyldu jafnvel þótt störfum á viðkomandi vettvangi sé lokið. Í 

siðareglunum kemur jafnframt fram að þroskaþjálfar eigi að standa saman og forðast hluti sem 

geta rýrt álit almennings á starfsemi þroskaþjálfastéttarinnar. Þykir þörf til, á þroskaþjálfi 

hiklaust að leita ráða annarra sérfræðinga og virða sérþekkingu þeirra í því samhengi. Þá er um 

að ræða fagaðila ýmissa fagstétta sem þekkja viðkomandi einstakling og vinna náið með 

honum. Í slíku teymi myndast oft dýpri skilningur, upplýsingaflæði og samvinna sem gerir það 

að verkum að vinnan með einstaklingnum skilar betri árangri (Embætti landlæknis, e.d). 

Lög um málefni fatlaðra fólks (nr. 59/1992) og Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks (2009) eru helstu leiðarljós þroskaþjálfa þótt ekki sé enn búið að fullgilda 

samninginn í dag. Í lögum um málefni fatlaðs fólks er fjallað um markmið laganna í fyrsta 

kaflanum. Þar kemur fram að markmið laganna er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og 

sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess. Þar kemur 

hlutverk þroskaþjálfa sterkt inn. Í fjórða hluta og í 8.gr. laganna kemur fram að veita skal 

fötluðu fólki þjónustu sem miðar að því að gera því kleift að lifa og starfa í eðlilegu samfélagi 

við aðra (lög um málefni fatlaðra nr. 92/1992). Auk þess eiga siðareglur þroskaþjálfa ávallt að 

vera í forgrunni þroskaþjálfa sem fagmanna, en siðareglurnar eru eins konar rammi utan um 

fagmennsku stéttarinnar. Einnig hafa nýlega verið sett í gildi lög um nauðung og þvingun sem 

verið er að heimfæra á hina ýmsu vettvanga. Með þeim á að koma í veg fyrir óæskilega 

valdbeitingu milli fagmanns og einstaklings sem unnið er með (Reglugerð um undanþágunefnd 

um bann við beitingu nauðungar gagnvart fötluðum einstaklingi nr. 971/2012). 

 

1.2 - Ríkjandi hugmyndafræði í fagstétt þroskaþjálfa 

Hér verður fjallað um þá hugmyndafræði er teljast hvað mest ríkjandi í störfum þroskaþjálfa, 

þá bæði út frá námi en einnig út frá þátttakendum rannsóknar þessa lokaverkefnis. Í þessum 

kafla verður sjónum beint að hugmyndafræði valdeflingar, sjálfstæðs lífs og þjónandi 

leiðsagnar. Auk þess verður tekið fyrir þær hugmyndafræðilegu nálganir sem birtast helst í 

störfum þroskaþjálfa með börnum en það er hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar, skóli án 

aðgreiningar og atferlissjónarmiðið. 
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1.2.1 - Valdefling  

Valdefling er hugtak sem snýst um að breyta skilningi þeirra sem til dæmis þurfa á 

einhverskonar aðstoð að halda, þannig að þeir sjái sjálfa sig sem einstaklinga með rétt til þess 

að bregðast við þjónustuveitendum, skipulagi og stjórnun þjónustunnar eða aðstoðarinnar sem 

þeir fá og þar með því lífi sem þeir kjósa að lifa (Freyja Haraldsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 

2010). Valdefling er huglæg tilfinning sem í gegnum tengsl við umhverfið og aðra ýtir undir 

sjálfsvirðingu, sjálfsmat og sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga og hefur áhrif á félagsstöðu þeirra. 

Hugtakið tengist því lífsgæðum og mannréttindum, en valdefling getur byrjað í grasrótarstarfi, 

verið hluti af félagslegri íhlutun eða út frá stefnumótun stjórnvalda eða þjónustukerfa 

(Hlutverkasetur, e.d.). Eymundur L. Eymundsson (2015) ráðgjafi og notandi í bata af 

geðröskunum segir valdeflingu fela í sér að ná tökum á eigin lífi og að efla sjálfan sig með 

öðrum notendum og fagmönnum á jafnréttisgrundvelli. Það felur í sér að læra hugsa á gagnrýnin 

hátt og að sjá hlutina í nýju ljósi, finnast maður ekki vera einn heldur hluti af stærri hópi. 

Valdefling gerist því ekki einungis hjá einstaklingnum og er meira en tilfinning eða kennd. Á 

hana er litið sem undanfara framkvæmda, þar að þegar einstaklingur kemur á breytingu sem 

eykur sjálfstraust hans sem í kjölfarið leiðir af sér enn frekari og áhrifameiri breytingar. Í því 

liggur áherslan á að valdefling sé ekki eingöngu einstaklingsbundin heldur hefur áhrif á 

heildina. Eins og Eymundur segir „Valdefling er ekki ákvörðunarstaður, heldur ferðalag; enginn 

hefur náð einhverju lokastigi þar sem frekari þroski og breyting er óþarfi“. Eftir því sem 

valdefling einstaklings eykst fer sjálfsöryggi hans einnig að aukast og þar með trú hans á eigin 

getu. Af þessu leiðir að hann verður færari um að stjórna eigin lífi sem hefur einnig í för með 

sér bætta sjálfsmynd og trú um að hægt sé að ná bata eða lifa lífinu, og til þess er hægt að fara 

fjölbreyttar leiðir í átt að því markmiði (Eymundur Eymundsson, 2015). 

 

1.2.2 - Sjálfstætt líf 

Samkvæmt hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf sem byggð er á félagslegum skilningi á 

fötlun  eiga allir einstaklingar rétt til þess að taka eigin ákvarðanir hafi þeir getu til. 

Einstaklingar óháð aldri og skerðingu hafa rétt til þess að stjórna eigin lífi og ákvörðunartöku. 

Með sjálfstæðu lífi hefur fatlað fólk öðlast valdeflingu til að stjórna eigin lífi, því það vilja allir 

ráða eigin lífi hvort sem við erum fötluð eða ekki (Barnes, 2003). Sjálfstætt líf er 

hugmyndafræði og barráttuhreyfing sem kemur frá fötluðu fólki sem vinnur að því að öðlast 

sjálfsákvörðunarrétt, sjálfsvirðingu og jöfn tækifæri á við aðra (Adolf Ratzka, 2005). Með 
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sjálfstæðu lífi er ekki átt við að fatlað fólk vilji gera allt sjálf og þurfi ekki á neinum að halda, 

eða þá að það vilji lifa í einangrun. Sjálfstætt líf þýðir fyrir þeim að þau krefjist sömu tækifæra 

og stjórn yfir eigin lífi sem fólk sem ekki býr við fötlun tekur sem sjálfsögðum hlut. Á 

alþjóðlegu síðu samtakanna segir „Við viljum  alast upp með okkar eigin fjölskyldum, fara í 

okkar hverfisskóla, nota sama strætó og nágrannar okkar, vinna störf sem passa við menntun 

okkar og áhuga og stofna okkar eigin fjölskyldu“. Fatlað fólk eru því bestu sérfræðingarnir um 

eigin þarfir og segjast þurfa sýna fram á þær lausnir sem það þarf til að taka við stjórnvöldin í 

eigin lífi, hugsa og tala fyrir sig sjálft, rétt eins og allir aðrir. Á síðu samtakanna segir hvað þetta 

varðar að fatlað fólk verði að styðja og læra af hvort öðru, skipuleggja sig og vinna að 

pólitískum breytingum sem leiða að því að mannréttindi þeirra verði varin og lögbundin. Fatlað 

fólk er venjulegt fólk sem hefur þörf fyrir því að fá að vera virkir þátttakendur í samfélaginu, 

fá viðurkenningu og ást rétt eins og aðrir (Adolf Ratzka, 2005). Hugmyndafræðin um sjálfstætt 

líf gerir þá kröfu að valdið færist frá þjónustukerfinu til fatlaðs fólks. Hún felur í sér 

skýra mannréttinda nálgun á þjónustu sem starfsviðmið og að ákvarðanatöku þurfi að byggja á 

henni. Fatlað fólk vill fá þjónustu sem fullgildir borgarar en ekki eins og um valdlausa, þakkláta 

þjónustunotendur sé um að ræða. Hlutverk þjónustukerfisins er því að að kalla eftir kröfum og 

óskum fatlaðs fólks um útfærslu, innihald og leiðum á öllum stigum þjónustunnar (Freyja 

Haraldsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2010). 

  

1.2.3 - Þjónandi leiðsögn 

Hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar (e. Gentle teaching) byggist á samskiptum þar sem virðing 

og kærleikur eru höfð að leiðarljósi (Þjónandi leiðsögn á Íslandi, e.d.-a). Öll samskipti eiga 

snúast um að skapa traust og jákvæð tengsl á milli einstaklinga og aðferðir eins og refsingar og 

umbun, bæði líkamlegar eða andlegar eru aldrei notaðar til að ná fram markmiðum eða 

breytingum. Á síðu samtakanna segir að þungamiðja hugmyndafræðinnar er „Þátttaka okkar í 

lífi annarra hefur þann megintilgang að kenna, hlúa að og viðhalda reynslu þeirra og upplifun 

af tengslum, vináttu og því að vera hluti af samfélaginu“, en þjónandi leiðsögn byggir á fjórum 

grunnstoðum. Þær eru öryggi, að fá umhyggju og kærleika, að veita umhyggju og kærleika og 

þátttaka. Með öryggi er vísað í að einstaklingur upplifi sig öruggan í návist starfsmanna og í 

því umhverfi sem hann dvelur við. Með því að fá umhyggju og kærleika er átt við að starfsmenn 

gefi af sér og beri hag einstaklingsins fyrir brjósti. Þegar talað er um að veita umhyggju og 

kærleika er vísað til þess að skapa aðstæður sem leyfa einstaklingum að eiga hlutdeild í lífi 
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annarra þannig að þeir fái tækifæri til að veita öðrum slíkt hið sama. Starfsmenn í þessu 

samhengi leyfa einstaklingnum að kynnast sér sem manneskju en ekki einungis 

sem starfsmanni. Fjórða grunnstoðin eða þátttaka á við um það að starfsfólk getur aðstoðað og 

hvatt einstaklinginn til þátttöku í sínu eigin lífi og í samfélaginu öllu með því að skapa svigrúm 

í aðstæðum og tíma. Sú þátttaka gerir þeim kleift að fá tækifæri til þess að gera eitthvað fyrir 

sjálfan sig, með öðrum og fyrir aðra (Þjónandi leiðsögn á Íslandi, e.d.-a).  

Lögð er áhersla á að allir hafi sína eigin forsögu, minningar, styrk- og veikleika og að 

það hafi áhrif á samskipti þeirra ásamt tilfinningum, óskum og þrám. Þannig leggur þjónandi 

leiðsögn áherslu á að horfa á styrkleika einstaklinga og mæta þeim út frá kærleika, 

skilyrðislausri umhyggju og virðingu í öllum aðstæðum sem upp geta komið (Þjónandi leiðsögn 

á Íslandi, e.d.-a). Þessar grunnstoðir hugmyndafræðinnar eiga ekki einungis við um 

þjónustunotendur heldur alla, þá sem við þjónum, samstarfsmenn okkar vini og fjölskyldu. Inn 

á síðu samtakanna má finna verkfæri hugmyndafræðinnar en þar er nefnt til dæmis hvernig 

vanda skuli orðaval og tón raddar, að horfa eigi hlýlega til viðkomandi, snerta hlýlega og af 

virðingu og að vera til staðar fyrir þau og með þeim (Þjónandi leiðsögn á Íslandi, e.d.-a). Þessi 

hugmyndafræði er mjög ný á nálinni hérlendis og hófst fyrst innleiðing á henni í Reykjavík í 

fyrra eða árið 2015 (Þjónandi leiðsögn, e.d.-b) 

 

1.2.4 - Skóli án aðgreiningar 

Samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir í skóla (nr. 585/2010) segir að með hugtakinu 

um skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi þar sem er komið 

er til móts við nemenda bæði námslega og félagslega.  Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir 

að allir nemendur eigi rétt á að stunda nám við sitt hæfi og að tækifærin til þess eigi að vera 

jöfn óháð atgervi og aðstæðum hvers nemanda. Síðan er því bætt við að þessi tækifæri eigi ekki 

að ráðast af því hvort nemandi sé af íslensku eða erlendu bergi brotin, hvort hann sé drengur 

eða stúlka. Einnig eigi það ekki að ráðast af búsetu, stétt, kynhneigð eða eftir því hvaða 

trúarbrögðum nemandinn aðhyllist eða heldur af heilsufari hans af sökum fötlunar eða aðstæðna 

hans. Í leikskólalögum og aðalnámskrá leikskóla segir slíkt hið sama eða það að virða skuli rétt 

allra sem á leikskólanum dvelja, óháð kynferði, bakgrunni, aðstæðum og getu og að leitast eigi 

við að koma til móts við þarfir allra barna (Guðni Olgeirsson, 2013). Megin stefið með 

hugmyndafræðinni er því að allir nemendur fái jöfn eða jafngild tækifæri til náms á forsendum 

hvers og eins. Virðingu eigi að bera fyrir rétti allra nemenda til virkrar þátttöku í námsamfélagi 

í heimaskóla óháð atgervi og stöðu (Guðni Olgeirsson, 2013).  
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1.2.5 - Snemmtæk íhlutun 

Þegar talað er um snemmtæka íhlutun (e.Early intervention) er átt við ýmis úrræði eða 

þjónustukerfi sem ætluð eru til þess að hjálpa mjög ungum börnum með þroskafrávik og/ eða 

fatlanir. Með snemmtækri íhlutun er lögð áhersla á að aðstoða börn við að æfa eða læra ný 

grunnatriði í færni sem venjulega á sér stað í þroska á fyrstu þremur árum í lífi barns. Þetta á 

við um alla getu barna og getur því átti við um líkamlega-, hugræna-, samskipta-, sjálfsbjargar- 

og félagslega færni (Center for Parent Information and Resourches, 2014). Orðið snemmtæk 

íhlutun vísar í raun til þess að gripið sé inn í um leið og grunur vaknar um að eitthvað sé að hjá 

barninu og er þá meðferð eða æfingar byrjaðar um leið (Einhverfurófið, e.d.). Samkvæmt 

sérkennslustefnu Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar (2009) er hugmyndafræði snemmtækrar 

íhlutunar höfð að leiðarljósi, en gera á einstaklingsnámsskrá fyrir alla sem fá sérkennslu bæði í 

leik- og grunnskólum. Í þessu samhengi er talað annarrsvegar um þjónustuáætlanir (e. IFSP-

Individual Family Service Plan) sem eru gerðar strax og íhlutun hefst og veita yfirsýn yfir 

þjónustuna sem barnið þiggur. Hins vegar er talað um einstaklingsáætlanir (e. IEP-Individual 

Education Plan) en þær eru samheiti yfir þær náms- og þjálfunaráætlanir sem gerðar eru af 

einstökum þjónustuaðilum sem koma að barninu og eru gerðar í samvinnu við foreldra þess 

(Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008). Þannig eru mynduð teymi í kringum barnið og hver fagaðili innan 

þess gerir sína eigin vinnuáætlun með barninu til að geta sýnt fram á árangur af inngripi skref 

fyrir skref. Íhlutun getur því verið af ýmsum toga og gerð af ólíkum fagaðilum eftir því hver 

vandinn eða þroskafrávikið er. Þannig geta talmeinafræðingar, iðjuþjálfar, sjúkraþjálfar, 

þroskaþjálfar, sálfræðingar og áfram má telja þá sem geta komið við sögu að hverju og einu 

barni (Center for Parent Information and Resourches, 2014). 

  

1.2.6 - Atferlissjónarmiðið og atferlisþjálfun 

Atferlissjónarmiðið (e. Behaviorism) er sálfræðileg nálgun sem vísar í hegðun allra lífvera þar 

á meðal mannverunnar, en atferlisþjálfun sem oftar er notuð í þjálfun með börnum en einnig 

með fullorðnum byggir á þessu sjónarmiði. Í grófustu mynd sinni byggir sjónarmiðið á því að 

rannsaka megi hegðun án þess að krafa sé gerð um að álykta um hinn innri hugarferli lífverunnar 

(Graham, George, 2015). Þannig er hlutverk sálfræðilegs atferlissjónarmiðs að gera grein fyrir 

ýmsum gerðum af tengslum hegðunar við umhverfið og að skilja hvernig atburðir í umhverfinu 
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stjórna hegðun. Með því er reynt að spá fyrir um hvernig hegðun muni breytast þegar umhverfið 

eða aðstæður breytast. Orðið skilyrðing er oftast notað til að skilgreina þau ferli sem eiga sér 

stað þegar tengsl myndast á milli hegðunar og umhverfisins, en hægt er að segja að það sé annað 

orð yfir nám í skilningi atferlisfræðinnar. Þá er talað um virka skilyrðingu (e. Operant 

conditioning) og klassíska skilyrðingu (e. Classical condtitioning) í námi. Þegar talað er um 

klassíska skilyrðingu í námi er átt við einfalt tengslanám tveggja hluta eða áreita eins og það er 

kallað í sálfræðinni. Sem dæmi um það má nefna hávært skært hljóð sem veldur því að maður 

tekur fyrir eyrun. Sé hins vegar kveikt á björtu ljósi alltaf áður en háværa hljóðið kemur og 

maður byrjar að halda fyrir eyrun um leið og ljósið birtist og áður en hávaðinn heyrist þá hefur 

átt sér stað klassísk skilyrðing. Þá hefur nám átt sér stað þar sem komin er tenging er á milli 

ljóssins og hávaðans hjá viðkomandi og sá spáir fyrir um hávaðann með ljósinu (Graham, 

George, 2015). Þegar hins vegar er talað um virka skilyrðingu er verið að vísa í nám út frá þeim 

forsendum hvaða afleiðingu hegðunin hefur fyrir viðkomandi. Þá er gengið út frá því að 

einstaklingurinn sé virkur í umhverfinu og hann hluti af því. Í þessu samhengi er átt við gagnvirk 

samskipti hans við umhverfið. Hver hegðun sem á sér stað hefur afleiðingu og sú afleiðing hefur 

áhrif á hvort, og þá hversu oft, einstaklingurinn endurtekur þá hegðun. Sú afleiðing eftir hegðun 

sem veldur því að hún sé endurtekin er kallað styrking hegðunar, þar sem hún styrkir líkurnar 

á því að sú hegðun muni endurtaka sig á meðan önnur hegðun sem hefur slæmar afleiðingar 

minnkar (Graham, George, 2015).  

 Á Íslandi er atferlisþjálfun oftast notuð í samhengi við þjálfun á börnum og þá 

sérstaklega hjá börnum með röskun á einhverfurófi, en samkvæmt Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins (e.d) er hún markviss, árangursrík og viðurkennd leið sem hefur verið þróuð til þess að 

hafa áhrif á hegðun og byggja upp margvíslega færni hjá börnum. Atferlisþjálfun byggir á 

aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar (e. Applied behaviour analysis, ABA). Atferlisþjálfun fer 

yfirleitt fram með beinni kennslu og er þá kennd ný eða flókin færni sem krefst mikillar athygli 

frá barninu (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d). Sú færni sem á að kenna er brotin niður 

í lítil skref sem kennd eru á kerfisbundin hátt og tengd saman í flóknari athafnir. Í þessari beinu 

kennslu eru meðal annars notaðar aðgreindar þjálfunaræfingar sem kennarinn stjórnar. Gefið er 

dæmi um slíka æfingu þar sem kennarinn byrjar æfingu á vísbendingu með því að sýna barninu 

sem verið er að þjálfa mynd og síðan spyrja eða gefa barninu ákveðin fyrirmæli. Þessi fyrirmæli 

eða vísbendingar eru einföld í byrjun en verða síðan flóknari í takt við framfarir barnsins. 

Dæmið sem um þetta ferli er gefið er „Hvar er bangsi? Hvar er guli bangsinn? Hvar er stóri guli 

bangsinn?“. Þá færni sem kenna á barninu er nákvæmlega skilgreind og nákvæm viðmið eru 

sett um hvað telst rétt og hvað telst rangt. Þegar barnið hefur svarað eða hegðað sér á tiltekin 
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veg bregst kennarinn strax við og ef barnið svarar rétt styrkir kennarinn það sem því að gefa 

barninu eitthvað sem því finnst eftirsóknarvert. Lagt er mikið upp úr því að umbuna og/ eða 

styrkja alla viðleitni barnsins til þess að gera það sem ætlast er til af því (Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins, e.d.). 

 

1.3 - Fyrri rannsóknir 

Við heimildaleit á fyrri rannsóknum sem útlista þau störf sem þroskaþjálfar sinna var ýmislegt 

að finna, en engin ein rannsókn eða grein útlistaði öll eða flest þau störf sem þroskaþjálfar fást 

sérstaklega við. Samkvæmt þeim fræðum sem fundnar voru og koma inn á þetta viðfangsefni 

má þó greinilega sjá að að þroskaþjálfar sinna fjölbreytilegum störfum á tiltölulega ólíkum 

vettvöngum og með ólíku fólki á öllum aldri. Þessi nýútskrifaði nemi segir í fjölmiðlum árið 

2005; 

„Starfsvettvangur þroskaþjálfa er alls staðar þar sem andlega og/eða líkamlega 

fatlað fólk sækir þjónustu. Þar má nefna t.d. leikskóla, grunnskóla, sérskóla, 

framhaldsskóla, búsetu, hæfingarstöðvar, atvinnu með stuðningi, en það er 

stuðningur sem skjólstæðingar Svæðisskrifstofa njóta úti á hinum almenna 

vinnumarkaði, fleiri staði má nefna; eins og elli- og hjúkrunarheimili sem í auknum 

mæli óska eftir þroskaþjálfum til starfa þótt ekki séu þar einstaklingar sem hafa 

fengið greiningu um að vera andlega eða líkamlega fatlaðir.“ 

        (Selma Þorvaldsdóttir, 2005). 

Í nýlegri rannsókn Kristínar Lilliendahl og Vilborgar Jóhannesardóttur (2013) segir einnig að 

þroskaþjálfar starfi með einstaklingum á öllum lífsskeiðum og að hlutverk þeirra sé ólíkt eftir 

starfsvettvöngum. Þar segir að starfsvettvangar þroskaþjálfa sem starfa með börnum og 

unglingum sé meðal annars í leik- og grunnskólum, frístundaheimilum, skammtímavistunum, 

framhaldsskólum og á þjónustumiðstöðvum. Á meðal starfsvettvangar þroskaþjálfa sem 

þjónustar fullorðið og aldrað fólk sé meðal annars í búsetu, dagþjónustu eða við starfshæfingu.  

 Þar sem lítið er til um af efni sem lýsa nákvæmlega við hvað þroskaþjálfar starfa á 

Íslandi verður sjónum beint að fyrri rannsóknum og fræðum er tengjast öðrum þáttum 

rannsóknar þessa lokaverkefnis, þar að segja viðhorfum þroskaþjálfa til starfs síns og hvernig 

þau viðhorf birtast eftir ólíkum störfum þeirra. Ekki virðast heldur vera mikið af rannsóknum 

til um þetta efni en þó eru nokkrar nýtilkomnar sem vel má tengja við það sem rannskað er hér. 
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1.3.1 - Rýnt í störf þroskaþjálfa í ljósi alþjóðlegra viðmiða 

Í rannsókn sinni skoða þær Kristín Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttur (2013) störf 

þroskaþjálfa í ljósi alþjóðlegra viðmiða.  Út frá kennslustörfum sínum greina þær frá því að 

hafa orðið varar við aukinna eftirspurn eftir fagþekkingu þroskaþjálfa á víðari starfsvettvangi 

en áður og því fóru þær að velta því fyrir sér með hvaða móti þarfir samfélagsins fyrir störf 

þroskaþjálfa sé að breytast. Megin markmið rannsóknarinnar er að öðlast dýpri skilning á starfi 

og starfsumhverfi þroskaþjálfa á Íslandi í samanburði við sambærilega fagstétt í Evrópu. Þó svo 

að ætlun þeirrar rannsóknar sé að bera störf þroskaþjálfa og námið hérlendis saman við Evrópu 

er spurt í þessari rannsókn um margt líkt og hér, eins og hvernig þroskaþjálfar skilja hlutverk 

sitt í starfi og hverjar helstu áskoranir eru sem þeir mæta. Í rannsókninni voru tekin viðtöl við 

24 þroskaþjálfa, tólf sem störfuðu á barna og/eða unglingasviði og tólf á fullorðinssviði, en 

niðurstöður voru greindar eftir því á hvaða sviði þroskaþjálfarnir störfuðu (Kristín Lilliendahl 

og Vilborg Jóhannsdóttur, 2013).  

Í niðurstöðum um starfsvettvang, hlutverk og ábyrgð þroskaþjálfanna kom það fram hjá 

þeim sem störfuðu á barna- og unglingasviði að flestir viðmælenda höfðu enga eða óljósa 

starfslýsingu til að starfa eftir en þeim var samt falin mikil ábyrgð sem þeir töldu sig misjafnlega 

undirbúna til að takast á við (Kristín Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttur, 2013). Í þessu 

samhengi töluðu þeir um að starfið væri illa afmarkað og skarast oft inn á störf kennara og 

leikskólakennara. Einnig kom fram að þeir væru einu þroskaþjálfarnir á sínum vinnustað. Hvað 

menntun varðar lýstu þroskaþjálfarnir á leikskólum því að mikil virðing væri borin fyrir 

fagþekkingu sinni sem gerði stöðu þeirra sterkari í faglegu samstarfi við foreldra og 

samstarfsaðila. Þegar spurt var um megin starfshlutverk sitt svöruðu flestir á þann veg að 

réttindagæsla barnanna væri í hávegi og að markmið þeirra fælist helst í að stuðla að þátttöku 

barnanna í almennu skóla- og frístundastarfi. Þegar spurt var um starfsviðmið og 

hugmyndafræði sem þroskaþjálfarnir á þessu sviði starfa eftir vísuðu þeir flestir í 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og einstaklingsmiðaða þjónustu, en einnig kom fram 

gerð áætlanna, teymisvinna og ákveðnar kennsluaðferðir eins og óhefðbundnar tjáskiptaleiðir 

og aðferðir með börnum með einhverfu (Kristín Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttur, 2013). 

 Þeir þroskaþjálfar sem störfuðu á fullorðinssviði töldu starfshlutverk sitt skýrara en þeir 

sem sem starfa með börnum. Hlutverk þeirra í starfi felst aðalega í stjórnun og ráðgjöf til 

ófaglærðs starfsfólk og notendur þjónustunnar. Þar töluðu margir um það sem hindrun í starfi 

að of mikill tími færi í að sjá um rekstur og umsýslu í stað þess að geta nýtt tíma sinn á gólfinu 

og nýta þekkingu sína eða hugmyndafræði í þágu þjónustunotenda (Kristín Lilliendahl og 
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Vilborg Jóhannsdóttur, 2013). Þegar spurt var um starfshlutverk sitt nefndu einnig flestir á 

þessu sviði réttindagæslu sem stóran part af starfinu og það væri jafnvel að færast í aukanna 

vegna niðurskurðar ríkisins á málefnum fatlaðs fólks. Flestir viðmælendur sammæltust því að 

megin hlutverk þeirra í starfi væri þó að stuðla að fullgildri þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu 

og að gefa fólkinu rödd í málum er snúa að þeirra lífi. Þegar spurt var um hugmyndafræði í 

starfi þeirra á fullorðinsviði einkenndist fræðasýn þeirra af fyrrnefndum starfsviðmiðum og 

kenningum og sjónarmiðum siðfræðinnar, þroskþjálfafræðinnar og fötlunarfræðinnar. Yfir 

heildina greindu flestir viðmælenda frá því að helsta áskorun í starfinu væru að vera einu 

þroskaþjálfarnir á sínum vettvangi og með því tækju þeir einir ábyrgð á því að  vinna að 

mannréttindamarkmiðum starfsins. Auk þess kom fram hjá mörgum að vandi væri að virkja og 

hvetja ófaglært starfsfólk hvað þetta varðar. Einnig kom oft fram víðtækir erfiðleikar við að 

takast á við fjársvelti og nokkrir viðmælenda nefndu hversu erfitt væri að berjast við kerfin fyrir 

hönd og með sínu fólki. Í þessu samhengi var talað um að erfitt væri að fá skilning í eigin 

starfsumhverfi og þjónustukerfi, en hvað þetta varðar var mikilvægi handleiðslu undirstrikað 

(Kristín Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttur, 2013). 

 

1.3.2 - Þróun þroskaþjálfa starfsins og starfsánægja þroskaþjálfa 

Ein helsta og ef til vill sú eina rannsókn sem framkvæmd hefur verið um starfsánægju 

þroskaþjálfa er rannsóknin Þróun þroskaþjálfa starfsins og starfsánægja þroskaþjálfa. 

Rannsóknin var framkvæmd af Vibeke Þornbjörnsdóttir (2008) og var hluti af meistaraprófs 

verkefnis hennar til M.Ed-gráðu í uppeldis- og menntunarfræði við Kennaraháskóla Íslands. 

Þátttakendur í rannsókn hennar voru 411 einstaklingar sem allir voru menntaðir þroskaþjálfar 

og félagsmenn í Þroskaþjálfafélag Íslands. Svörunin var góð, 269 einstaklingar svöruðu eða 

66%. Vibeke bar niðurstöður sínar saman við íslensku starfsánægjuvísitöluna. Í rannsókninni 

voru þroskaþjálfar spurðir um hæsta skólastig en svörin í henni voru; „gæslusystur 7, 

Þroskaþjálfaskóli Íslands 99, háskóli B.eD/BA gráða 114., MS/MA 5“. Fram kemur að 74 

þátttakendanna störfuðu á heimilum fólks með fötlun og á skammtímavistunum. Þroskaþjálfar 

sem sögðust starfa í grunn- og framhaldskólum voru 43, á leikskólum 32 og á  hæfingar-, 

dagvistar- eða vinnustöðum fatlaðra sögðust starfa 42 þroskaþjálfar, en 23 sögðust starfa sem 

ráðgjafaþroskaþjálfi. Þegar rannsókn Vibeke var gerð hafði starfsánægja þroskaþjálfa ekki 

verið rannsökuð áður (Vibeke Þornbjörnsdóttir, 2008). Í rannsókn sinni skilgreinir hún 

starfsánægju svo; 
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„Starfsánægja eru viðhorf einstaklinga til vinnu. Viðhorfin eru bæði huglæg og 

persónuleg en getur einnig tengst þáttum eins og launum, stöðuhækkunum,  

vinnuaðstæðum, yfirmönnum, samskiptum við aðra starfsmenn, tengdri vinnu, 

stefnu fyrirtækisins og starfsþróun.“ 

Niðurstöður Vibeke sýndu að þroskaþjálfar eru almennt ánægðir í starfi sínu, en þó virðast þeir 

sem búa á landsbyggðinni vera ánægðari með starf sitt og starfsskilyrði en þeir á 

höfuðborgarsvæðinu (Vibeke Þornbjörnsdóttir, 2008). Samkvæmt niðurstöðunum virðist 

hlutverk starfsins vera að breytast frá því að sinna grunnþörfum yfir í starf þar sem 

þroskaþjálfinn leggur línurnar í starfinu. Í því samhengi kemur fram ánægja meðal þroskaþjálfa 

hvað starfið hefur þróast á faglegan hátt og að starfsemi þeirra nýtist nú víðar í samfélaginu 

heldur en áður. Þegar spurt var um hversu ánægðir eða óánægðir þroskaþjálfarnir væru með 

starfs sitt á skalanum 1 til 10 þar sem 10 væri hinn fullkomni vinnustaður var meðaltalið yfir 

alla 7,6. Einnig svöruðu flestir að þeir töldu að virðing ríki gagnvart starfi þeirra, en það fékk 

7,9 stig af tíu mögulegum (Vibeke Þornbjörnsdóttir, 2008).  

Í niðurstöðunum kom einnig fram að þeir þroskaþjálfar sem starfa með fötluðum á 

sambýlum, hæfingarstöðvum og dagvistun finna fyrir meira vinnuálagi en þeir sem vinna í leik-

, grunn- og framhaldsskólum, þó á heildina litið skoruðu allir þátttakendur frekar lágt á þessum 

ánægju kvarða í samanburði við aðra þætti á honum (Vibeke Þornbjörnsdóttir, 2008). 

Þroskaþjálfar í skólakerfinu sögðust finna fyrir meira starfsöryggi en þeir sem starfa í búsetunni. 

Í rannsókninni var spurt um samstarf, samstarfsandann og félagsleg samskipti á vinnustað. 

Svörun við þeim spurningum kom vel út og má því ætla að þroskaþjálfar séu  ánægðir með 

faglegt samstarf á sínum starfsvettvangi. Þegar spurt var um starfsþróun svaraði stór hluti því 

að þeir álitu sem svo að þeir fengu tækifæri til þróunar í starfi. Einnig var meiri hluti þátttakanda 

ánægðir með stjórnum síns fyrirtækis, en það kom Vibeke á óvart hversu ánægðir 

þátttakendurnir væri með laun sín. Um 74% þroskaþjálfanna voru ekki að leita sér að nýju starfi 

og töldu að þeir yrðu á sama starfsvettvangi eftir tvö ár. Rannsóknin sýndi ekki fram á að munur 

væri á starfsánægju eftir starfsvettvöngum (Vibeke Þornbjörnsdóttir, 2008). 

Áhugavert er að taka fram að þegar rannsóknin var gerð árið 2008 störfuðu þroskaþjálfar 

enn að mestu leyti inni á heimilum fatlaðra, á skammtímavistunum og á dagvistunar- og 

hæfingarstöðvum (Vibeke Þornbjörnsdóttir, 2008). Þar er auk þess getið að með aukinni 

eftirspurn eftir starfskröftum þroskaþjálfa og fleiri tækifærum munu þeir sækja inn á 

fjölbreyttari vinnustaði en áður hefur verið. Vibeke talar um í þessu samhengi að aukin ásókn 

þroskaþjálfa í störf í leik-, grunn- og framhaldsskólum verði á kostnað vinnu á heimilum 
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fatlaðra, en að það sé hins vegar rökrétt þróun á starfi þroskaþjálfans þar sem þeir sækja þangað 

sem þeirra er þörf og fatlaðir einstaklingar koma við sögu (Vibeke Þornbjörnsdóttir, 2008). 

 Til viðbótar við rannsóknar Vibeke á starfsánægju þroskaþjálfa fannst ein nýrri heimild 

hvað þetta viðfangsefni varðar, en það var árleg kjarakönnun sem Þroskaþjálfafélag Íslands lét 

gera ásamt öðrum aðildarfélögum BHM fyrir launaárið 2013. Þar kemur meðal annars fram að 

starfsánægja þroskaþjálfa er með því hærra sem gerist. Hún mælist 3,98 af 5 þegar meðaltalið 

er 3,87 hjá öðrum félögum innan BHM. Þrátt fyrir þessa starfsánægju eru þroskaþjálfar ein af 

lægst launuðu stétta innan BHM (Laufey Gissurardóttir, 2015). 

 

1.3.3 - Sérþekking og þróun í starfi – Viðhorf reyndra þroskaþjálfa til nýrra áskoranna 

Í grein sinni fjalla þær Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir (2015) um mikilvægi 

þess að fagstétt þroskaþjálfa sé meðvituð um eigin starfsþróun og þá merkingu sem hún hefur 

fyrir þá sjálfa sem framsækna fagmenn. Það þurfi þeir að gera með hliðsjón af þeim öru 

breytingum og kröfum sem orðið hafa í þjónustu við fatlað fólk síðustu ár. Greinina byggja þær 

á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem hafði það meginmarkmið að skoða kjarnann í 

sérþekkingu þroskaþjálfa á breytingatímum, hvaða faglegu tæki þeir nýta sér, helstu áskoranir 

og hvernig starfsþróun þeirra tekur breytingum. Hluti af því er að skoða fagstéttina samhliða 

samfélagslegri þróun og nýjum áskorunum í starfi (Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2015). 

 Þær Berglind og Vilborg (2015) skoða fyrri rannsóknir í tengslum við þeirra eigin og 

vísa þar meðal annars í niðurstöður tveggja kannanna sem gerðar voru á vegum 

Þroskaþjálfafélags Íslands. Önnur þeirra hefur verið fjallað um en það er rannsókn Vibeke um 

starfsánægju þroskaþjálfa en hin fjallar um greiningu starfa innan grunnskóla Reykjavíkur. Þær 

tala um að í báðum þessum könnunum komi fram að þroskaþjálfar tali um þekkingarleysi 

annarra fagstétta á störfum sínum en hins vegar virðist það hafa batnað undanfarin ár. Í þeim 

kemur auk þess fram að menntun þroskaþjálfa sé ekki metin að verðleikum og að starfi þeirra 

sé oft jafngilt á við starf stuðningsfulltrúa frekar en kennara. Samkvæmt þeim niðurstöðum 

virðast þroskaþjálfar fá að taka þátt í stefnumótun á vinnustað, en þar koma áberandi fram hvað 

þroskaþjálfar sem starfa innan grunnskóla nýta og hafa yfir að ráða meira af faglegum 

verkfærum og sækja frekar símenntun en þroskaþjálfar sem starfa á öðrum vettvöngum 

(Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). 

Í rannsókn sinni tóku þær Vilborg og Berglind (2015) viðtöl við níu starfandi 

þroskaþjálfa á ýmsum vettvangi. Niðurstöður voru greindar í þrjú þemu; þekking á málefnum 
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fatlaðs fólks, nálgun í þjónustu og aðferðir í starfi. Þó svo að grunnur þroskaþjálfa sé sá sami 

er munur á sérþekkingu eftir því hvort starfað sé með börnum og unglingum eða með fullorðnu 

fólki. Einhugur var á meðal viðmælenda um að sérþekking þeirra komi að mestu leyti frá 

náminu og byggist þó aðallega á málefnum fatlaðs fólks, lögum, reglugerðum og sáttmálum 

sem varða réttindi fatlaðs fólks, fötlunarfræði og hugmyndafræði þroskaþjálfunar. En þar sem 

málefni fatlaðs fólks er í stöðugri þróun þarf þroskaþjálfi að fylgjast vel með þeim breytingum 

til þess að geta veit þá sérþekkingu sem þeir búa yfir (Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2015). Líkt og einn viðmælandi rannsóknarinnar kom að orði: 

„Til að verða ekki fyrir stöðnun, ef maður ætlar að virða réttindi fatlaðs fólks, þá 

verður maður sjálfur að fylgjast með og kynna sér það sem er að gerast í 

málaflokknum. Það er engin annar sem kemur með það til mín, það er svolítið mín 

ábyrgð“. 

Hvort sem þroskaþjálfi er að starfa með börnum og/eða unglingum eða fullorðnum er nálgunin 

alltaf sú sama, að mæta hverjum og einum þar sem þeir eru staddir, af virðingu og 

sjálfsákvörðunarrétti (Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). Fatlað fólk á 

jafnan rétt í samfélaginu og er það hlutverk þroskaþjálfa að auka tækifæri þeirra til 

samfélagsþátttöku samkvæmt niðurstöðunum. Hugmyndafræðin sem viðmælendur nefndu í því 

samhengi er hugmyndafræði þroskaþjálfunar, siðareglur þroskaþjálfa og lög um málefni fatlaðs 

fólks. Fram kemur að forsaga þroskaþjálfa og þróun í málefnum fatlaðs fólks hefur einnig áhrif 

á nálgun þeirra í starfi auk samnings Sameinuðu þjóðanna og hugmyndafræðin um sjálfstætt 

líf, en þar er megináhersla lögð á að sjálfsákvörðunarrétturinn sé virtur. Viðmælendur tala 

einnig að aðrar stéttir hafi ekki þá þekkingu sem þroskaþjálfar búa yfir og mæta því oft fötluðu 

fólki á annan hátt. Samkvæmt rannsókninni er áhersla lögð á að starf sé einstaklingsmiðað og 

út frá heildaraðstæðum einstaklingsins, hvort sem það er með börnum, unglingum eða fullorðnu 

fólki (Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). 

 Þegar spurt var út í aðferðir í starfi gaf það í ljós að aðferðir sem stuðst er við eru með 

nokkuð ólíku móti eftir því hvort þroskaþjálfarnir starfa á barna- og unglingasviði eða 

fullorðinssviði (Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). Þeir sem vinna með 

börnum og unglingum vísa frekar til þeirra þekkingar að geta greint þroskafrávik. Í því 

samhengi tala þeir um markvissa þjálfun og gerð þjálfunaráætlana. Þá styðjast þeir við vel 

skilgreindar aðferðir eins og þroskamöt, einstaklingsnámskrár og aðalnámskrá skólanna.  Þegar 

kemur að þeim sem starfa á fullorðinssviði virðast þeir frekar leggja áherslu á að nota þekkingu 

sína til að þróa skipulag og fylgja eftir framkvæmd þjónustu við fatlað fólk heldur en að tala 

um að setja upp áætlanir eða úrræði fyrir einstaklinga, þó það komi einnig fram. Þar eru hugtök 
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eins og réttindagæsla og talsmenn meira áberandi. Þeir tala um lög um málefni fatlaðs fólks, 

Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem sínar helstu aðferðir í starfi. Það 

sem var sameiginlegt með öllum starfsvettvöngum var að aðferðir allra viðmælenda miða að 

því að auka lífsgæði einstaklinga í daglegu lífi á þeirra forsendum og virkja þá til 

samfélagsþátttöku. Allir viðmælendurnir töluðu um ráðgjöf sem þátt í starfi sínu óháð því hvort 

að orðið “Ráðgjafi” væri í starfsheiti þeirra eða ekki, en fram kom að ráðgjöf væri veigamikill 

þáttur í starfi allra viðmælenda. Ráðgjöfin getur beinst að þjónustunotendum, aðstandendum, 

samstarfsfólki, öðru fagfólki og jafnvel samfélaginu í heild (Berglind Bergsveinsdóttir og 

Vilborg Jóhannsdóttir, 2015).  

Þegar spurt var út í nýjar áskoranir í framtíðarstörfum þroskaþjálfa töldu viðmælendur 

að þroskaþjálfar muni í framtíðinni þjónusta breiðari hóp fólks, en sýn þeirra til framtíðar virðist 

mótast af nýjum áherslum í málefnum fatlaðs fólks auk þess sem þeir horfa til annarra hópa í 

samfélaginu þar sem sérþekking þeirra og hæfni gæti nýst vel (Berglind Bergsveinsdóttir og 

Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). Í því samhengi töluðu þeir einnig um málaflokk aldraðra. Það 

kom á óvart í rannsókninni að viðmælendur ræddu ekki sérstaklega um notendastýrða 

persónulega aðstoð (NPA) í sambandi við hlutverk þroskaþjálfa horft til framtíðar. Tveir nefndu 

NPA í því samhengi, og þá í tengslum við breyttar áherslur í búsetumálum.  Hvað starfsþróun 

til framtíðar varðar litu flestir á nýjustu áherslur sem nú eru í málefnum fatlaðs fólk eins og 

Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og hugmyndafræðina um sjálfstætt líf. 

Þroskaþjálfarnir töluðu einnig um starfskenningu þroskaþjálfa sem mikilvægt tæki til að hafa 

yfirsýn á það hvar þeir standa og hver gildi þeirra eru í starfinu (Berglind Bergsveinsdóttir og 

Vilborg Jóhannsdóttir, 2015).  
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2. Kafli - Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

 

Tilgangurinn með rannsókninni var að skoða mismunandi störf þroskaþjálfa á Íslandi og aðra 

þætti er snúa að ólíkum störfum þeirra, eins og hvort þeir fái handleiðslu, taki þátt í starfsþróun 

og eftir hvaða hugmyndafræði þeir starfa. Einnig er rýnt í almenn viðhorf þeirra og upplifun til 

starfs síns eins og til að mynda hvort þeim finnist menntun sín metin, hverju þeir myndu vilja 

breyta í starfi sínu og hvort þeir upplifi ánægju í starfi. Rannsóknarspurningin er Við hvað starfa 

þroskaþjálfar á Íslandi og hver eru viðhorf þeirra til starfsins? 

 

2.1 - Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 193 talsins og var úrtakið fengið með hentugleika þar sem 

spurningalisti var sendur með tölvupósti á skráða félagsmenn í Þroskaþjálfafélagi Íslands (ÞÍ). 

Alls svöruðu 183 konur og níu karlar, svörunin var því um 28% þar sem um 700 þroskaþjálfar 

eru á skrá hjá félaginu (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d-a). Allir þátttakendur höfðu lokið 

grunnnámi í þroskaþjálfafræðum, en einhverjir höfðu auk þess ýmsa aðra viðbótarmenntun að 

baki (sjá fylgiskjal 3). Allir þátttakendur eiga það sameiginlegt að vera starfandi sem 

þroskaþjálfi eða hafa slíka starfsreynslu að baki, en níu þátttakendur sögðust ekki starfa við 

fagið í dag af ýmsum ástæðum (sjá fylgiskjal 2). Aldursdreifing þátttakenda var normaldreifð 

og aldursdreifing mest hjá aldrinum 31. ára til 60. ára. Flestir voru á aldursbilinu 41. ára til 50. 

ára eða 30,6% þátttakenda.    

 

2.2 - Megindlegar rannsóknaraðferðir 

Rannsóknaraðferðin sem stuðst var við var megindleg rannsóknaðferð (e. Quantitative research 

method), en með þeirri rannsóknaraðferð er hægt að mæla og bera sama viðhorfs þátttakenda. 

Megindlegar rannsóknaðfarðir eru notaðar til að safna tölulegum gögnum, til dæmis með 

spurningalista sem lagður er fyrir úrtak hóps sem áætlað er að alhæfa um (Háskóli Íslands, e.d.).  

Þegar unnin er megindleg rannsókn er búið að ákveða rannsóknarspurninguna og ákveða hvað 

á að skoða. Spurningarnar geta bæði verið opnar og lokaðar (Schutts,2012).  
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2.3 - Framkvæmd rannsóknar 

Ástæðan fyrir því að megindleg rannsóknaraðferð var notuð er sú að þörf var á stóru úrtaki til 

að ná sem bestri heildarmynd af störfum þroskaþjálfa. Spurningalisti var sendur í tölvupósti til 

þátttakenda á vegum Þroskaþjálfafélags Íslands. Spurningalistakönnun var fljótlegasta leiðin til 

að kanna  störf og viðhorf hjá þeim fjölda þátttakenda sem þurfti, á sem stystum tíma. 

Spurningalistinn samanstóð af 20 spurningum. Þessi tiltekni spurningalisti var einungis útbúin 

fyrir þessa rannsókn og var unnin í samráði við Þroskaþjálfafélag Íslands. Reynt var að hafa 

spurningarnar sem skýrastar og einfaldastar svo að ekki yrði neinn misskilningur. 

Spurningarnar voru bæði opnar og lokaðar og mátti því greina þær bæði tölfræðilega og 

skriflega. Spurningalistinn var settur upp á heimasíðunni www.surveymonkey.com og tengill 

inn á spurningalistann sendur til formanns ÞÍ sem sendi hann áfram á félagsmenn. Í upphafi var 

spurningalistinn sendur á fimm félagsmenn til forprófunar og var unnið að bætingu listans eftir 

þá gagnrýni.  

 

2.4 - Gagnasöfnun og greining gagna 

Gagnasöfnun var frá 26. október 2015 til 31. desember 2015. Spurningalistinn var sendur 

rafrænt á félagsmenn Þroskaþjálfafélags Ísland með upplýsingum um rannsakendur og 

rannsóknina. Flestir svöruðu á fyrstu þremur vikunum. Greining gagna hófst í byrjun janúar 

2016. Eftir að spurningalisti var sendur út og allir þátttakendur búnir að svara fór af stað mat á 

gögnunum. Þau voru flokkuð og greind eftir þeim leiðum sem best þóttu ákjósanlegastar til fá 

fram sem besta mynd af niðurstöðunum. Skrifleg svör við spurningum voru greind í þemu og 

flokkuð saman eftir sambærileika til þess að fá fram hvaða svör væru helst ríkjandi. Tölulegar 

upplýsingar voru settar fram í Excel, skoðaðar nánar og settar upp myndrænt til að samanburðar. 

Einnig bauð forritið Surveymonkey upp á ýmsa einfalda tölfræðilega úrvinnslu eins og 

útreiknuð hlutföll, en þar var einnig hægt að setja síu á gögnin til að aðgreina til dæmis ákveðin 

hóp þátttakenda eftir óskum. Við úrvinnslu gagnanna var notast við Surveymonkey.com, 

Microsoft Excel og Word.   

 

2.5 - Takmarkanir gagna 

Þar sem úrtakið var valið af hentugleika og þátttakendur allir félagsmenn sem skráðir eru í 

Þroskaþjálfafélag Íslands nær úrtakið ekki yfir allt þýðið eða alla þroskaþjálfa á landinu, þar 

http://www.surveymonkey.com/
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sem að öllum líkindum eru ekki allir þroskaþjálfar eru á skrá hjá ÞÍ. Auk þess náði dreifing 

þátttakenda í úrtakinu ekki jafnt á alla starfsvettvanga og því ekki hægt að fá marktækar 

niðurstöður til samanburðar hjá þátttakendum sem féllu undir flokkun í ákveðin störf. Sem 

dæmi má nefna voru aðeins þrír þátttakendur sem starfa í framhaldsskólum, tveir í háskólum, 

tveir í öldrunarþjónustu, fjórir á símenntunarstöðvum og fjórir við frístundastarf. Hins vegar 

var svarhlutfallið gott eða 28% og því líklega hægt að alhæfa um þá þátttakendur sem féllu 

undir þá starfsvettvanga þar sem svörunin var mest eins og hjá þeim sem starfa í leik- og 

grunnskólum og á heimilum fatlaðs fólks. Aðrir vettvangar eru þó teknir til greina en með 

fyrirvara vegna lágs svarhlutfalls í samanburði við heildarþátttöku. 
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3. kafli – Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar helstu niðurstöður spurningalistans í samræmi við þá 

rannsóknarspurningu sem lagt var upp með í byrjun rannsóknarinnar. Reynt verður að varpa 

ljósi á niðurstöðurnar með lýsandi tölfræði og myndritum.  

 

3.1 - Bakgrunnsupplýsingar þátttakenda 

Um 700 þroskaþjálfar eru á skrá sem félagsmenn hjá Þroskaþjálfafélagi Íslands en þeim var 

öllum sendur tölvupóstur með spurningalistanum (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d-a). Alls 

svöruðu 193 þroskaþjálfar spurningalistanum sem gerir það að verkum að svörunin var tæplega 

28%. Af þessum 193 sem svöruðu listanum voru 183 konur og níu karlar. Níu af þeim 

þroskaþjálfum sem svöruðu sögðust ekki starfa við þá faggrein í dag af ýmsum ástæðum (sjá 

fylgiskjal 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Aldursdreifing þátttakenda 

Eins og sjá má á mynd 1 þá er aldursdreifing allra þátttakenda normaldreifð og flestir 

þátttakendur á aldrinum 41 til 50 ára eða um 31% þátttakenda. Þegar aldursdreifing þeirra var 

skoðuð eftir því á hvaða starfsvettvangi þeir sögðust starfa á voru nokkrir vettvangar ekki 

normaldreifðir eins og þátttakendur í heild. Í leikskólum voru þroskaþjálfarnir ungir í 

samanburði við heildina, en 81% þeirra voru á aldrinum 18 ára til 50 ára, en 52% af þeim voru 

yngri en 40 ára. Ekki nema 19% starfandi á leikskóla voru eldri en 50 ára. Aldur þeirra 

þroskaþjálfa sem störfuðu inn á heimilum fatlaðs fólks var með nokkru hærra móti en yfir 

heildina og flestir eða um 60% þroskaþjálfanna voru á aldrinum 40 til 60 ára. Þeir sem sögðust 

12%

26%

31%

25%

6%

0%

18 - 30 ára. 31 - 40 ára. 41 - 50 ára. 51 - 60 ára. 61 - 70 ára. 71 árs eða

eldri.
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starfa við ráðgjöf og/eða greiningu eða voru starfandi hjá félagsþjónustunni voru einnig nokkuð 

hærri í aldri en heildar úrtakið almennt. Hjá félagsþjónustunni voru 83% þátttakendanna eldri 

en 41 árs og engin var undir þrítugt. Þeir sem störfuðu við ráðgjöf og/ eða greiningu á ýmsum 

sviðum voru líka eldri og flestir á aldursbilinu 51 til 60 ára eða 40% þátttakenda sem sögðust 

starfa við slíkt.   

 

Tafla 1. Dreifing þátttakenda á landsbyggðinni 

Hvar á landsbyggðinni starfar þú?   

Austurland   6 3% 

Norðurland   12 6% 

Vesturland   15 8% 

Suðurland   21 11% 

Stór - Reykjavíkursvæðið  136 72% 

  Samtals 190 100% 

 

Flestir þátttakenda sögðust starfa á Stór-Reykjavíkursvæðinu 72% eða 136 þátttakendanna. 

Næst á eftir var Suðurland með 11% þroskaþjálfa sem tóku þátt (sjá töflu 1). Fæstir störfuðu á 

Austurlandi eða 3%. Þrír þátttakenda kusu að sleppa þessari spurningu og gæti það haft einhver 

áhrif á dreifinguna ef að þeir hafa ekki verið starfandi á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Þegar 

reiknað er saman hlutfall þeirra er starfa á landsbyggðinni í samanburði við þá sem starfa á 

Stór-Reykjavíkursvæðinu þá starfa 72% þroskaþjálfa á Stór-Reykjavíkursvæðinu en 28% á 

landsbyggðinni. 

 Þegar dreifing þátttakenda um landið var skoðuð eftir því hvaða starfi þeir gegndu kom 

til dæmis í ljós að engin þroskaþjálfi væri starfandi í leikskólum á Austur- og Norðurlandi. Í 

grunnskólum og dagþjónustu/ hæfingarstöð var engin starfandi á Suðurlandi. Starfandi á 

heimilum fatlaðs fólks sagðist engin vera starfandi á Austur- og Vesturlandi og allir 

þátttakendur sem störfuðu á skammtímavistunum voru á Stór-Reykjarvíkursvæðinu. Af þeim 

fjórum sem sögðust starfa á símenntunarstöðvum starfaði helmingur á vesturlandi en engin var 

starfandi í Reykjavík og á Austurlandi.  
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Tafla 2. Menntun lokið 

Hvaða gráðu útskrifaðist þú með?   

Gæslusystraskólinn  1 1% 

Þroskaþjálfaskóli Íslands 67 34% 

Háskóli Íslands B.eD/BA 125 65% 

  Samtals 193 100% 
 

 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í menntun sína hafði meiri hluti lokið B.eD/BA gráðu við 

Háskóla Íslands eða um 65% þroskaþjálfanna (sjá töflu 2). Tæplega 35% þátttakenda luku námi 

við Þroskaþjálfaskóla Íslands. Um 24% svarenda, eða 46 þátttakenda höfðu einnig lokið öðru 

viðbótarnámi og nefndu þá helst Diplóma- eða MA gráðu í þroskaþjálfafræðum og 

fötlunarfræðum, diplóma í sérkennslufræðum og BA gráðu í Kennaraháskólanum og margt 

fleira (sjá nánar töflu í fylgiskjali 3). 

 

3.2 - Störf þroskaþjálfa á Íslandi 

Í könnuninni voru gefnir upp þrettán starfsmöguleikar sem þátttakendur gátu hakað við. Hægt 

var að haka við fleiri en einn möguleika. Fjórtándi möguleikinn „Annað, þá hvað?“ var einnig 

gefin upp sem valkostur og gátu þá svarendur komið með skrifleg svör ef að starf þeirra var 

ekki á listanum. Við nánari greiningu á þeim möguleika voru búnir til tveir nýir starfsvettvangar 

til að setja upp myndrænt á þeim forsendum að fleiri enn einn sögðust vinna á við það starf. 

Einn flokkur var því búinn til fyrir sex þroskaþjálfa sem sögðust starfa við atvinnumál fatlaðra 

og hann skírður Atvinnumál. Hinn flokkurinn sem tveir sögðust starfa við var skírður 

Stuðningsfjölskylda. Þau störf eða starfsvettvangar sem fleiri en einn þátttakenda sögðust sinna 

eru útlistuð á mynd 2. 
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Mynd 2. Dreifing þroskaþjálfa á mismunandi starfsvettvanga 

 

Tíu stök störf urðu eftir í flokknum „Annað, hvað þá?“ eftir að gögnin höfðu verið greind og 

flokkuð. Það voru starfsheitin NPA (notendastýrð persónuleg þjónusta), Sjálfseignarstofnun 

(stjórnun/starfsmannahald), Stjórnsýsla, Verkefnastjóri hjá Fræðsluneti símenntun, Virkniþjálfi 

í félagsmiðstöð á vegum Reykjavíkurborgar, Liðveisla, Félagasamtök, Endurhæfing, 

Endurhæfing langveikra barna og Áfangaheimili fyrir fatlað fólk.  

Eins og sést á mynd 2 starfa flestir þroskaþjálfar í grunnskólum eða 28% af þeim sem 

svöruðu spurningalistanum. Næst á eftir eru þroskaþjálfar sem starfa inn á heimilum fatlaðra 

eða 25% svarenda og því næst þroskaþjálfar sem starfa á leikskólum, 22%. Þessir þrír 

starfsvettvangar spanna 75% þroskaþjálfa sem svöruðu könnuninni. Þroskaþjálfar sem segjast 

starfa við ráðgjöf og/ eða greiningu voru 23 eða um 10% af öllum sem svöruðu, en störf þeirra 

falla oft einnig undir aðra vettvanga sem gefnir voru upp. Tólf eða 5% þroskaþjálfa sem svöruðu 

könnuninni starfa hjá félagsþjónustu sveitarfélaga og níu eða 4%  þátttakenda í dagþjónustu, 

eftir það fer tíðni starfandi þroskaþjálfa á mismunandi starfsvettvöngum  minnkandi eins og sjá 

má á mynd 2.   
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Tafla 3. Aldursbil notenda sem þroskaþjálfar þjónusta 

Hvert er aldursbil einstaklinga sem þú starfar með?       

Börnum og unglingum 0-17 ára   104 54% 

Fullorðnum 18-49 ára   53 27% 

Einstaklingum á efri árum 50 ára og eldri   18 9% 

Starfa ekki í beinni vinnu með einstaklingum     19 10% 

  Samtals 194 100% 

 

Langflestir þroskaþjálfanna sögðust starfa með börnum og unglingum á aldrinum 0 til 17 ára 

eins og sést í töflu 4. eða 54% þeirra sem tóku þátt (sjá töflu 4). Næst flestir eða 27% unnu með 

fullorðnum á aldrinum 18 til 49 ára. Hægt var að velja fleiri en einn möguleika sem skýrir 

svartíðni upp á 194 þátttakendur.  

 

Mynd 3. Svör þátttakenda um fjölda starfandi þroskaþjálfa á vinnustað 

Þroskaþjálfarnir voru spurðir hversu margir þroskaþjálfar störfuðu á þeirra vinnustað. Mynd 3 

sýnir svör þeirra. Flestir sögðust starfa einir eða um 28% þátttakenda af þeim 193 sem svöruðu 

spurningalistanum. Næst á eftir voru 48 þátttakendur sem sögðust starfa með einum öðrum 

þroskaþjálfa eða 25% svarenda. Dreifingin er neikvæð skekkt eins og sést á myndinni og fer 

svörun þátttakenda minnkandi eftir því sem þroskaþjálfar starfa fleiri saman. Að auki sögðu til 

dæmis þrír þroskaþjálfar að tólf þroskaþjálfar ynnu á sínum vinnustað að þeim meðtöldum. Þrír 

þroskaþjálfar sem sjást ekki inn á myndinni sögðu fleiri en tólf þroskaþjálfa starfa á sínum 

vinnustað. Ekki virtist vera mikill munur í svörum þegar þessi spurning var skoðuð með tilliti 

til ólíkra starfsvettvanga.  
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3.3 - Hugmyndafræði í störfum þroskaþjálfa 

 

Mynd 4. Tíðni hugmyndafræða í svörum þroskaþjálfa 

Mynd 4 sýnir þá hugmyndafræði sem algengast var að væri nefnt þegar þroskaþjálfar voru 

spurðir að því eftir hvaða hugmyndafræði þeir störfuðu. Spurningin var opin og svara átti 

skriflega. Hver hugmyndafræði sem kom upp í svörum var talin til þess að sjá tíðni hennar yfir 

þátttakendur í heildina. Alls svöruðu 148 þátttakenda af 193 þessari spurningu. Þeir nefndu 

ýmsa hugmyndafræði sem þau störfuðu út frá í sínu starfi. Svör sem algengast voru eru 

eftirfarandi; snemmtæk íhlutun, TEACCH,  atferlisþjálfun, skóli án aðgreiningar, sjálfstætt líf, 

hugmyndafræði Wolfensberger, valdefling, þjónandi leiðsögn, einstaklingsmiðað nám og 

notendasamráð. Flestir þátttakenda nefndu atferlisþjálfun og sjálfstætt líf, en þjónandi leiðsögn, 

TEACCH og skóli án aðgreiningar fylgja fast á eftir eins og sjá má á mynd 4. 

Þegar hugmyndafræðin var skoðuð nánar í tengslum við þá mismunandi starfsvettvanga 

sem þroskaþjálfar starfa við sást greinilega að hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar, skóla 

án aðgreiningar, atferlisfræði og TEACCH væri mest áberandi í svörum þroskaþjálfa sem vinna 

annað hvort í leik- eða grunnskólum. Snemmtæk íhlutun var þó mun meira áberandi í svörum 

frá leikskólum heldur enn, skóli án aðgreiningar sem var meira áberandi í grunnskólum. 

Hugmyndafræði TEACCH og atferlisfræði sem var nokkuð jöfn við upptalningu á báðum 

vettvöngum. Fimm þroskaþjálfar sem starfa á öðrum hvorum vettvangnum nefndu auk þess 

Learning by doing. Algengast var einnig að einstaklingsmiðað nám væri nefnd á starfsvettvangi 

leikskóla. Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf og valdeflingu var mest áberandi í svörum 

þroskaþjálfa sem starfa inn á heimilum fatlaðra. Af öllum þátttakendum rannsóknarinnar sem 
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nefndu sjálfstætt líf voru 37% þeirra starfandi inn á heimilum, eins með valdeflingu sem var 

nefnd í 41% tilfella á þessum starfsvettvangi yfir heildina. Hugmyndafræðin Þjónandi leiðsögn 

var einnig nefnd oftast hjá þroskaþjálfum inn á heimilum af heildinni eða í 32% tilfella. Þeir 

sem störfuðu í dagþjónustu/ hæfingarstöð nefndu hana í 14% tilfella, en eftir það er tíðni þess 

að sú hugmyndafræði sé nefnd frekar jafnt dreifð á aðra vettvanga og í mun minna mæli enda 

færri þátttakendur þar.  Í heildina nefndu níu þátttakendur hugmyndafræði Wolfensberger, þrír 

af þeim störfuðu inn á heimili fatlaðra, þrír í ráðgjöf og greiningu, tveir í dagþjónustu og einn 

á þjónustumiðstöð. Þeir tveir sem að nefndu notendasamráð störfuðu báðir inn á heimili 

fatlaðra.  

 

Mynd 5. Svör þroskaþjálfa um hvort handleiðsla fengist í starfi 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir fengu handleiðslu í starfi sínu. Dreifing á svörum 

þeirra var nokkuð jöfn þar sem um 51% þátttakenda sögðust frá handleiðslu og 49% sögðust 

ekki fá handleiðslu (sjá mynd 5). Fjórir kusu að sleppa þessari spurningu og var því 

heildarsvörum 189 þátttakenda. Ekki sást marktækur munur á svörum við þessari spurningu 

þegar þau voru greind út frá starfsvettvangi, innan þeirra skiptist hlutfallið skiptist nokkuð jafnt 

líkt og yfir heildina eins og sést á mynd 5. Þrír starfsvettvangar stóðu hins vegar upp úr en það 

voru starfsvettvangarnir dagþjónusta/ hæfingarstöð, þjónustumiðstöðvar/ félagsþjónusta og 

atvinnumál. Þroskaþjálfar á þjónustumiðstöðvum sem sögðust fá handleiðslu í starfi í 83% 

tilfella, í dagþjónustu 67% tilfella og í atvinnumálum svöruðu fimm af sex þátttakendum því 

játandi eða um 83%.  

 Þeir sem svöruðu þessari spurningu játandi höfðu skriflegan möguleika þar við og gátu 

tilgreint um hverskonar handleiðslu væri að ræða. Skiptingin var nokkuð jöfn í svörum á því 

hvort handleiðslan fengist utan vinnustaðar eða innan hans og einhverjir greindu nokkuð 

51%49%
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ítarlega frá því frá hverjum handleiðslan væri. Margir töluðu um óformlega handleiðslu í 

gegnum samskipti sín við samstarfsmenn og yfirmenn. Þeir sem sögðust fá utanaðkomandi 

handleiðslu nefndu ýmislegt. Einn greindi til dæmis frá því að hann hefði ráðgjafa hjá 

streituskólanum og annar sagðist hafa nýtt sér fimm tíma hjá sálfræðingi. Einn þroskaþjálfi 

starfandi í leikskóla hafði þetta að segja; 

„Þar sem ég er að hefja fyrsta veturinn minn á leikskóla og búinn að vera í rúm 6 ár 

í skólakerfinu fæ ég handleiðslu frá leikskólasviði GRR sem mér finnst ómetanlegur 

stuðningur þessi fyrstu skref inn í þetta starf mitt. Er sem sagt vön að taka við 

börnunum úr leikskóla er það er búið að móta þau aðeins og vinna með þau, en nú 

er ég að hefja þá vinnu sem er ný fyrir mig.“ 

Annar þroskaþjálfi sem starfar í grunnskóla sagðist fá handleiðslu frá yfirmanni og öðrum 

þroskaþjálfum í skólanum, en auk þess væru haldnir handleiðslufundir fyrir alla þroskaþjálfa 

sem starfa innan sveitarfélagsins mánaðarlega. Þessi þátttakandi lýsti sinni handleiðslu svo „Ég 

fékk handleiðslu í tíu skipti eftir árás en hún er ekki reglubundin, nauðsynlegt að hafa fasta 

handleiðslu“. Handleiðsla virðist því hafa margar birtingarmyndir í störfum þroskaþjálfa hjá 

þeim sem fá slíka.  

Þroskaþjálfarnir voru einnig spurðir hvort þeir fengu að taka virkan þátt í stefnumótun 

starfsins á sínum vinnustað. Af þeim 192 sem svöruðu þessari spurningu svöruðu 74,5% því  

játandi. Um 9% sögðust ekki fá að taka virkan þátt í stefnumótun í starfi sínu en um 17% 

svöruðu „Veit ekki/hvorki né“. 

 

Mynd 6. Vitneskja annarra um störf þroskaþjálfa 

Ein spurning í lok könnunarinnar var „Hefur þú verið spurð/ur að því hvað þroskaþjálfar gera?“. 

Mikill meiri hluti svaraði því játandi eða um 85% þátttakenda, eða alls 164 af þeim 193 sem 

svöruðu þessari spurningu. 

85%

15%
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3.4 - Menntun metin í starfi 

Þeir sem svöruðu spurningalistanum voru spurðir hvort þeim fyndist menntun sín vera metin í 

starfi. Um 89% svöruðu því játandi, eða 171 af þeim 193 þroskaþjálfum sem svöruðu 

könnuninni. Um 15%  svöruðu spurningunni neitandi eða 29 af þeim sem svöruðu. Svörunin 

var alls 200 svo einhverjir hafa svarað bæði já og nei. Þeim sem fannst menntun sín metin töluðu 

oft um að þeim væri treyst, til þeirra væri leitað eftir ráðleggingum og að þekking þeirra væri 

metin. Þátttakandi í félagsþjónustu segir „Mín reynsla og þekking á málefnum fatlaðra er mjög 

mikils metin“. Annar á sama starfsvettangi sagði „Ég finn mikilvægi þess að hafa þroskaþjálfa 

í bæjarkerfinu. Þar sem ég hef komið að leiðsögn, fræðslu, upplýsingagjöf o.s.frv. eykst 

eftirspurn samstarfsfólks eftir upplýsingum og áliti mínu. Mér er treyst fyrir verkefnum og 

ábyrgð“. Margt var sameiginlegt í svörum á öllum starfsvettvöngum hjá þeim sem töldu 

menntun sína metna. Einn þroskaþjálfi í grunnskóla segir menntun og starf sitt vera bæði metið 

og vanmetið. Hann segir; 

„Fólki finnst mikilvægt að þroskaþjálfar séu í skólum, við vinnum mikilvægt starf 

sem kennarar geta ekki sinnt. Fólki finnst þessi starfsstétt mjög þörf og oft heyrt 

það frá fólki eftir að hafa útskýrt hvað við gerum að þetta sér óeigingjarnt starf og 

illa launað starf. Mér finnst menntunin vanmetin þegar aðrir vita oft ekki beint hvað 

við erum að gera og halda oft að við séum að vinna alveg eins og sérkennarar.“ 

Svör þátttakenda sem fannst menntun sín ekki metin voru einnig greind frekar og skoðuð í 

samhengi við þau ólíku störf sem þroskaþjálfarnir starfa við (sjá töflu 4). 

 

Tafla 4. Þroskaþjálfar sem fannst menntun sín ekki metin eftir starfi 

Starfsvettvangur Fjöldi  Hlutfall 

af heild 

Heildar-

fjöldi 

Þjónustumiðstöð/Félagsþjónusta sveitarfélaga 2 17% 12 

Ráðgjöf og/ eða greining   4 17% 23 

Dagþjónusta/Hæfingarstöð 4 44% 9 

Grunnskóli 7 13% 54 

Leikskóli   7 17% 42 

Heimili fatlaðs fólks 9 19% 48 

 Samtals 33  188 

 

Eins og sjá má á töflu 5 voru hlutfallslega flestir af þeim sem störfuðu við dagþjónustu/ 

hæfingarstöð sem fannst menntun sín ekki metin eða 44% þátttakenda innan þess 

starfsvettvangs. Næst á eftir voru þroskaþjálfar á heimilum fatlaðs fólks með tæp 19% innan 

starfsvettvangs, eftir það fara hlutföll að vera nokkuð jöfn á þeim vettvöngum sem eftir sitja 
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eins og tafla 5 sýnir. Þegar skrifleg svör þátttakenda sem svöruðu þessari spurningu neitandi 

voru greind betur mátti sjá nokkra þætti sem komu fram oftar en aðrir. Átta þátttakendur sem 

tilgreindu hvers vegna þeim fannst menntun sín ekki metin nefndu lág laun. Einn þátttakandi 

segir„ Mér finnst launin ekki í samræmi við það starf sem ég er að sinna og þá vinnu sem fór í 

menntunina“. Annar þroskaþjálfi sem starfar í skólakerfinu hafði þetta að segja „Einnig er 

menntunin minna metin til launa en menntun kennara sem þó sinna sömu vinnu og eru í sumum 

tilfellum ekki með sérnám að baki. Annað sem var áberandi í svörum var að þroskaþjálfar fengu 

ekki að nýta þekkingu sína, eins og þessir tveir segja „Er mikið úti á gólfi og lítið að taka þátt í 

faglega starfinu“, „Fæ t.d. ekki að vera staðalgengill ef yfirmaðurinn fer í sumarfrí eða leyfi, fæ 

t.d. ekki sérverkefni eins og að kenna sumarstarfsfólki eða nýju starfsfólki“. Einnig kom gjarnan 

fram í svörum að leitað væri frekar eitthvað annað eftir ráðum en frá þeim. Annar þroskaþjálfi 

starfandi á heimili fatlaðs fólks segir til dæmis; 

 „Þekking og reynsla mín er ekki nýtt, fælni er af hálfu yfirmanns að gefa til kynna 

sérþekkingu þroskaþjálfa og annað starfsfólk er ekki hvatt til að ráðfæra sig við 

mig.“ 

Þroskaþjálfar starfandi inn í skólakerfinu virtust upplifa slíkt hið sama. Einn kom svo að orði 

„Oft er fengin utanaðkomandi aðili til að meta þörf fyrir stuðning innan skólans orðum mínum 

og annarra samstarfsmanna ekki tekin trúanleg“. Aðrir sem upplifðu menntun sína vanmetna 

töldu litla þekkingu vera á því hvað þroskaþjálfar gera, eins og einn segir „Kennarar taka ekki 

mark á því sem ég segi því ég er "bara" þroskaþjálfi“.  Einn þroskaþjálfi sem starfar í 

framhaldsskóla sagði „Menntun mín er vanmetin þar sem þroskaþjálfum er ekki grunnraðað 

nógu hátt að mínu mati, einnig er menntun minna metin en menntun kennara sem þó sinna sömu 

vinnu og eru í sumum tilfellum ekki með sérnám að baki“. Einn þátttakandi sem ekki var 

starfandi sem þroskaþjálfi í dag en er í námi hafði þetta að segja; 

„Ég sit t.d. í námi á Menntavísindasviði þessi misserin þar sem oft eru kallaðir til 

fyrirlesarar utan úr bæ. Þeir eru undantekningarlaust með aðra menntun en 

þroskaþjálfafræði, þó eru þeir undantekningarlaust að fjalla um þroskafrávik og 

raskanir. Ég er t.d. aðeins einu sinni þessa önnina búin að heyra minnst á 

þroskaþjálfa í upptalningu á þeim sem nauðsynlegt er að starfi í grunnskóla í 

kennslustund á Menntavísindasviði“ 

Nokkrir þroskaþjálfar sem svöruðu því bæði játandi og neitandi að menntun þeirra væri ekki 

metin. Einn sem starfar í dagþjónustu/ hæfingarstöð hafði þetta að segja um þá upplifun „Hef 

upplifað hvoru tveggja frá samstarfsfólki. Ungt nýútskrifað fólk lítur oft svo á að að þeir sem 

eru eldri í starfi hafi ekki nógu góða þekkingu eða kunnátta þeirra sé úrelt. Í núverandi starfi 

mínu er menntun mín og starfsreynsla metin“. Það var talsvert áberandi í svörum þeirra sem 



38 

 

starfa á leikskólum að þeim fannst menntun sín vanmetin því hún væri ekki nýtt eins vel í starfi 

og hún ætti að gera. Það væri vegna þess að þeir þroskaþjálfar voru of uppteknir við að sinna 

öðrum verkefnum innan leikskólans. Þessi segir til dæmis; 

 „Finnst mín menntun ekki metin þegar það er gripið í hana vegna manneklu. Finnst 

allt í lagi að hjálpa til ef það vantar mikið stöku sinnum en finnst virðingin fyrir 

mínu starfi farin þegar þetta gerist nokkrum sinnum í viku.“ 

Þessi þroskaþjálfi í grunnskóla hefur svipaða sögu að segja en talar um að það sé breytilegt 

eftir yfirmanni hvaða viðmót og virðingu hann fær eða eins og hann segir;  

„Já - Ég upplifi frá samstarfsaðilum að menntun mín sé metin. Þeir leita til mín 

vegna fatlaðra nemenda og treysta minni ráðgjöf. Nei - Fer eftir því við hvern er átt. 

Flestir eru mjög ánægðir og sífellt að leita ráða og ræða við mig um ýmis mál Aðrir 

vilja helst hafa mig inn í tíma þeim til aðstoðar og tala um mig sem stuðningsfulltrúa 

og gera lítið úr vinnunni minni þar sem þessir einstaklingar telja mig oft vera eyða 

tíma í "þessi börn" en sem betur fer er það sjaldgæft“. 

Þegar gögnin voru skoðuð betur yfir þá sem fannst menntun sín ekki metin kom í ljós að 

aldursdreifing þeirra var með nokkuð frábrugðnari hætti en úrtakið almennt. Dreifingin var 

tvítinda þar sem flestir eða 44% þeirra sem fannst menntun sín ekki metin voru á aldrinum 31 

ára til 40 ára. Aldurinn 51 – 60 ára var einnig með háa tíðni hvað þetta varðar (sjá mynd 7).  

 

Mynd 7. Aldursdreifing þátttakenda sem fannst menntun sín ekki metin 

Þegar þessar niðurstöður voru bornar saman við það hvar á landinu þroskaþjálfarnir störfuðu 

kom í ljós að af þeim sem töldu menntun sína ekki metna voru hlutfallslega flestir starfandi á 

Vesturlandi eða 20% af þeim þroskaþjálfum sem sögðust starfa þar. Austurland og Norðurland 

komu þar jafnt á eftir með 17% hvort. Fæstir störfuðu á stór-Reykjarvíkursvæðinu sem svöruðu 

spurningunni neitandi eða um 13%.  
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3.5 - Starfsánægja 

 

Mynd 8. Starfsánægja þroskaþjálfa 

Langflestir þátttakenda lýstu yfir ánægju með starf sitt, en það voru 154 þátttakendur af 

heildinni eða 80% þátttakenda eins og sést á mynd 8. Þeir sem sögðust óánægðir voru 19 talsins 

eða 10% þátttakenda en 20 þátttakendur svöruðu hvorki né. Þátttakendur gátu tilgreint skriflega 

hvað það væri við starfið sem gerði þá ánægða eða óánægða. Margir sem voru ánægðir töluðu 

um fjölbreytileika og sveigjanleika starfsins, faglegt samstarf, ábyrgð, traust og skemmtilegt 

samstarfsfólk og þjónustunotendur sem ástæðu fyrir ánægju sinni. Einn þroskaþjálfi á 

þjónustumiðstöðvum/ félagsþjónustu sem sagði sig ánægðan í starfi kom til dæmis svo að orði;  

„Jákvætt: Mjög mikilvægt að taka þátt í stefnumótun og að það sé hlustað á það 

sem ég hef að segja. Gaman þegar vel gengur. Mikilvægt að koma málefnum fatlaðs 

fólks á framfæri á hinum ýmsu stöðum. Passa upp á að horft sé á þarfir og þjónustu 

með "réttum gleraugum". Að stundum sé réttlætanlegt að beita jákvæðri mismunun 

til að fatlað fólk geti í raun staðið jafnfætis öðrum í samfélaginu. Stundum þarf að 

taka slaginn og rökræða málin til að koma því sjónarhorni til skila. Flest verkefni 

eru spennandi og skemmtileg. Gaman þegar við getum gert betur í dag en í gær. 

Neikvætt: Mikið álag í starfi og verkefnin víðtæk. Alltaf nóg af verkefnum og 

endalaust verið að forgangsraða.“ 

Einn óánægður þátttakandi sem ekki var starfandi í dag sagði þetta um síðasta vinnustað sinn 

„Þar sem ég vann síðast sagði minn næsti yfirmaður að þroskaþjálfar væru allt of dýr 

starfskraftur og að fyrir einn slíkan gæti hann haft tvo eða þrjá ófaglærða í gæslu fyrir sama 

pening". Í dagþjónustu lýsti einn þroskaþjálfi ánægju sinni á þann veg; 

„Fæ að njóta mín sem fagmanns faglegur stuðningur við aðra starfsmenn, set innra 

markmið staðarins og móta stefnu í samráði við aðra starfsmenn. Er einnig 

10%

10%

80%

Óánægðir Hvorki né Ánægðir
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klæðskera menntuð og fæ að njóta mín þar líka við hönnun og leiðbeiningar til 

annara starfsmanna.“ 

Þátttakendur sem voru ánægðir töluðu einnig oft um að hlustað væri á sín sjónarmið og að þeir 

fengu að leggja sitt af mörkum. Þeir sem störfuðu í leik- grunn- og framhaldsskólum töluðu 

gjarnan um ánægju í því að sjá framfarir hjá börnunum sem þeir ynnu með og hversu ánægðir 

foreldrarnir væru með þeirra störf. Þátttaka í stefnumótun og nýsköpum kom einnig oft fram í 

svörum allra þátttakenda. Þegar svör óánægðra voru greind betur mátti sjá ýmis þemu. Margir 

af þeim sem sögðust vera ánægðir í starfi bættu hins vegar oft að auki við neikvæðum þáttum 

við starfið inn í skriflega þátt spurningarinnar „Viltu tilgreina hvað gerir þig ánæðga/n eða 

óánægða/n?“. Þessi þroskaþjálfi í grunnskóla talar um ýmsa þætti starfsins; 

„Hef rosalega gaman af að vinna með krökkum og finnst mér takast vel til í starfi. 

Finn ánægju barnanna, foreldra og nánustu samstarfsaðila á þeirri vinnu sem ég 

vinn. Hins vegar er erfitt oft að eiga samstarf við skólaskrifstofuna, sem endalaust 

véfengir að ég sinni starfi mínu, finnst ég ekki eiga rétt á þeim launum sem ég er á, 

finnst t.d. að ég eigi að sinna útivöktum án þess að fá greitt fyrir það þar sem 

kennarar hafa samið það af sér og sama með aksturpeninga (hef því neitað að vinna 

í báðum skólahúsum) og að í 75% starfi hafi ég ekki rétt á nema 75% kaffi pásu 

(korter en frímínútur eru í 20 mínútur í skólanum og þá er t.d. oft verið með 

tilkynningar eða mál rætt sem mikið liggur á). 

 

Annar þroskaþjálfi í leikskóla sagðist til dæmis vera ánægður með það að hugmyndir sínar væru 

metnar en var óánægður með vinnuaðstöðuna og greindi frá því að lítið pláss væri til að sinna 

sérkennslu og að slegist væri um hvern fermetra. Margir sem störfuðu á leikskóla voru óánægðir 

með mannekluna og töluðu um bæði álag og tímaleysi við að sinna því sem þeir áttu að vera 

sinna, einn hafði við þetta að bæta „Þetta veldur einnig àlagi við að halda réttindum 

skjólstæðinga á lofti“. Þeir sem störfuðu í búsetu fatlaðs fólks töluðu oft um óánægju í tengslum 

við ófaglært starfsfólk, starfsmannaveltu, faglegt samstarf og að vinna með viðhorf ófaglærðs 

starfsfólks. Einnig kom fram tímaleysi og álag eins og hjá þeim í leikskólum. Einn sem starfar 

á skammtímavistun hafði þetta að segja; 

„Það er gaman að vinna með fólkinu hérna og mikla áskoranir í að skipuleggja 

faglega starfið. Hins vegar getur falist mikil áskorun í því að vinna með starfsfólki 

sem hefur ekki mikinn metnað fyrir vinnunni sinni og þar sem viðhorfin eru ekki 

alltaf rétt“. 

 

Svör álíka og þessi voru nokkuð algeng innan búsetu starfa. Annar sem var almennt ánægður 

en þó með svipaða frásögn bætti einnig við „Erfitt að eiga við starfsmenn sem ítrekað sinna 

ekki störfum sínum og Reykjavíkurborg gefur of marga sénsa þegar kemur að brotum 

starfsmanna að mínu mati“. Nokkrir í búsetunni töluðu auk þess um að vilja fá að taka meira 

þátt í faglega starfinu eins og við gerð einstaklingsáætlana, þessi bætti við „Horfi á aðila með 
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aðra menntun og minni reynslu en ég vera í meiri faglegri vinnu“. Einn þátttakandi hafði mikið 

um þetta mál að segja og kemur nokkuð vel inn á það sem margir þátttakendur innan búsetu 

nefna í tengslum við óánægju; 

 „Óánægju fyllist ég þegar óskipulag, óreiða, stjórnleysi og eiginhagsmuna/þarfir 

starfsmanns fara fram yfir starf sem vinna skal. Þegar skjólstæðingar fá ekki fulla 

athygli og fókus frá starfsmanni. Líður illa þegar eg upplifi að samræmd vinnubrögð 

eru ekki talin til framdráttar. Ónóg upplýsingagjöf og of fáir starfsmannafundir 

valda mér líka óánægju. Að finna óvild og að vera lítillækkuð af ófaglærðu 

starfsfólki. Að finna ekki að þekking min er velkomin. Að vera ekki sá sem aðlagar 

nýtt starfsfólk veldur mer vanlíðan. Þekkingarleysi á hlutverki þroskaþjálfa innan 

heimilis er mikið þar sem eg vinn. Yfirmaður velur ekki að hvetja til þess að 

ófaglært og yngra starfsfólk virði þekkingu og reynslu eða leiti til mín“. 

 

Þeir sem störfuðu við ráðgjöf og/ eða greiningu töluðu einnig oft um tímaleysi og of mörg 

verkefni sem þeir væru að sinna, eins og einn kom inn á „En fæ ekki að draga úr öðrum 

verkefnum á meðan sem er ekki nógu gott. Það er gerð óbein krafa um mikil afköst“. Annar á 

sama vettvangi talar um að fá stuðning í starfi sínu en að hann upplifi sig einan þar sem hann 

er sá eini sem sinni málefnum fatlaðra og bætir við „Það er skilningur á handleiðslu og 

endurmenntun sem er gullsígildi“.  

 

 

Mynd 9. Aldursdreifing þroskaþjálfa sem voru óánægðir í starfi.  

Aldursdreifing þeirra sem voru óánægðir í starfi var með ólíkari hætti en úrtakið almennt (sjá 

mynd 9). Langflestir voru á aldrinum 31 til 50 ára eða um 75% þeirra sem sögðust óánægðir, 

flestir þeirra voru á aldrinum 31 til 40 ára. Aðeins 5% voru 18 til 30 ára. Langflestir eða 90% 

óánægðra voru með grunnmenntun í þroskaþjálfafræðum frá Háskóla Íslands. Óánægja var 

einnig borin saman við það hvar á landsbyggðinni þroskaþjálfarnir störfuðu. Eins og sjá má á 
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töflu ? voru hlutfallslega flestir óánægðir sem störfuðu á austurlandi eða einn af þeim sex sem 

voru starfandi þar. Næst á eftir voru þeir starfandi á vesturlandi eða 13% þátttakenda sem 

sögðust starfa þar. Fæstir voru óánægðir á suðurlandi, aðeins hálft prósent.  

 

Tafla 5.  Dreifing óánægðra þroskaþjálfa yfir landið 

Óánægja í starfi - Dreifing starfandi   Fjöldi Heildar- 

 

Heildar- 

þroskaþjálfa eftir landshluta   Óánægðra hlutfall  fjöldi 

Austurland   1 17%  6 

Norðurland   1 1%  12 

Suðurland   1 0,5%  21 

Vesturland   2 13%  15 

Stór - Reykjavíkursvæðið   14 10%  136 

  samtals 19 41,5%  190 

       

Hlutfallslega samkvæmt niðurstöðum virðast flestir óánægðir starfa í leikskólum og inn á 

heimilum fatlaðs fólk sé miðað við þá nítján þátttakendur sem sögðust frekar- og mjög 

óánægðir, á þessum báðum vettvöngum voru fimm óánægðir eða 28% á hvorum vettvang. Þrír 

eða 17% voru óánægðir í bæði grunnskóla og í dagþjónustu/hæfingarstöð, tveir eða 11% bæði 

í félagsþjónustu og á skammtímavistunum og síðan einn óánægður sem starfaði á 

símenntunarstöð.  

 

3.6 - Starfið dags- daglega 

Í einni spurningu í könnuninni voru þátttakendur beðnir um að lýsa því hvað fælist í starfi þeirra 

dags- daglega, en svör þeirra voru síðan flokkuð eftir því á hvaða starfsvettvangi þeir sögðust 

starfa. Hjá þroskaþjálfum í leikskólum kom helst fram að þeir væru stuðningur inn á deild og 

væru með sérkennslutíma með ýmsa þjálfun og kennslu. Einnig var gerð einstaklingsnámskráa 

og einstaklingsáætlana oft nefnt og að veita ráðgjöf og fræðslu til foreldra og annarra kennara. 

Einn svarenda sem sagðist hafa nóg að gera lýsti vinnu sinni vel; 

„Ég er yfirþroskaþjálfi og mitt starf er helst að sjá um þjálfun á hverjum degi. Ég er 

með 7 börn sem koma til mín í þjálfun vikulega (sum koma á hverjum degi og önnur 

2 sinnum í viku). Ég skrifa allar einstaklingsáætlanir fyrir þessi börn, sé um ráðgjöf 

fyrir aðra starfsmenn, sé um foreldrasamstarf við þessa foreldra, er teymisstjóri fyrir 

5 teymi og sé þá um að kalla á fundi og gera fundargerðir, ég sé um að búa til 

myndrænu stundatöflurnar, geri ný þjálfunarverkefni, já hef sem sagt nóg að gera“ 
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Misjafnt var hvernig þjálfun og annað starfsskipulag birtist í svörum, auk þess var munur á 

hvort þroskaþjálfarnir ynnu aðallega með einu barni eða fleiru. Sumir sögðust vera með barn 

eða ákveðin hóp barna í málörvunartímum á meðan aðrir sögðu slíkt hið sama um 

atferlisþjálfun, félagsfærniþjálfun og fleira. Einn sagði til dæmis vera stuðningur við barn hálfan 

daginn og vera með hóp að börnum í málörvun líka, á meðan annar sagðist sjá um atferlisþjálfun 

með dreng, hreyfiþjálfun fyrir unga stúlku og væri auk þess með málörvunarhópa og 

einstaklingsþjálfun fyrir börn af erlendu baki brotnu. Einn lýsti starfinu sem svo; 

„Sé mest um eitt barn sem þarf 100% eftirfylgd en er ráðgefandi með önnur börn, 

er ráðgjafi ófaglærðra stuðningsaðila, almennra starfsmanna inni á deildum og 

sérkennslustjóra. Er foreldrum innan handar hvað varðar upplýsingar um þjónustu 

innan og utan leikskólans. Ég fer með barnið í sjúkra og iðjuþjálfun og er í miklu 

samstarfi við þær. Geri einstaklingsáætlun og ýmsar skráningar. Geri þroska og 

færnimat. Þetta er ekki tæmandi.“ 

Margir þátttakenda tala líkt og þessi um að veita ráðgjöf til foreldra og annarra starfsmanna, og 

að hafa eftirfylgni með þeim málum. Auk þess kom teymisvinna fram í svörum margra, en 

einstakir töluðu um að fást við frumgreiningu á börnum. Svipaðar lýsingar á daglegu starfi voru 

hjá þeim sem störfuðu í grunn- og leik- og framhaldsskólum. Einn þroskaþjálfi í grunnskóla 

lýsti starfinu svo; 

„Ráðgjöf og fræðsla til samstarfsfólks og foreldra, útbúa teymis- og 

einstaklingsáætlanir, útbúa myndrænt skipulag og vinnukerfi, þjálfun t.a.m. á 

grunnatriðum í stærðfræði og íslensku, félags- og vinaþjálfun, hegðunar- og 

reiðistjórnunaðþjálfun, útbúa og aðlaga námsefni t.d. TEACCH verkefni, 

félagsfærnisögur ofl. mál- og hreyfiþjálfun, sit teymisfundi, foreldrafundi, deildar- 

og kennarafundi, starfa í lausnarteymi skólans og í kennarateymum þeirra barna 

sem ég kem að“. 

Hjá þeim þroskaþjálfum sem störfuðu í búsetu fatlaðs fólks var daglegu starfi þeirra oftast lýst 

á þann veg að það fæli í sér aðstoð við athafnir daglegs lífs, umönnun, félagsstarf og eflingu til 

samfélagsþátttöku. Annað sem kom helst fram í tengslum við starfið var starfsmannahald, 

innkaup, rekstur heimilisins, skipulagning, samstarf við stofnanir og þjónustuaðila íbúanna. 

Einn þroskaþjálfi lýsti nokkuð vel daglegu starfi og kom inn á margt sem flestir á þessum 

vettvangi greindu frá. Hann lýsti starfi sínu svo; 

„Að sjá til þess að allt gangi upp hjá íbúum og í starfsmannahaldi, vaktir mannaðar, 

og fylgjast með samskiptum starfsmanna og íbúa. Að íbúar komist til vinnu og í 

afþreyingu og réttan stað á réttum tíma. Skipulagning næsta mánaðar bæði í 

heimilishaldi, mannauð og rekstri. Skila verkefnum sem mér er úthlutað á tíma. 

Aðhald og árvekni.“ 

Þessi rekur meira daginn eins og hann er oftast „Byrja yfirleitt daginn á gólfinu, sæki fundi er 

tengjast starfseminni, svara póstum og er í samskiptum við aðstandendur, reikna út laun og vinn 
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í vaktaskýrslum, bý til myndrænar dagskrár og sé um innkaup á ýmsum aðföngum s.s. bleyjum 

og þrifvörum o.fl.“.  

Þroskaþjálfar sem sögðust starfa við ráðgjöf og/eða greiningu lýstu degi sínum með 

nokkru ólíku móti þar sem vinna þeirra kemur inn á marga ólíka starfsvettvanga. Þeir sem 

störfuðu á þjónustumiðstöðvum/ félagsþjónustunni nefndu flestir þverfaglegt samstarf við aðra 

fagaðila og stofnanir og einnig ráðgjöf og skipulag í kringum þjónustu við notendur. Stjórnsýsla 

kom einnig áberandi fram í svörum, þó birtist hún á mismunandi vegu hjá hverjum og einum 

þroskaþjálfa. Þá hélt einn til dæmis utan um liðveislu, annar var þjónustustjóri sem kemur á 

nýrri þjónustu og sá þriðji talaði um skipulag og framkvæmd í búsetuþjónustu svo eitthvað sé 

nefnt. Teymisvinna, upplýsingamiðlun, greining og mat fyrir þörf á stuðning kom einnig oft 

fram í svörum. Þeir tveir þroskaþjálfar sem féllu undir starfsvettvang öldrunarþjónustu sögðu 

einnig að starfið fæli í sér ráðgjöf. Annar þeirra lýsti starfinu svo; 

„Hef yfirumsjón með málefnum aldraðra í sveitarfélaginu, skipulegg félagsstarf 

þess, starfsmannahald í heimaþjónustu, bein samskipti við eldri borgar, heimsóknir 

til þeirra. Starfið er mjög, mjög fjölbreytt og ég veit aldrei hvernig dagurinn verður.“ 

Þeir sex þroskaþjálfar sem féllu undir vettvang atvinnumála hökuðu allir við þann möguleika 

að þeir störfuðu við ráðgjöf og/ eða greiningu. Einn þeirra lýsti starfinu svo „Ég sinni 

atvinnuleit, aðstoða fólk við að byrja í starfi og fylgi því eftir í starfi“. Annar sem sinnir 

atvinnumálum og öðru ráðgjafa starfi segir; 

„Er 50% forstöðumaður í hæfingu. Finn verkefni og kem fólki út á almennan 

vinnumarkað. Ég er einnig ráðgjafi í 50% starfi. því fylgja umsóknir um 

umönnunarbætur, teymisfundir, sjónrænt skipulag, umsjón liðveislu, 

stuðningsfjölskyldu og barnavernd.“ 

Þessir tveir þátttakendur lýsa ráðgjafastarfinu ágætlega þegar litið er á þau heildarsvör sem 

komu fram á þessum vettvangi. Annar taldi upp „Teymisvinna, samstarf, skrif, skýrslur, þróun 

nýrra námskeiða, ráðgjöf, fræðsla og greining“. Hinn segir „Ráðgjöf og handleiðsla til fatlaðs 

fólks og starfsmanna, stefnumótun og áætlanagerð, eftirfylgd, þjálfun, viðtöl, skráning, 

umsóknir til TR, símssvörun, fundargerðir og greining“. Einhverjir nefndu í svörum að þeir 

héldu námskeið og kynningar fyrir aðra, aðrir töluðu um ráðgjöf vegna barna í leik- eða 

grunnskólum og um samskipti við foreldra og þjónustustofnanir innan og sveitarfélagsins og 

utan við það. Þeir fjórir þroskaþjálfar sem störfuðu á símenntunarstöðvum svöruðu einnig með 

svipuðum hætti. Þeir töldu upp skipulagning námskeiða, ráðgjöf og verkefnastjórnun. Þessi 

þátttakandi sem sinnir málefnum fatlaðra barna lýsir starfinu á þann veg; 

„Veiti ráðgjöf til foreldra fatlaðra barna á heimili þeirra á skrifstofu og í síma eða í 

tölvupósti. hefðbundin skrifstofustörf fela í sér að vinna greinargerðir vegna 
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umsókna foreldra um réttindi og þjónustu. Mikil teymisvinna er vegna barna í leik 

og grunnskólum og vegna stærðar þjónustusvæðisins fer oft mikill tími í ferðir. Sit 

einnig í teymum er varðar þjónustu við fatlað fólk og vinn að þróun hennar og 

stefnumótun.“ 

Á vettvangi dagþjónustu/ hæfingarstöð kom helst fram að starfið dags- daglega fæli í sér 

almenna umönnun og innra faglegt starfs, þá faglega ráðgjöf, stjórnum, skipulag og 

undirbúning. Einnig nefndu þar nokkrir félagsleg samskipti og að finna verkefni sem hentar 

hverjum og einum þjónustunotenda. Einn þátttakandi lýsti starfinu svo „Félagsleg samskipti og 

rifja upp og ræða um liðna tíma, líkamleg umönnun og þjálfun“ Svar hans endurspeglaði svör 

flesta þátttakenda.  

3.7 - Áskoranir og hindranir í starfi 

Þegar spurt var um hverjar helstu áskoranir eða hindranir væru í starfinu að mati þroskaþjálfa 

kom það helst fram yfir heildina að samskipti við aðstandendur, yfirmenn og samstarfsfólk 

væru helstu áskoranir við starfið. Flestir nefndu einnig þá áskorun eða hindrun í því að takast á 

við fordóma eða viðhorf annarra og samfélagsins gagnvart fötluðu fólki eins og þessi segir 

„Allskonar áskoranir í starfinu, það sem mér dettur helst í hug eru viðhorf. Viðhorf til aldraðra 

og fatlaðs fólks og að vinna að málefnum að þeirra farveg í kerfinu“.  Margir töluðu auk þess 

um að það vanti fjármagn inn í málaflokkinn og um úrræðaleysi í því samhengi að erfitt væri 

að finna eitthvað sem hentar öllum. Skortur á fagfólki og erfið starfsmannamál voru einnig 

mjög ríkjandi í svörum allra þátttakenda. Helstu áskoranir/hindranir sem þroskaþjálfar í 

skólakerfinu nefndu var að veita nemendum viðeigandi þjálfun/kennslu og finna verkefni sem 

hentar hverjum og einum eftir getu. Einn starfandi í grunnskóla sagði til dæmis;  

„Hver nemandi er áskorun því enginn er eins en flóknast ef um fjölþættar greiningar 

er að ræða og mikill tími fer í að finna réttar vinnuaðferðir. Eins ef um lítið þekktar 

greiningar er að ræða. Hindranir eru oft að vantar úrræði innan skólans og ef leita 

þarf út fyrir til fagfólks tekur það langan tíma“. 

Einnig kom það fram hjá mörgum að þurfa sífellt að vera standa vörð um réttindi fatlaðra 

nemenda svo að þeir fái stuðning út frá sinni greiningu., einn hafði þetta að segja „Úrræðaleysi 

og peningaskortur Reykjavíkurborgar, að horfa upp á börnin þurfa vissa aðstoð og úrræði en fá 

ekki, því reyni ég að gera það besta úr því barnanna vegna“. Mannekla og veikindi starfsmanna 

voru einnig oft nefnd í þessu samhengi bæði hjá þroskaþjálfum í leik- og grunnskólum og 

margir töluðu um að það kæmi niður á börnunum, eins og einn segir; 

„Það er ríkjandi misskilningur að ég og aðrir stuðningsaðilar geti ávallt minnkað 

stuðning við barn til þess að vinna í forföllum almennra starfsmanna, eða að þurfa 

að rökstyðja af hverju barn þarf svona mikinn sérkennslutíma og af hverju ekki sé 
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hægt að vera með mörg börn með í þjálfunartímum. Lendi oft í að þurfa að sannfæra 

fólk um hve mikilvæg snemmtæk íhlutun er og að ekki sé æskilegt að bíða með 

íhlutun og greiningar, mér hefur orðið nokkuð ágengt“ 

Skilningsleysi eða þekkingarleysi samstarfsfólks og yfirmanna á störfum þroskaþjálfa kom 

einnig talsvert fram í svörum og einn starfandi í leikskóla kom meira segja inn á að fagstéttin 

þurfi að berjast fyrir starfi sínu vegna þessa og segir; 

„Erfiðast finnst mér samskiptin við yfirmenn mína. Ég var fyrsti þroskaþjálfinn sem 

tók til starfa á þessum leikskóla og skilningurinn fyrir starfinu okkar hefur oft verið 

lítill og ég hef þurft að berjast svolítið fyrir starfinu mínu“ 

Annar svaraði álíka og þessi. Hann segir hindranir og áskoranir í starfi vera „skilningsleysi á 

störfum þroskaþjálfa, vanþekking á menntun þroskaþjálfa, viðhorf einstaklinga til fatlaðra í 

skólastarfi og stuðningur “. Fleiri þroskaþjálfar innan skólakerfisins komu inn á svipuð atriði, 

einhverjir nefndu vanþekkingu yfirmanna og starfsfólks á röskunum sem fötluðu fólki oft fylgir. 

Einn starfandi í grunnskóla hafði þetta að segja:  

„að vinna með óhæfu fólki, stjórnendur sem hafa ekki skilning á starfinu og mikil 

mannekla (skertur undirbúningstími, skertur þjálfunartími á hvern einstakling - sem 

veldur því að erfitt er að sinna starfinu sínu eins vel og maður vill)“. 

Annað sem var gjarnan nefnt í svörum á þessum vettvangi voru samskiptamál við foreldra og 

aðra fagaðila, nokkrir töldu auk þess upp hegðunarerfiðleika hjá nemendum, fjármagns- og 

tímaskort og þegar koma upp barnaverndarmál sem þeirra helstu hindrun eða áskorun í starfi. 

Á vettavangi búsetu eða á heimilum fatlaðs fólks og á skammtímavistunum voru nefndar 

svipaðar áskoranir eða hindranir. Margir töluðu um lélega stjórnum, mikla starfsmannaveltu 

eða manneklu, tímaskort og of lítið fjármagn við reksturinn. Það kom einnig oft fram að það 

vantaði faglegri vinnubrögð inn á heimilin og að skortur væri á fagfólki. Í því samhengi var 

talað um að erfitt væri að halda í gott starfsfólk og það þyrfti að auka og bæta samskipti á öllum 

sviðum starfsins. Einn hafði þetta að segja; 

„Mesta áskorunin er að hugsa í lausnum ekki hindrunum og taka þátt í að stuðla 

þannig að því að samstarfsfólk mitt líti síður á skerðingar og fatlanir notenda og 

íbúa sem hindranir. Helsta áskorunin er að mannréttindi íbúa og notenda séu virt og 

aðgengi sé nægilegt í víðum skilningi.“ 

Í tengslum við starfsmannamál kom einnig fram að áskorun væri að starfsfólkið ynni ekki eftir 

hugmyndafræði sjálfstæðs lífs. Valdefling væri erfið í mörgum tilfellum og hætta á því að falla 

í gryfju forræðishyggjunnar og auk þess erfitt að koma á breytingum. Annar þroskaþjálfi hafði 

um þetta að segja „Mikið af ófaglærðu fólki sem þarf að leiðbeina og kenna vinnuna. Skortur 

starfsmanna og sérfræðinga á þekkingu með fólki með einhverfu og ögrandi hegðun“. Þá kom 

oft fram að tjáning íbúanna væri áskorun og að takast á við erfiða hegðun og árásir frá íbúum. 

Einn sagði um þetta „Helstu áskoranir felast í samskiptum við hinn fatlaða, að starfa með 
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geðfötluðu fólki getur oft reynt á að setja mörk án þess að fara inn á persónulegu mörk hins 

fatlaða“. Margir nefndu einnig að dauðsföll og veikindi þjónustuþega væri áskorun, en einnig 

kom fram á þessum vettvangi að skilningsleysi væri á starfsviði þroskaþjálfa. Hér svarar einn 

nokkuð lýsandi fyrir svör margra starfandi í búsetunni; 

„Það er svo margt sem fylgir starfinu þá helst að vera fær í samskiptum við fólk 

með allskonar sérþarfir einnig er mikil vinna sem fylgir starfsmannahaldi. 

Þroskaþjálfar almennt ekki með nógu mikið sjálfstraust vilja fela sig á bak við 

tjöldin.“ 

Þroskaþjálfar sögðust starfa við ráðgjöf og/ eða greiningu sögðust mæta áskorunum/hindrunum 

af ýmsum toga. Algengt var að nefnt væri úrræðaleysi í þjónustu fatlaðra, samstarf við aðra 

aðila og viðhorf til fatlaðra og aldraðra. Einn þátttakandi til dæmis segir „Allskonar áskoranir í 

starfinu, það sem mér dettur helst í hug er viðhorf. Viðhorf til aldraðra og til fatlaðs fólks, og 

að vinna málefnum að þeirra farveg í kerfinu". Þessi þroskaþjálfi starfandi á landsbyggðinni 

kemur inn á úrræðaleysið hér líkt og fleiri; 

 „Úrræðaleysi, vantar einhverfuráðgjafa, aðgang að geðlækni, atvinnumál ungs 

fólks með væga þroskahömlun, atvinnumál almennt (það er ekki atvinna með 

stuðningi í boði á Austurlandi), er mikið ein í mínu starfi næsti ráðgjafaþroskaþjálfi 

er á Egilsstöðum og eftir að Svæðisskrifstofa var lögð niður þá er minna um 

samstarf.“ 

Hindranir voru líkt og hjá flestum fjármagn, skortur á fagfólki og erfið starfsmannamál, en auk 

þess það að þurfa að synja einstaklingum um þjónustu. Einn þroskaþjálfi starfandi hjá 

félagsþjónustu sveitarfélaga sagði þetta áskoranir sínar í starfi; 

„Finna leiðir við að koma á nýjum verkefnum, hugmyndum, breyttu vinnulagi, 

hlutum sem kosta pening o.s.frv. verkefni sem ekki er fyrirmynd eða uppskrift af 

og þarf að hugsa frá A-Ö með alla þræði í huga, sjónarhorn notandans, 

starfseminnar, fjárhagsleg, út frá lögum og réttindum, hagsmunum, 

samningavinnan o.s.frv.“ 

Aðrir nefndu það áskorun að þurfa hugsa út fyrir kassann. Einn jákvæður starfandi ráðgjafi á 

símenntunarstöð kom svo að orði „Enginn dagur eins, alltaf ný tækifæri og áskoranir“. Þessi 

setning hans er nokkuð lýsandi fyrir þá þátttakendur sem sögðust starfa á sviði ráðgjafar og/ 

eða við greiningu, enda getur ráðgjöf falið svo margt í sér og átt við um mörg störf. 

Á starfsvettvangi dagþjónustu/ hæfingarstöð voru þátttakendur sammála líkt og flestir 

um að stafsmannahald væri ábótavant. Auk þess kom fram að nauðsynlegt væri að viðhalda 

góðri vinnustaðarmenningu. Áskoranir/hindranir voru helst erfið hegðunarvandamál af ýmsum 

toga og að finna verkefni sem hentaði hverjum og einum einstakling líkt og kom fram á flestum 

starfsvettvöngum. Flestir komu líka að orði að það vantaði fjármagn og meira rými eða færri 

einstaklinga því að plássleysið væri oft að hafa slæm áhrif, eins og einn í dagþjónustu segir 

„Færri þjónustunotendur eða meira rými. Erfitt að koma fyrir vegna plássleysis öllum þeim 
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þjálfunaraðstæðum sem vitað er að hægt er að nýta fyrir þann hóp sem er. Þekking fyrir hendi 

en rýmið vantar“.  

 

3.8 - Breytingar í starfi 

Í einni spurningunni voru þroskaþjálfarnir spurðir „Ef það væri eitthvað sem þú myndir geta 

breytt í starfi þínu, hvað væri það?“. Þetta var opin spurning sem svara átti skriflega. Það sem 

var helst ríkjandi í svörum þátttakenda á öllum starfsvettvöngum var að þeir vildu sjá meira af 

starfsfólki og þá sérstaklega fagmenntuðu, nokkrir nefndu sérstaklega að þeir vildu fleiri 

þroskaþjálfa. Aukið fjármagn í málaflokkinn, bætt þverfaglegt samstarf og fleiri úrræði kom 

einnig fram hjá flestum. Það var mjög áberandi í svörum allra að vilja sjá breytingar á launum 

til hins betra, fá meiri tíma til að sinna verkefnum og minnka álagið sem starfinu fylgir. Margir 

töluðu einnig um að vilja sjá breytingar í viðhorfum annarra til fatlaðs fólks.  

 Þegar þessi spurning var skoðuð út frá því við hvað þroskaþjálfarnir störfuðu mátti sjá 

ýmis séreinkenni í svörum eftir vettvöngum. Þeir þroskaþjálfar sem störfuðu innan 

skólakerfisins nefndu oft að þeir vildu aukna samvinnu við aðra starfsmenn og fagfólk. Einnig 

nefndu þeir að þeir vildu breyta viðhorfum annarra til starfs síns og fá viðurkenningu fyrir, bæði 

frá samstarfsfólki og samfélaginu. Í tengslum við aukið fjármagn vildu þroskaþjálfar í 

skólakerfinu sjá bætta vinnuaðstöðu, meiri undirbúningstíma og betri þjálfunargögn. Einn 

þátttakandi sem vildi fleiri fagmenntaða starfsmenn og betra samstarf sagði; 

„Krafa um menntun í starf sérkennslustjóra, svo sem þroskaþjálfamenntun eða 

leikskólasérkennaramenntun. Fleiri undirbúningstímar á viku fyrir þroskaþjálfa. 

Það mætti skoða sérstaklega sérkennslufyrirkomulagið í leikskólum, það er mjög 

mismunandi á milli staða. Það skortir oft skilning samstarfsmanna á sérkennslu, 

maður á mann fyrirkomulagið, oft mætti vera meira samstarf milli þeirra sem sinna 

sérkennslu og annarra deildarstarfsmanna.“ 

Við þessari spurningu líkt og þegar spurt var um áskoranir og hindranir í starfi kom það einnig 

oft fram að þeir myndu vilja fá meiri tíma í að sinna sínu starfi sem þroskaþjálfi heldur en að 

vera sett í verkefni sem tengjast meira almenna skólastarfinu. Margir í skólakerfinu töluðu auk 

þess um óöryggi með stöðugildi sitt á vinnustaðnum, þessi vill gera stöðugildin lögbundin; 

 „Að það væri lögbundið, þ.e.a.s. að þroskaþjálfar ættu að vera á ákveðnum stöðum. 

Fæ t.d. bara árs samning í einu þar sem ég er núna og það er síður en svo heillandi 

þegar maður er með fjölskyldu til að sjá fyrir og fær mann til að leita í aðrar vinnu 

þar sem fastráðning er í boði“. 

Til viðbótar við það sem komið er kom auk þess fram í grunnskólum að það vantar fleiri 

stuðningsfulltrúa inn í bekkina, en margir í grunnskólum vildu auk þess sjá meiri samvinnu á 
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milli þroskaþjálfa, kennara og stuðningsfulltrúa. Einn þroskþjálfi sem var auk þess með 

áhyggjur af einangrun fatlaðra barna sagði  „Að betur væri búið að þeim nemendum sem þurfa 

þjónustu í bekkjunum. Allt of margir sem verða útundan. Markvissari heildræn agastjórnun. 

Meira samstarf þroskaþjálfa í grunnskólum, hverfaskipt jafnvel“.  

 Þeir þroskaþjálfar sem starfa í búsetu fatlaðs fólks töluðu flestir um viðhorfsbreytingar 

annarra til bæði fatlaðs fólks og þroskaþjálfa. Bætt laun, minna álag, meira fjármagn, fleira 

starfsfólk og betri vinnutími kom einnig oft fram eins og hjá þátttakendum yfir heildina. Til 

viðbótar töluðu margir innan búsetunnar um að vilja endurskoða verkaskiptingu milli 

þroskaþjálfa, deildarstjóra og forstöðumanns. Einnig kom fram að auka þyrfti að fagleg 

vinnubrögð og draga úr forræðishyggju starfsmanna og aðstandenda í lífi og starfi með 

einstaklingunum. Í tengslum við starfsmannamál kom einnig fram að þroskaþjálfarnir vildu sjá 

minna af veikindum, minni starfsmannaveltu og að samstarfsfólkið kynni sé betur nýjar 

nálganir og áherslur innan þroskaþjálfafræðinnar. Einn þátttakandi talaði um að vilja skýrara 

starfshlutverk og segir; 

„Meiri vissu um starfshlutverk mitt og fastari ábyrgðarstöðu ein og t.d. tengt lyfjum, 

eftirliti og skráningu á ýmsum málum. Aukin ráðgjöf til ófaglærðra starfsmanna og 

verkefnastjórnun skilyrði til að hafa áhrif á störf ófaglærða með það í huga að bæta 

starfið sem unnið er.“ 

Fyrir utan það sem helst kom fram flestum þátttakendum höfðu þeir sem störfuðu við ráðgjöf 

og/ eða greiningu einnig við einhverju að bæta. Þeir sem störfuðu við ráðgjöf innan 

félagsþjónustunnar nefndu að þeir vildu sjá meiri samþættingu í þjónustu fatlaðs fólks, eins og 

þessi segir;  

 „Samþætta enn frekar þau kerfi sem koma að félagsþjónustu við fatlað fólk. boxin 

í kerfinu eru hindrun á þróunina því hverju boxi fylgir fjármagn en það er háð 

skilyrðum að passa í boxin og ef fólk gerir það ekki þá fær það ekki þjónustu.“ 

Í samhengi við þetta töluðu margir um að vilja gera starf sitt einfaldara og yfirgripsminna með 

því að ráða inn fleiri fagmenn til að geta sinnt betur og skipt niður þeim verkefnum sem 

þjónustumiðstöðvarinnar sinna. Fjárveitingarskortur var einnig áberandi í svörum og talað var 

um vilja til að geta veitt þjónustu hindrunarlaust án fyrirvara um stöðu fjárhagsáætlunar. Einn 

hafði til dæmis þetta að segja um álag í starfi sínu sem hann myndi vilja breyta; 

„Að einhver annar sæi um vinnu við samninga reglur o.s.frv. pappírar sem taka tíma 

og yfirlegu, er endalaust verið að velta fyrir sér orðalagi og uppsetningu texta sem 

getur skipt miklu máli þegar kemur að túlkun gagna síðar meir. Einnig að starfið 

væri aðeins yfirgripsminna og ég væri ekki með ákveðin hlutverk sem aðrir 

þroskaþjálfa geta sinnt. t.d. fræðslu til starfsmanna frístundaheimila sem sinna 

fötluðum börnum o.s.frv.“ 
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Fram kom einnig í svörum hjá þeim sem sögðust starfa við ráðgjöf og/eða greiningu að þeir 

vildu sjá aukningu á þróun í starfi, fleiri ráðgjafa ráðna inn og færri verkefni til að geta sinnt 

faglegu starfi betur. Einn af þeim fáu sem starfaði á vettvangi símenntunarstöðva sagðist vilja 

lengra nám fyrir fatlað fólk svo dæmi sé nefnt. Þeir níu þátttakendur sem störfuðu í dagþjónustu 

eða á hæfingarstöð fatlaðs fólks töluðu um margt sem kom fram hjá hinum vettvöngunum eins 

og að hækka launin, minnka verkefni og fá að sinna meira faglegu starfi. Að auki vildu þeir að 

fleiri þjónustunotendur kæmust að í dagþjónustunni/ hæfingarstöðinni og einn talaði þar um að 

of mikil vinna færi í bókhald og pappírsvinnu. 

4. kafli – Samantekt og umræður 

Niðurstöður sýndu að þroskaþjálfar sinna mörgum störfum hér á landi, en flestir þátttakenda 

sögðust starfa í leik- og grunnskólum og á heimilum fatlaðs fólks.  Þessir þrír starfsvettvangar 

sem þroskaþjálfar sögðust starfa við spanna 75% þátttakenda í úrtakinu. Þeir sem komu næst 

þessari tölu voru þeir sem sögðust starfa við ráðgjöf og/ eða greiningu eða 10% þátttakenda, en 

þeir þátttakendur falla einnig oft undir aðra vettvanga auk þeirra þriggja sem flestir sögðust 

starfa á. Á þjónustumiðstöðvum/félagsþjónustu voru starfandi þroskaþjálfar 5% af úrtakinu og 

í dagþjónustu um 4% af úrtakinu. Ef talin eru upp öll þau störf sem fram komu í niðurstöðum 

þá eru þau 24 talsins ef starfsflokkurinn ráðgjöf og/eða greining er talið sem ákveðið starf. 

Undir þeim möguleika birtast hins vegar ráðgjafastörfin með mjög ólíku móti eftir því hvernig 

ráðgjöf þroskaþjálfarnir sinna og því má segja að störf þeirra séu fleiri í þeim skilningi. Eins og 

kom fram þá voru sex af þeim sem sinntu atvinnuráðgjöf, tveir voru stuðningsfjölskylda, 

einhverjir voru með ráðgjöf til aldraðra og aðrir með ráðgjöf og námskeið til starfsmanna svo 

dæmi séu nefnd. Í niðurstöðum komu fram nokkur ný starfsheiti sem við höfðum ekki heyrt um 

áður að þroskaþjálfar starfi við, til dæmis störf við sjálfseignarstofnun, stjórnsýslu og 

félagasamtök. 

Séu þessar niðurstöður bornar saman við dreifingu þátttakenda á starfsvettvanga í 

rannsókn Vibeke Þorbjörnsdóttir. (2008) þá er dreifingin með nokkru ólíkara móti sem gæti þó 

stafað af því að hún er með stærra úrtak eða 411 þátttakendur, sem þó voru einnig allir 

félagsmenn hjá ÞÍ. Í niðurstöðum Vibeke starfa flestir þroskaþjálfar inn á heimilum fatlaðs fólks 

og á skammtímavistunum eða 74 talsins, en dreifing þroskaþjálfa hjá henni er frekar jöfn á 

önnur ríkjandi störf þroskaþjálfanna í samanburði við niðurstöður hér. Í niðurstöðum Vibeke 

starfa 43 í grunn- og framhaldsskólum, 32 á leikskólum og 42 á hæfingar-,  dagþjónustu eða á 

vinnustöðum fatlaðra. Á meðan niðurstöður hér eru 55 á heimilum og á skammtímavistunum, 

57 í grunn- og framhaldsskólum, 42 á leikskólum og ekki nema níu í dagþjónustu/ 
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hæfingarstöðvum. Eina sambærilega dreifing þátttakenda eru þeir sem starfa við ráðgjöf eða 23 

þátttakendur bæði í niðurstöðum og hjá Vibeke, en það er fyrir utan þá ráðgjafa sem starfa hjá 

félagsþjónustunni sérstaklega. Við fyrstu sín virðist spá Vibeke árið 2008 vera rétt um að aukin 

ásókn þroskaþjálfa í störf í leik-, grunn- og framhaldsskólum hafi orðið á kostnað þeirra sem 

starfa inn á heimilum fatlaðs fólks. Hins vegar ef hlutföllin eru reiknuð í samanburði við fjölda 

þátttakendur þá starfa fleiri inn á heimilum og á skammtímavistunum nú eða 28% þátttakenda 

í samanburði við 18% hjá Vibeke 2008. Aftur á móti er áhugavert þegar þetta er skoðað með 

tilliti til aldursdreifingu þátttakenda, en þeir þroskaþjálfar voru yngstir sem sögðust starfa á 

leikskólum sem gæti þýtt að fleiri nýútskrifaðir sæki frekar þangað en á heimilin, en niðurstöður 

sýndu auk þess að þroskaþjálfar á heimilum væru almennt eldri en heildarúrtakið gaf til kynna. 

Einnig gefur það spá Vibeke sterklega til kynna að um 54% þátttakenda sagðist vinna með 

börnum og unglingum í samanburði við þá 27% sem sögðust starfa með fullorðnum. 

Þroskaþjálfar virðast því vera að teygja anga sína á fleiri starfsvettvanga en áður og eins og 

viðmælendur í rannsókn Berglindar og Vilborgar (2015) koma inn á, eru jafnvel að færast meira 

yfir í ráðgjafar störf  þar sem aukning virðist talsverð þar. Aðeins einn sagðist starfa við NPA í 

könnuninni sem er nokkuð í samræmi við það sem ekki kom fram hjá viðmælendum í rannsókn 

Berglindar og Vilborgar (2015), en þær voru mjög hissa á því að engin nefndi þá þjónustu þegar 

horft væri til framtíðar. Málaflokkur aldraðra kom einnig fram í niðurstöðum þar sem tveir 

þátttakenda störfuðu við það, báðir í ráðgjafarhlutverki. Því gætu þroskaþjálfar verið að fara 

meira inn á þann vettvang, en viðmælendur úr fyrri rannsókn Berglindar Bergsveinsdóttir og 

Vilborgar Jóhannsdóttir (2015) koma inn á það líka. 

Ef niðurstöður á starfshlutverkum og hugmyndafræði í störfum þroskaþjálfa eru bornar 

saman við fyrri rannsóknir um sama efni eru niðurstöður nokkuð sambærilegar á heildina litið 

(Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015; Kristín Lilliendahl og Vilborg 

Jóhannsdóttur, 2013). Í báðum rannsóknum frá 2013 og frá 2015 kemur fram sami munur á 

störfum þroskaþjálfa sem starfa með börnum og á þeim sem starfa með fullorðnum eins og gerir 

í niðurstöðum hér. Allar greina frá því að þroskaþjálfar í starfi með börnum og unglingum hafi 

flestir vísað í hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og einstaklingsmiðaða þjónustu, en þar 

kom einnig fram að dagleg störf fælu í gerð áætlana, teymisvinnu og að nota ákveðnar 

kennsluaðferðir eins og óhefðbundnar tjáskiptaleiðir. Einnig kom fram að þeir útbyggju 

myndrænt skipulag og vinnukerfi til að þjálfa eða aðlaga námsefnið að hverjum og einum. Í því 

samhengi voru til dæmis félaghæfnisögur, TEACCH, mál- og hreyfiþjálfun sem tæki í þeirri 

vinnu.  Í samanburði við fyrri rannsóknir kom það á óvart að algengast var að nefnd væri 

atferlisþjálfun og TEACCH í svörum þátttakenda starfandi í skólakerfinu, en það er fræði sem 
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ekki er lögð sérstök áhersla á í þroskaþjálfanámi á Íslandi eins og staðan er. Starfsaðferðir 

þroskaþjálfa í skólakerfinu virðist því skýrara en í störfum annarra eins og rannsóknir sýna. 

Hvað þroskaþjálfa starfandi með fullorðnum varða voru svipaðar niðurstöður og í þeim árin 

2013 og 2015, þar var því svarað að hugmyndafræðin eða fræðasýn einkenndist af fyrr 

nefndnum starfsviðmiðum og kenningum og sjónarmiðum siðfræðinnar, þroskþjálfafræðinnar 

og fötlunarfræðinnar. Sjálfstætt líf var einnig oft á minnst (Berglind Bergsveinsdóttir og 

Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). Í niðurstöðum hér nefndu flestir á fullorðinssviði sjálfstætt líf, 

valdeflingu og þjónandi leiðsögn. Starfshlutverk eða dagleg störf þroskaþjálfa með fullorðnu 

fólki voru einnig sambærileg fyrri rannsóknum sem segja hlutverk þeirra í starfi felast aðallega 

í stjórnun og ráðgjöf til ófaglærðs starfsfólk og notendur þjónustunnar, en einnig kom fram hjá 

sumum að þeir vildu vera meira á gólfinu líkt og kom fram áður. Þeir sögðu einnig að starfið 

fæli í sér að aðstoða einstaklinga við athafnir daglegs lífs, sjá um umönnun, félagsstarf og að 

efla þá til samfélagsþátttöku. Þessir þættir voru einnig svipaðir í svörum á starfsvettvangi 

dagþjónustu/ hæfingarstöð og á skammtímavistunum. (2015). Þeir sem störfuðu á 

þjónustumiðstöðvum/ félagsþjónustunni nefndu flestir teymisvinnu, upplýsingamiðlun, 

greiningu og mat fyrir þörf á stuðning og þverfaglegt samstarf við aðra fagaðila og stofnanir. 

Stjórnsýsla kom talsvert fram í svörum á þessum vettvangi og birtist hún á mismunandi vegu 

hjá hverjum og einum þroskaþjálfa, enda sinntu þeir ólíkum ráðgjafarhlutverkum. Þá hélt einn 

til dæmis utan um liðveislu, annar var þjónustustjóri sem kemur á nýrri þjónustu og sá þriðji 

talaði um skipulag og framkvæmd í búsetuþjónustu svo dæmi séu tekin. 

Allir þátttakendur töluðu um að hlutverk sitt í starfi vera réttindagæsla og að auka 

möguleika þjónustunotenda til samfélagsþátttöku. Á sviði barna og unglinga birtist þetta helst 

í því að þroskaþjálfarnir þurftu í sífellu að vera berjast fyrir því að börn fengu sinn 

stuðningstíma og þjálfun er þau áttu rétt á. Í leikskólum voru þeir oft að sinna öðrum störfum 

vegna manneklu og vanskilnings yfirmanna á tilgangi og þörf fyrir því að hafa þroskaþjálfa. 

Svipað kom upp í grunnskólum og þá í samhengi við að vera líkt við stuðningsfulltrúa og þeir 

notaðir sem slíkir. Hjá þeim sem störfuðu með fullorðnum var talað um líkt og í fyrri 

rannsóknum að það tengdist starfsfólki, fordómum, fjármagni og baráttu við kerfið fyrir hönd 

þjónustunotenda. Hjá þeim sem gengdu ráðgjafa starfi var oftast nefnt úrræðaleysi í þjónustu 

fatlaðra, en það kom einnig fram í samstarfi þeirra við aðra fagaðila og þá í tengslum við viðhorf 

þeirra til fatlaðra og aldraðra. Réttindabarátta við kerfið fyrir hönd fatlaðs fólks var því áskorun 

sem birtist á flestum vettvöngum, en margir í ráðgjafa starfi nefndu hversu erfitt það væri að 

þurfa synja fólki um þjónustu sem það á rétt á. Margir nefndu þetta auk þess í tengslum við 

eigin réttindabaráttu fyrir fagstétt sinni og í samhengi við menntun sína, laun og viðhorf annarra 
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fagstétta til sín, en það kom einnig fram í fyrri rannsóknum (Berglind Bergsveinsdóttir og 

Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). Margir nefndu að menntun þeirra væri ekki metin til launa og 

margir nefndu það líka þegar spurt var um hverju þeir myndu vilja breyta í starfinu. Það 

samræmist ekki niðurstöðum fyrri rannsókna sem flestar sýna þroskaþjálfa ánægða með laun 

sín eða að minnsta kosti í samanburði við aðrar fagstéttir (Laufey Gissurardóttir, 2015; Vibeke 

Þornbjörnsdóttir, 2008). Svör þátttakenda yfir heildina voru þó jákvæð hvað menntunina varðar 

þar sem 89% þátttakenda töldu að menntun sín væri metin, þeir höfðu þó ýmsu við það að bæta 

eins og hefur komið fram. 

Líkt og í rannsókn Vibeke (2008) á starfsánægju voru langflestir þátttakenda ánægðir í 

starfi eða 80% þeirra sem svöruðu. Ástæða ánægjunnar var margvísleg, meðal annars kom fram 

að starfið fjölbreytt og sveigjanlegt, samstarfsfólk og þjónustunotendur skemmtilegir, þeir fái 

að taka þátt í stefnumótun starfsins og þónokkrir á flestum vettvöngum voru ánægðir með 

faglegt samstarf. En um 75% sögðust fá að taka virkan þátt í stefnumótun í starfi sínu, engin 

nefndi hins vegar laun sem ástæðu ánægju sinnar.  Þeir sem voru óánægðir töluðu um margt 

sem komið hefur fram í fyrri rannsóknum, eins og með þá í skólakerfinu sem töluðu um að 

vanþekking væri á störfum sínum og að menntun þeirra væri ekki eins vel metin og hjá 

kennurum og öðru fagfólki. Þeir sem störfuðu með fullorðnum sögðust líkt og í fyrri 

rannsóknum vera óánægðir með ófaglært starfsfólk, starfsmannamál og faglegt samstarf, en 

mörg svipuð svör komu einnig fram þegar spurt var um áskoranir og hindranir  (Berglind 

Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). Allir þátttakendur voru óánægðir með 

fjármagnið sem fer í málefni fatlaðra og töluðu um það bæði sem áskorun eða hindrun í starfi 

og sem atriði sem þeir myndu breyta í starfinu sínu ef þeir gætu. Þar sem dreifing þátttakenda í 

úrtak rannsóknarinnar á landsbyggðinni var mjög takmarkað er ekki hægt að álykta út frá 

niðurstöðum Vibeke sem sýna þroskaþjálfa ánægðari í Reykjavík. Hlutfallslega virðast flestir 

óánægðir starfa í leikskólum og inn á heimilum fatlaðs fólk sé miðað við þá nítján þátttakendur 

sem sögðust frekar- eða mjög óánægðir í starfi sínu og samræmist það því ekki niðurstöðum 

Vibeke sem greindi engan mun á starfsánægju við samanburð á starfsvettvöngum (Vibeke 

Þorbjörnsdóttir, 2008). Auk þess nefndu flestir þátttakendur á fullorðinssviði að það væri erfitt 

að vinna með viðhorf ófaglærðs starfsfólks og í samfélaginu öllu, en það kom þó fram á flestum 

vettvöngum. Þeir sem störfuðu sérstaklega við ráðgjafa störf og hjá félagsþjónustu töluðu allir 

um að hafa allt of mikið af víðtækum verkefnum og lítill tími gæfist í að sinna þeim öllum.  

Þegar spurt var um helstu áskoranir eða hindranir í starfi voru algengustu svör fyrir utan 

það sem nú þegar hefur fram komið samskipti við aðstandendur, yfirmenn og samstarfsfólk. Á 

öllum vettvöngum nefndu þátttakendur þá áskorun að eiga samskipti við fólk sem ekki getur 
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tjáð sínar skoðanir og því verða þeir að vera lausnamiðaðir. Í búsetu var þetta sérstaklega nefnt 

í tengslum við að gæta þess að fara ekki inn á persónuleg mörk einstaklingsins og að falla ekki 

í forræðishyggju. Hegðunarerfiðleikar þjónustunotenda kom einnig fram á flestum vettvöngum 

sem áskorun. Í skólakerfinu var oft talað um barnaverndarmál sem erfiðasta partinn af starfinu 

á meðan í búsetu var oftast nefnt að dauðsföll eða veikindi íbúa. Inn á heimilin var mikið talað 

um vöntun á faglegum vinnubrögðum og skort á fagfólki. Á tveimur starfsvettvöngum var talað 

um plássleysi sem hindrun í starfi. Þeir sem störfuðu í dagþjónustu eða á hæfingarstöð töluðu 

um að fá stærra rými eða fækka þyrfti þjónustunotendum og þeir á leikskólum sögðu sumir 

vinnuaðstæður sínar slæmar til þjálfunar og að barist væri um hvern fermetra til þess. Þetta 

virðist ekki hafa komið fram áður í rannsóknum. Auk þess að vilja meira pláss töluðu þeir í 

skólakerfinu um að vilja meiri undirbúningstíma og betri þjálfunargögn. Margir voru auk þess 

óöruggir með starf sitt í skólakerfinu ólíkt því sem fyrri rannsóknir sýna, en sumir töluðu um 

að vilja gera stöðugildi sín lögbundin þar sem þeir fengu ekki fastráðningu (Vibeke 

Þornbjörnsdóttir, 2008). Til viðbótar töluðu þroskaþjálfar inn á heimilum um að vilja sjá 

endurskoðun á verkaskiptingu milli þroskaþjálfa, deildarstjóra og forstöðumanns og að þau 

hlutverk verði skýrari hvað varðar dreifingu ábyrgðar og verkefna. Að töluðu þeir um að vilja 

sjá forræðishyggju starfsmanna og aðstandenda í lífi og starfi með einstaklingunum minnka. 

Hjá ráðgjöfum má helst við bæta að þeir vildu sjá enn frekar samþættingu á þeim kerfum sem 

snúa að málefnum fatlaðs fólks þar sem kerfið nú er yfir alla og fólk flokkað. Þeir greindu frá 

því að fatlað fólk falli hins vegar oft ekki undir þau skilyrði sem skilgreina flokkana og fái því 

oft ekki þjónustu. Margir töluðu því um að kerfið væri of flókið hvað þetta varðar og það þyrfti 

að einfalda og hafa yfirgripsminna með meiri verkaskiptingu milli starfsmanna. Hvað 

handleiðslu varðar var það nokkuð skipt til helminga yfir þátttakendur hvort þeir hefðu það í 

boði á sínum vinnustað eða ekki, þroskaþjálfar í félagsþjónustu stóðu mest upp úr hvað hana 

varðar þar sem 83% þeirra sagðist fá handleiðslu. Margir höfðu orð á því að handleiðsla væri 

mikilvæg og nefndu að þeir vildu fá meira af henni.  

Niðurstöður sýndu að þroskaþjálfar eru oft einir í starfi eins og fram hefur komið áður 

(Kristín Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttur, 2013). Flestir í úrtakinu sögðust starfa einir en 

þeir voru þó aðeins 28% af öllu úrtakinu, 25% sögðust starfa með einum öðrum þroskaþjálfa 

og um 19% með tveimur öðrum. Svo yfir heildina má segja að flestir starfi einir, með einum 

öðrum og tveimur öðrum þroskaþjálfum þar sem þessi svör spanna 72% úrtaksins í heild. Það 

er því erfitt að alhæfa að flestir starfi einir einungis út frá því að þeir voru hæsta hlutfallið í 

úrtakinu. Að því leyti eru niðurstöður ekki sambærilegar því sem áður hefur komið fram og 
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gæti það þýtt að þroskaþjálfar séu nú fleiri starfandi saman en áður, eða þá að úrtakið hér sýni 

betur þessa dreifingu en fyrri rannsóknir sem höfðu mun minna úrtak eða nokkra viðmælendur.  

4.1 Lokaorð  

Ljóst er að störf þroskaþjálfa á Íslandi eru margþætt og fjölbreytileg, þar sem þeir starfa með 

einstaklingum á öllum aldursskeiðum eða frá vöggu til grafar og koma auk þess inn á marga 

ólíka starfsvettvanga þar sem ýmsar aðrar fagstéttir eru að finna með þeim í samstarfi. 

Þroskaþjálfar virðast auk þess vera færa sig inn á nýja starfsvettanga og þá í ráðgjafarstörf í 

meira mæli, en þar komu helst þroskaþjálfar í hlutverki atvinnuráðgjafa og stuðnings hvað mest 

fram en auk þess nokkrir í málaflokki aldraðra. Leiðinlegt var að sjá að hversu fáir starfa við 

og ræða um notendastýrða persónulega aðstoð bæði í niðurstöðum og í fyrri rannsóknum. Það 

væri því áhugavert að sjá rannsókn eða athugun gerða á því í framhaldi af þessum niðurstöðum 

þar sem sú hugmyndafræði fær mikla umfjöllun í námi þroskaþjálfa og í tengslum við 

hugmyndafræðina um sjálfstætt líf. 

 Mjög áhugavert var að sjá hversu mikill munur er á starfsaðferðum og sjónarmiðum í 

starfi eftir því hvaða aldri þroskaþjálfar sinna, en mest kom þó á óvart sú mikla áhersla sem 

þroskaþjálfar í skólakerfinu lögðu á atferlisþjálfun í svörum sínum um hugmyndafræði og 

aðferðir í starfi. Það er lítið sem ekkert á það minnst í þroskaþjálfafræðum og þar að leiðandi 

hafa þeir þroskaþjálfar sótt þá þekkingu með öðrum leiðum. Það er einnig áhugavert að velta 

þessu fyrir sér í tengslum við þá sem fannst menntun sín ekki metin af öðrum fagstéttum og 

töluðu um að þurfa berjast fyrir fagstétt sinni innan þeirra vettvangs og sækja sér endurmenntun 

eða fara á námskeið til að standa undir kröfum. Þetta var töluvert meira áberandi í leik- og 

grunnskólum en á öðrum vettvöngum og því spurning hvort eitthvað sé ábótavant í námi 

þroskaþjálfa þegar kemur að skólastarfi í kringum börn með raskanir. Þar sem þroskaþjálfar 

virðast fara fjölgandi í ráðgjafastörfum má einnig velta því fyrir sér hvort námið standist þær 

starfskröfur þar sem þau störf spanna vettvanga allt fá félagsþjónustu sveitarfélaga til þess að 

sinna atvinnuráðgjöf til fatlaðs fólks og áfram má telja. Á þeim vettvöngum kom fram að ábyrgð 

þroskaþjálfa og verkefni væru mjög víðtæk og margir vildu sjá fleiri fagmenn ráðna inn til að 

skipta með sér hlutverkum, en þeir voru auk þess eldri en þátttakendur í heildina og því þekking 

fengist að miklu með fyrri starfsreynslu og/ eða viðbótarnámi.  

 Áhugavert er að sjá hvað þroskaþjálfum virðist almennt líða vel í starfi sínu en þó margir 

ósáttir við ýmislegt eins og launin sín, viðhorf annarra til þeirra sem fagmanna og til 

þjónustunotenda þeirra vegna fáfræði þeirra á fötlunum. Helst mætti því álykta sem svo að 

ánægjan liggi hvað helst í tengslum við samstarf þeirra og samskipti við þjónustunotendur sína, 
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en allir tala um hversu skemmtilegt starfið sé vegna þeirra og þess árangurs sem þeir hafa 

upplifað af samstarfinu. Ljóst er þó af fyrri rannsóknum og niðurstöðum hér að þroskaþjálfar 

eigi í framtíðinni allir það sameiginlegt eins og nú, að sinna réttindagæslu fatlaðs fólks og hafa 

það að markmiði að gera fólkið sýnilegra í samfélaginu með eflingu þess til þátttöku á einn eða 

annan hátt. Í skólakerfinu sést þessi efling í því að fá nemendur með fatlanir í almennt skólastarf 

með öðrum börnum. En á fullorðinsviði í að virkja þá félagslega og auka sýnileika þeirra innan 

um fólk almennt og hjá þeim sem sinna rágjafar störfum er réttindagæslan fólgin í flestum 

þáttum er viðkoma lífi þeirra, eins og til dæmis rétti þeirra til stuðnings, búsetu og atvinnu. 

Hvað aðra þætti í hlutverki og störfum þroskaþjálfa til framtíðar litið virðast allar götur greiðar, 

sérstaklega ef þroskaþjálfum tekst sitt megið faglega markmið sem er að allir fatlaðir 

einstaklingar lifi rétt eins og aðrir á alla vegu, án mismununar í samfélaginu. Takist það 

markmið verða atvinnumöguleikar þroskaþjálfa enn fleiri í framtíðinni því fatlaðir einstaklingar 

yrðu þá virkir þátttakendur á öllum sviðum samfélagsins og í eigin lífi, og þroskaþjálfar að 

sjálfsögðu þeim við hlið þeim til stuðnings. Það er því að öllum líkindum undir þroskaþjálfum 

sjálfum komið hvernig störf þeirra munu þróast og breytast til framtíðar, en það virðist velta á 

framgangi mála í réttindabaráttu þeirra sjálfra til að fá viðurkenningu sem fagstétt og auk þess 

í réttindabaráttu fyrir hönd fatlaðs fólks til viðurkenningar á mannlegum rétti sínum jafnt á við 

aðra.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1. - Spurningarlisti 

1. Hvert er kyn þitt? 

- KVK 

- KK 

2. Á hvaða aldursbili er þú? 

- 18-30 ára. 

- 31-40 ára. 

- 41-50 ára. 

- 51-60 ára. 

- 61-70 ára. 

- 71 árs eða eldri. 

3. Starfar þú í dag sem þroskaþjálfi? 

- Já  

- Nei, hvers vegna ekki? 

4. Hvar á landsbyggðinni starfar þú? 

- Stór – Reykjavíkursvæðið 

- Austurland 

- Norðurland 

- Suðurland 

- Vesturland 

- Erlendis, hvar þá? 

5. Hvaða gráðu útskrifaðist þú með? (Hægt er að velja fleiri en einn svarmöguleika). 

- Gæslusystraskólinn 

- Þroskaþjálfaskóli Íslands 

- Háskóli Íslands B.eD/BA 

- MS/MA gráða 
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- Annað, þá hvað? 

6. Við hvað starfar þú nú? (Hægt er að velja fleiri en einn svarmöguleika). 

- Leikskóli 

- Grunnskóli 

- Framhaldsskóli 

- Háskóli 

- Heimili fatlaðs fólks 

- Dagþjónusta/Hæfingarstöð 

- Þjónustumiðstöð/Félagsþjónustu 

- Ráðgjöf og/eða greining 

- Skammtímavistun 

- NPA 

- Símenntunarstöð 

- Frístundastarf 

- Öldrunarþjónusta 

- Annað, þá hvað? 

7. Hvert er aldursbil þeirra einstaklinga sem þú starfar með? 

- Starfa ekki í beinni vinnu með einstaklingum 

- Börnum og unglingum 0-17 ára 

- Fullorðnum 18-49 ára 

- Einstaklingum á efri árum 50 ára og eldri 

8. Hversu margir þroskaþjálfar vinna á þínum vinnustað? 

9. Hvaða hugmyndafræði og kenningum vinnur þú eftir á þínum vinnustað? 

10. Hversu sammála/ósammála ert þú um að eftirfarandi þættir séu einkennandi í starfi 

þínu? 

- Félagsstarf 

- Skriffinnska/pappírsvinna 

- Bókhald 

- Þjálfun 

- Umönnun 

- Uppeldi 

- Greining (á röskunum, atferli, umhverfi) 

- Ráðgjöf 
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- Heimilisstörf (þrif, eldamennska osfrv.) 

- Rannsóknarvinna 

- Gerð og framkvæmd einstaklingsáætlanna  

- Nýsköpun/starfsþróun 

- Stjórnun/ábyrgð 

- Teymisvinna 

- Samstarf við foreldra/forráðamenn 

- Réttindagæsla 

- Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir 

- Starfsmannahalds 

- Fjárhagsáætlunargerð 

- Stefnumótun  

11. Hvað felst í starfi þínu dagsdaglega? (Ef þú rekur daginn þinn í nokkrum orðum). 

12. Hverjar eru helstu áskoranir/hindranir sem þú hefur þurft að takast á við í starfi þínu? 

13. Ef það væri eitthvað sem þú myndir geta breytt í starfi þínu, hvað væri það? 

14. Finnst þér menntun þín metin í starfi? 

- Já  

- Nei  

15. Framhald á spurningu 14. Hvernig upplifir þú að menntun þín sé metin eða vanmetin í 

starfi? 

16. Færð þú handleiðslu í þínu starfi? 

- Já, þá hvernig handleiðslu? 

- Nei  

17. Finnst þér þú fá að taka virkan þátt í stefnumótun á þínum vinnustað? (Færð þú að 

leggja þitt af mörkum). 

- Já  

- Nei 

- Veit ekki/hvorki né 

18. Hversu ánægð/ur ert þú í starfi þínu? 

- Mjög ánægð/ur 

- Frekar ánægð/ur 

- Hvorki ánægð/ur né óánægð/ur 

- Frekar óánægð/ur 
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- Mjög óánægð/ur 

19. Hefur þú verið spurð/ur að því hvað þroskaþjálfar gera? (t.d þegar einhver spyr þig 

„Við hvað vinnur þú?“). 

- Já  

- Nei  

20. Vilt þú bæta einhverju við í lokin? 

 

Fylgiskjal 2. - Starfar þú í dag sem þroskaþjálfi? – Nei, hvers vegna ekki? 

- Af því að ég sótti um starf sem krafðist ekki þroskaþjálfamenntunar sérstaklega. 

- Er í veikindaleyfi vegna árásar íbúa á heimilinu þar sem ég vinn. 

- Er í veikindaleyfi, rannsóknir og vantar niðurstöðu. 

- Fékk nóg af álagi og ábyrgð sem forstöðuþroskaþjálfi. 

- Ráðgjafi. 

- Starfa bæði og sem þroskaþjálfi, nota grunninn minn úr faginu..en ekki við 

hefðbundið starf þroskaþjálfa. 

- Starfa sem sérkennari 

- Var að vinna sem þroskaþjálfi á leikskóla og fékk svo deildarstjórastöðu innan 

sama leikskóla. Starfa sem slíkur í dag. 

- Vegna þess að ég varð að hætta störfum þar sem ég þoldi ekki húsmyglusvepp sem 

var til staðar á mínum fyrri vinnustað og varð þess valdandi að ég varð 

lífshættulega veik.  
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Kennaraháskóli Íslands, BA og diplóma í opinberri stjórnsýslu frá HÍ. 

- Og diplóma úr þroskaþjálfafræðum. 

- Dipl.Ed. 

- Diplóma í sérkennslu. 

- Kennaraháskóli Íslands B.ed/BA. 

- M.ed í þroskaþjálfafræðum. 

- Diplómanám í fötlunarfræðum og stjórnun. 

- Leikskólakennari. 

- Diplóma og hluti af mastersgráðu. 

- Diplóma og 105 einingar upp í master. 

- Viðbótanám í þroskaþjálfafræðum HÍ til BA gráðu. 

- Danmörk. Diplóma í fötlunarfræðum HÍ. 

- MA grápa í Fötlunarfræðum. 

- Kennaraháskóli Íslands BA. 

- Diplóma í þroskaþjálfafræðum. 

- Fjölskyldumeðferð. 

- M.ed gráða. 

- Diplóma í fötlunarfræði. 

- Framhaldsnám frá þroskaþjálfaskóla Íslands (1 ár). 

- Framhaldsnám í ÞÍ og viðbótanám í HÍ. 

- Kláraði síðan 15 eininga diplómunám við KHÍ. 

- Diplóma í mannauðsstjórnun og sérkennslufræðum. 

- Er að klára MA-gráðu númer tvö. 

- Framhaldsnám erlendis. 

- Framhaldsnám þroskaþjálfa. BA myndlist. 

- Íslenskunám sem menntamálaráðuneytið bauð upp á. M.a lestrarkennslunám 38 

einingar. 

- M.ed. 

- Socialpædagog frá Socialpædagogisk seminarioum (starfsleyfi sem ÞÞ frá 1987) 

- Diplóma í þroskaþjálfafræðum, diplóma í fötlunarfræði og 2ja ára framhaldsnám 

erlendis. 

- Diplóma í MA námi sérkennslufræðum. 

- Starfsnám vegna sérhæfingar. 
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- BA kennaraháskólinn. 

- Sérkennsla diplóma. 

- Diplóma í fötlunarfræði. 

- Leiðsöguskólinn, verslunarpróf frá Bifröst 1978. 

- Diplóma í sérkennslufræðum. 
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Fylgiskjal 3. - Við hvað starfar þú nú? Annað, þá hvað? 

- Endurhæfingu langveikra barna. 

- Stjórnsýsla. 

- Virkniþjálfi í félagsmiðstöð á vegum Reykjavíkurborgar. 

- Stuðningsfjölskylda. 

- Félagssamtök. 

- Atvinna með stuðningi (AMS), atvinnuráðgjafi. (Aðstoð að fá vinnu á almennum 

vinnumarkaði). 

- Atvinna með stuðning. 

- Endurhæfingu. 

- Atvinnumál fatlaðra. 

- Liðveisla. 

- Atvinnuráðgjafi. 

- Sjálfeignastofnun – stjórnun/starfsmannahalds. 

- Áfangaheimili fyrir fatlað fólk. 

- Atvinnuþjálfun. 

- Verkefnastjóri hjá Fræðsluneti, símenntun á Suðurlandi. 

- Atvinnumál. 

- Stuðningsfjölskylda. 

- Ráðgjafi hjá Virk starfsendurhæfingarsjóð. 
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Fylgiskjal 4. - Við hvað starfar þú nú?  

Skilgreindir flokkar yfir störf þroskaþjálfa áður en gögn voru metin og endurflokkuð: 

Starfsvettvangur         Fjöldi Í prósentu 

Leikskóli      42 21,9% 

Grunnskóli     54 28,1% 

Framhaldsskóli     3 1,6% 

Háskóli      2 1% 

Heimili fatlaðs 

fólks     48 25% 

Dagþjónusta/Hæfinarstöð    9 4,7% 

Þjónustumiðstöð/Félagsþjónusta sveitafélaga  12 6,3% 

Ráðgjöf og/eða greining    23 12% 

Skammtímavistun     7 3,6% 

NPA (Notendastýrð persónuleg þjónusta)  1 0,5% 

Símenntunarstöðvar    4 2,1% 

Frístundastarf     4 2,1% 

Öldrunarþjónusta     2 1% 

Annað, þá hvað?         18 9,4% 

     Samtals 229 

       

119,3 

        
 

 


