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Ágrip 

 

Verkefni þetta fjallar um hlutverk þroskaþjálfa í grunnskólum, þróun náms þeirra og starfs 

út frá lagalegu umhverfi, mannréttindum og rannsóknum sem til eru um störf þeirra í 

grunnskólum. Stefnan um skóla án aðgreiningar hefur án nokkurs vafa haft mikilsverð 

áhrif í skólakerfi margra landa víðs vegar í heiminum síðastliðin ár. Það sem felst í 

stefnunni um skóla án aðgreiningar er það, að öll börn eigi sömu möguleikana til 

menntunar og fái náms- og félagslegum þörfum sínum sinnt í skólakerfinu og jafnframt að 

börn þurfi ekki að fara í sérskóla af einhverju tagi heldur geti stundað nám í sínum 

heimaskóla. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er svo hljóðandi: Hvert er 

hlutverk þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar og hver er bakgrunnur starfa þeirra? Verkefni 

þetta er fræðileg ritgerð sem byggist á heimildaöflun og rannsóknum. Niðurstaða 

verkefnisins er sú að þroskaþjálfar starfa á fjölbreyttum vettvangi hér á landi. Þeir eru nú í 

auknum mæli farnir að starfa í grunnskólum landsins, sem mögulega má þakka 

skólastefnunni um skóla án aðgreiningar. Þroskaþjálfar í grunnskólum sækja 

sameiginlegan bakgrunn í nám sitt sem hefur það að leiðarljósi að efla fatlað fólk- og 

styðja það til þátttöku í samfélaginu. Þroskaþjálfar vinna m.a. eftir siðareglum 

þroskaþjálfa, starfskenningum og lögum- og reglugerðum til þess að tryggja fagleg 

vinnubrögð þeirra og fagmennsku þroskaþjálfastéttarinnar í heild. Þroskaþjálfar í 

grunnskólum eiga að standa vörð um réttindi nemenda með sérþarfir og stuðla að því að 

þeir njóti bestu mögulegu þjónustu sem hægt er að veita þeim. 

Vonandi verður þetta verkefni til þess að auka þekkingu fólks á störfum þroskaþjálfa í 

grunnskólum landsins og einnig til þess að kynna bakgrunn þroskaþjálfa.  
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Formáli 

 

Verkefni þetta er 10 eininga lokaverkefni til BA gráðu í þroskaþjálfafræðum við Háskóla 

Íslands og var unnið á vorönn 2016. Ég vil þakka Guðrúnu V. Stefánsdóttur leiðbeinanda 

mínum fyrir góða leiðsögn og stuðning meðan á gerð þessa verkefnis hefur staðið. 

Manninum mínum og börnunum þremur þakka ég fyrir ómetanlegan stuðning og 

þolinmæði á meðan á námi mínu hefur staðið.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

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

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 
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Inngangur 

Þroskaþjálfar starfa á fjölbreyttum vettvangi og á síðari árum hafa æ fleiri hafið störf innan 

skólakerfisins. Ein sú mest ríkjandi skólastefna á Íslandi byggist á skóla án aðgreiningar. 

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar er stefna innan skólakerfisins. Stefnan hefur haft 

mikil áhrif innan skóla víðs vegar um veröldina síðastliðin ár. Með stefnunni eru öllum 

börnum tryggðir sömu möguleikarnir til menntunar og eiga þ.a.l. að fá sínum náms- og 

félagslegu þörfum sinnt í skólakerfinu og jafnframt að þau þurfi ekki að fara í sérskóla af 

einhverju tagi heldur geti stundað sitt nám í skóla nálægt heimili sínu (Hafdís Guðjónsdóttir 

og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

Efni ritgerðarinnar miðar af því að skoða hlutverk þroskaþjálfa í grunnskólum. Ástæða 

þess að ég ákvað að leggja áherslu á grunnskólann er vegna þess að þar liggur áhugi minn á 

að starfa til framtíðar. Mismunandi skoðanir eru á störfum þroskaþjálfa í grunnskólum og ein 

af ástæðum þess kann að vera að störf þeirra eru lítið skilgreind á þessum vettvangi. 

Rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara í ritgerðinni er: Hvert er hlutverk 

þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar og hver er bakgrunnur starfa þeirra?  

Á eftir inngangskafla dregur höfundur saman sögu starfsstéttarinnar og þróun náms og 

starfa á Íslandi frá þeim tímum sem ekki þekktist að þroskaþjálfar störfuðu innan veggja 

grunnskóla. Áherslan þá var á að lækna eða laga einstaklinga með skerðingar og ekki var 

óalgengt að fatlað fólk byggi inni á stofnunum þar sem lítil þjálfun eða kennsla var í boði. Auk 

þess verður fjallað um þróun lagaumhverfis þroskaþjálfa og þær siðareglur og starfskenningu 

sem móta störf þroskaþjálfa í grunnskólum. Þar á eftir verður fjallað almennt um 

þroskaþjálfa í grunnskólum og hlutverk þeirra þar.  

Í öðrum kafla verður fjallað um lagalegt umhverfi og mannréttindi og þau tengd við starf 

þroskaþjálfa í grunnskólum. Til grundvallar verða lögð fram lög og um grunnskóla, 

aðalnámskrá grunnskóla og Salamanca yfirlýsingin. Fjallað verður almennt um 

hugmyndafræðina á bak við skóla án aðgreiningar sem mótar bakgrunn þeirra starfa sem 

þroskaþjálfar vinna í grunnskólum. Samningar Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks- 

og réttindi barnsins verða svo kynntir Í lok þess kafla.  

Í þriðja kafla verða þrjár rannsóknir kynntar sem fjalla um störf þroskaþjálfa í skólum. 

Tilgangurinn með þeirra umfjöllun er að varpa ljósi á stöðu þroskaþjálfa í skólakerfinu.  

Í lok verkefnis verður efnið dregið saman.  
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1 Þroskaþjálfar – þróun náms og starfs 

Í þessum kafla verður fjallað um upphaf og þróun þroskaþjálfanáms og starfs, þróun 

lagaumhverfis þroskaþjálfastarfsins, siðareglur þeirra og starfskenningu. Þar á eftir verður 

fjallað um þroskaþjálfa í grunnskólum.  

 

1.1   Upphafið  

Starfskraftar þroskaþjálfa nýtast á mörgum sviðum samfélagsins. Þroskaþjálfar hafa það að 

leiðarljósi að efla fatlað fólk, styðja það til þátttöku í samfélaginu og gæta hagsmuna þeirra. 

Mannréttindabarátta er því nokkuð stór þáttur í störfum þeirra (Háskóli Íslands, 2015). 

Árið 1958 var á Kópavogshæli, stofnaður skóli til þess að sérmennta starfsfólk til þess 

að annast vistmenn Kópavogshælis. Þessi skóli var nefndur Gæslusystraskóli Íslands og var 

fyrsti vísir að námi þroskaþjálfa (Þorvaldur Kristinsson, 2015). Kópavogshæli, sem tók til 

starfa árið 1952 átti að þjónusta allt landið en það var snemma litið svo á til þess að geta 

rekið ,,fávitahæli“ eins og það var kallað á árum áður yrði að hafa starfsfólk sem var þjálfað í 

þeim efnum. Árið 1960 útskrifuðust fyrstu gæslusysturnar. Á þessum árum einkenndist 

námið af læknisfræðilegum áherslum þar sem horft var á fötlun fólks sem einskonar 

andstæðu þess sem talið var vera venjulegt og áherslan á að lækna viðkomandi, hjúkra 

honum og veita umönnun var í fyrsta sæti (Rannveig Traustadóttir, 2006).  Megináherslan í 

námsefninu þá, voru heilbrigðisfög en þó voru einnig kennd annarskonar fög eins og t.d. 

uppeldisfræði, siðfræði og sálarfræði (Reglugerð fyrir þroskaþjálfaskóla Íslands, 1971). 

Kópavogshæli var þá með yfirbragð heilbrigðisstofnunar frekar en heimilis. Þá fóru 

hjúkrunarfræðingar og læknar stofugang, rétt eins og á sjúkrastofnunum, þar sem heilsa 

vistmanna var athuguð. Gæslusystrum voru svo gefin fyrirmæli um það hvað gera ætti fyrir 

hvern einstakling (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2001). 

Skólanum var, að nokkrum árum liðnum, breytt í Þroskaþjálfaskóla Íslands árið 1971 og 

starfsheitinu þar af leiðandi líka í þroskaþjálfa. Gæslusystrastarfsheitið gaf til kynna í hverju 

störf þeirra fólust, þ.e. umönnun og gæslu. Nám og starf þroskaþjálfa þróaðist meira að 

uppeldis- og þjálfunarstarfi á áttunda áratugnum, í kjölfar aukinna krafna foreldra fatlaðra 

barna (Hilma Gunnarsdóttir, 2009). Það sem hafði mikil áhrif á þá þróun var að 

hugmyndafræðin um samfélagsþátttöku og eðlilegt líf var að skjóta rótum hér á landi eins og 

á hinum Norðurlöndunum. Með hugmyndafræðinni kom fram krafa um samfélagsþátttöku 
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fólks með þroskahömlun og rétt þess til að lifa eðlilegu lífi í samfélaginu. Í kjölfarið flutti fólk 

út af stofnunum en því fylgdi líka aukin áhersla á þjálfun og hæfingu fólksins að samfélaginu 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2012).  

Í reglugerð um skólann frá árinu 1977 (nr. 277) fór ýmislegt að breytast í þessa átt í námi 

þroskaþjálfa. Samkvæmt þeirri reglugerð var hlutverk skólans að veita nemendum sínum 

starfsþjálfun og næga fræðilega þekkingu til að sinna þjálfun, umönnun og uppeldi  

þroskaheftra. 

Með lögum um þroskaþjálfa frá árinu 1978 (nr. 18) um lögverndun starfsheitis og 

starfsréttinda dró heldur úr áherslunni í námi þeirra á að hjúkra fötluðu fólki en meiri áhersla 

var lögð í þjálfun og uppeldi þeirra í störfum sínum.   

Lög um aðstoð við þroskahefta tóku gildi árið 1979 (nr. 47). Þau ollu stefnubreytingu í 

málefnum fólks með þroskahömlun og höfðu þ.a.l. miklar breytingar á störf þroskaþjálfa 

landsins (Hrönn Kristjánsdóttir, 2000). Staða fatlaðs fólks breyttist þá að því leyti að það fór 

að taka meiri þátt í samfélaginu, frá því að vera að mest lokað inni á stofnunum. Einnig var 

unnið að því að starfrækja dagþjónustu, sambýli og vinnu- og hæfingarstöðvar (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2012).  

Reglugerð um störf, starfsvettvang og starfshætti þroskaþjálfa frá árinu 1987 (nr. 215) 

var svo gefin út af Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu. Þroskaþjálfanemum var gert að 

tileinka sér reglugerðina með beinum eða óbeinum hætti. Í námi þroskaþjálfa er reglugerðin 

ekki kennd beint heldur miða margir áfangar námsins út frá sumum þáttum hennar. Þessir 

þættir eru: athafnir daglegs lífs. Þar er átt við að veita aðstoð við að aðlagast viðurkenndum 

háttum í daglegu lífi og stuðla að auknum þroska og sjálfstæði einstaklingsins. Hreyfiþjálfun 

kemur þar á eftir og svo skynþjálfun sem miðar að því að þekkja eigin líkama og skynja 

umhverfi sitt. Málþjálfun kemur næst og miðar sú þjálfun að því að örva tjáskipti sín. 

Hugsanamiðlun kemur svo seinast sem felur í sér þjálfun til að undirbúa sig til náms, starfa 

og leiks. Í 7. grein sömu reglugerðar er fjallað um uppeldi. Þar segir að markmiðið með því sé 

að auka þroska í hvetjandi umhverfi. Þar er miðað að því að allir geti notað eigin reynslu og 

þroskast í réttum aðstæðum sem hentar hverjum og einum. Jafnframt það að móta jákvæða 

sjálfsmynd hjá sér, efla tilfinningaþroska sinn og þekkingu. Einnig er mikilvægt að hafa 

þekkingu til þess að geta leitað réttar síns og síðast en ekki síst að geta aðlagast samfélaginu. 

Þessi reglugerð er nú fallin úr gildi og var talin fremur umdeild. Reglugerð þessi var í gildi allt 
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til ársins 2012, þegar hún var felld úr gildi í kjölfar þróunar í málaflokk fatlaðs fólks, sem talin 

var mjög jákvæð (Reglugerð um störf, starfsvettvang og starfshætti þroskaþjálfa, 1987). 

Reglugerðin frá árinu 1987 sætti þó nokkurri gagnrýni. Hún þótti vera of stofanamiðuð 

að mörgu leyti. Jafnframt þótti það mikilvægt fyrir þroskaþjálfa að skoða sitt hlutverk upp á 

nýtt í samræmi við þær auknu áherslur á þau félagslegu sjónarmið sem mátti sjá í málaflokki 

fatlaðs fólks (Vilborg Jóhannsdóttir, 2001).  

Í dag eru um 600 þroskaþjálfar með stéttarfélagsaðild að Þroskaþjálfafélagi Íslands. Starf 

þroskaþjálfa er vaxandi fag á landinu. Eftirspurnin eftir þroskaþjálfum til fjölbreyttra starfa er 

einnig mikil (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). 

 

1.2   Þróun lagaumhverfis – Núgildandi lagarammi 

Mikilvægt er fyrir þroskaþjálfa að vera kunnugir þeim lögum og reglugerðum sem vinna skal 

eftir og að þekkja skyldur starfs síns og því verður vikið að þeim helstu hér á eftir. 

Þroskaþjálfar starfa eftir lögum heilbrigðisstarfsmanna frá árinu 2012 (nr. 34) og einnig 

eftir reglugerð um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa frá árinu 2012 (nr. 1120). Ef 

tekið er mið af þessu þá eiga þroskaþjálfar að þekkja skyldur sínar til starfs síns, viðhalda 

sinni faglegu færni, tileinka sér nýjungar sem bæta starf þeirra og viðhalda sinni faglegu 

þekkingu. 

Í Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til þess að hljóta 

starfsleyfi frá árinu 2012 (nr. 1120) segir að þroskaþjálfun sé lögverndað starf og einungis 

þeir sem lokið hafa BA-námi í þroskaþjálfafræðum frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands, 

geta notað starfsheitið. Þeir þurfa einnig að hafa fengið tilskilið leyfi frá landlækni. Í 5. grein 

sömu reglugerðar, þar sem fjallað er um réttindi og skyldur þroskaþjálfa segir að þeir skuli 

sýna þeim sem þeir veita þjónustu virðingu. Þeir skulu einnig sinna starfi sínu af ábyrgð og 

árvekni samkvæmt þeim kröfum sem gerðar eru til þroskaþjálfastarfsins almennt. 

Þroskaþjálfar bera ábyrgð á þeirri ráðgjöf, aðstoð og fræðslu sem þeir veita öðrum. Þeir 

skulu ætíð vinna eftir faglegum vinnuskyldum sínum og leita eftir aðstoð ef svo ber undir. 

Þeir skulu þekkja þau lög og þær reglugerðir sem þroskaþjálfar vinna eftir, s.s. um 

heilbrigðisþjónustu, lög um málefni fatlaðs fólks, heilbrigðisstarfsmenn og annað það sem 

við á hverju sinni. Þar segir einnig að starf þroskaþjálfa miði aðallega að því að efla lífsgæði 
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fólks með skerðingar af einhverju tagi og auka þátttöku þeirra í samfélagi okkar (Reglugerð 

um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa, 2012).  

Þar sem þroskaþjálfar í grunnskólum landsins eiga að starfa eftir lögum 

heilbrigðisstarfsmanna frá árinu 2012 og reglugerð um menntun, réttindi og skyldur 

þroskaþjálfa frá árinu 2012, þá verða þeir að hafa á hreinu það sem að þeim snýr í sambandi 

við skyldur starfs þeirra og því sem vinna skal eftir. Jafnframt skulu þeir hafa það í huga 

hversu mikla ábyrgð þeir hafa á herðum sínum í sambandi við þau börn sem þeir vinna með.  

 

1.3   Siðareglur 

Þroskaþjálfar hafa stuðst við siðareglur sinnar stéttar síðan 1991. Þær innihalda ábyrgð og 

skyldur stéttarinnar gagnvart starfi þeirra, starfsfélögum og þjónustunotendum 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). 

Siðareglur þroskaþjálfa eru reglur sem starfsstéttin hefur komið sér upp til að hafa 

sem leiðarljós í sínum störfum og til þess að notfæra sér þegar upp koma siðferðileg álitamál 

í starfi þeirra. Siðareglur starfsstéttarinnar bera einnig það hlutverk að sýna fram á faglegar 

skyldur þroskaþjálfans og ábyrgð hans í starfi. Siðareglurnar eru jafnframt til þess gerðar að 

vera leiðbeinandi um almenna framkomu þroskaþjálfans við alla þá sem þeir umgangast í 

starfi sínu (Landlæknisembættið, e.d.). 

Siðareglur eru hverri fagstétt nauðsynlegar. Þær móta störf fagmanna og koma til 

góða ef upp koma deilumál og auðvelda einnig fagfólki vinnu sína (Erla Þórðardóttir, 1999). 

Mikilvægt er fyrir þroskaþjálfa að hafa siðareglur starfsstéttar sinnar ávallt sér til 

hliðsjónar. Í námi þroskaþjálfa er mikil áhersla lögð á siðareglur stéttarinnar og notkun þeirra 

í starfi. Nemendum er kennt að tileinka sér siðareglurnar og vinna eftir þeim. Í siðareglum 

þroskaþjálfa er kveðið á um þá ábyrgð og skyldur sem þroskaþjálfum ber að hafa að 

leiðarljósi og þau aðalatriði sem huga þarf að í samskiptum þroskaþjálfa og þeim sem hann 

vinnur með og einnig að þeirri einstaklingsmiðuðu þjónustu sem þroskaþjálfum ber að veita 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). 

Þroskaþjálfar eiga alltaf að halda persónuupplýsingum um þá einstaklinga sem þeir 

vinna með leyndum. Þroskaþjálfi ætti ekki undir neinum kringumstæðum, að vanvirða 

starfsstétt sína. Einnig ætti hann að bera virðingu fyrir öðrum starfsstéttum sem tengjast 

starfi hans. Samkvæmt siðareglum þroskaþjálfa ber honum að kynna sér þau lög og 
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reglugerðir sem til eru um starfsstétt hans. Ef þroskaþjálfi kemst að því að starfsfélagi hafi 

brotið af sér í starfi, þá ber honum að tilkynna brotið til siðanefndar (Landlæknisembættið, 

e.d.). 

 

1.4   Starfskenning 

Starfskenning er fremur flókið fyrirbæri. Hún getur verið kenning á starfið eða 

persónubundin sýn fagmannsins sem hann þróar í gegnum starf sitt, reynslu og/eða nám sitt  

(Hafdís Ingvarsdóttir, 2004).  

Starfskenning er í raun einskonar ferli sem fagmaðurinn endurnýjar, endurskoðar og 

víkkar út hugmyndir sínar í starfi með hliðsjón af siðferðilegum tilgangi starfs síns (Day, 

1999). 

Á heimasíðu Þroskaþjálfafélags Íslands er að finna starfskenningu þroskaþjálfa. Hún 

er talin endurspegla það hlutverk sem þeir standa fyrir og hver sú hugmyndafræði og sá 

grunnur sem á bak við þroskaþjálfun er. Sérstaða stéttarinnar er viðamikil þekking á 

einstaklingsmiðaðri þjónustu óháð aðstæðum og aldri hvers og eins og svo einnig vegna 

þekkingar á sviði skipulags, framkvæmdar heildrænnar þjónustu og stefnumótunar 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 

Stétt þroskaþjálfa er menntuð til þess að vinna með fólki á öllum aldursskalanum í 

samfélaginu sem hefur skerðingar af ýmsu tagi. Hugmyndafræðin á bak við þroskaþjálfafræði 

byggir á virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti, mannhelgi og jafnrétti. Vegna þess að hver 

manneskja er einstök á sinn hátt og allir eiga jafnan tilverurétt í samfélaginu þrátt fyrir 

skerðingar. Samkvæmt starfskenningu þroskaþjálfa er réttindagæsla og réttindabarátta stór 

þáttur í starfi þroskaþjálfa en í henni segir:  

   Hugmyndafræði þroskaþjálfunar er grundvölluð í lögum, reglugerð og siðareglum 

þroskaþjálfa. Hún byggir m.a. á jafnrétti, virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti og 

mannhelgi. Hver manneskja er einstök, allir eiga rétt til fullrar þátttöku á eigin 

forsendum í samfélaginu. Með þetta að leiðarljósi hafa þroskaþjálfar tekið þátt í 

að móta þjónustu og ryðja í burt hindrunum í samfélaginu í því skyni að bæta 

lífsskilyrði og lífsgæði fólks. (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007) 

Starfskenningin er bæði fagleg og persónuleg. Persónulega hlið hennar byggir á gildismati, 

reynslu og viðhorfum og hún er fagleg vegna þess að hún byggir á siðareglum þroskaþjálfa, 

hugmyndafræðinni og fagmenntuninni  (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 
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Samkvæmt þeim Skovholt og Ronnestad þá er starfskenning talin góð til þess að ná fram 

árangri á sínu einstaklingsmiðaða sviði. Vel uppsett starfskenning þroskaþjálfa getur því 

aðstoðað þá við að setja fram fullmótaða sýn á framtíð þeirra. Þar að auki er tilfinningin fyrir 

því að hafa stjórn í starfi með hugsjónum sínum, tilfinningu og hæfni talin auka starfsánægju 

þeirra til muna (Arna H. Jónsdóttir, 2003).  

Starfskenninguna er hægt að líta á sem verkfæri í starfsþróun sinni. Það að þroskaþjálfi 

geri vel ígrundaða starfskenningu, þá getur það aðstoðað hann við að móta sýn hans til 

framtíðar og hver hans reynsla og þekking raunverulega er (Arna H. Jónsdóttir, 2003). 

 

1.5   Þroskaþjálfar í grunnskóla 

Eins og kom fram í kafla hér að framan þá starfa þroskaþjálfar samkvæmt reglugerð um 

þroskaþjálfa, siðareglum og lögum og reglugerðum grunnskóla, lögum um málefni fatlaðra 

og lögum og reglugerðum sem falla að starfi þeirra (Reykjavíkurborg, 2014).  

Á árum áður var starfsvettvangur þroskaþjálfa aðallega bundinn við einn stað eða 

stofnun. Nú er hann mun fjölbreyttari. Í niðurstöðum rannsóknar Kristínar Björnsdóttur og 

Lilju Össurardóttur á starfsvettvangi, menntun og viðhorfum þroskaþjálfa á Íslandi, kom fram 

að 42% þroskaþjálfa sem svöruðu könnuninni starfar í grunnskólum (Kristín Björnsdóttir og 

Lilja Össurardóttir, 2015). 

Þroskaþjálfar í grunnskólum starfa auk þess eftir aðalnámskrá grunnskóla og stefnu 

viðkomandi skóla. Þeir starfa á hinum ýmsu sviðum t.d. í sérskólum, sérdeildum eða í 

almennum grunnskólum og hafa aðalábyrgð með þroskaþjálfun og/eða verkefnum á öllum 

aldursstigum (Reykjavíkurborg, 2014; Guðrún Lilja Númadóttir, Ingunn Gísladóttir, Salóme 

Þórisdóttir, e.d.). 

Eins og greint er frá í kaflanum hér á undan byggir starfskenning og hugmyndafræði 

þroskaþjálfa á viðhorfi sem talið er einkennast af virðingu fyrir hverjum og einum einstaklingi 

og hans rétti til fullrar samfélagsþáttöku á borð við aðra þjóðfélagsþegna. Sömu grunngildin 

liggja að baki hugmyndafræði skóla margbreytileikans. Það var þó ekki fyrr en skólarnir fóru 

að opnast meira og fötluð börn fóru að stunda nám í almennum grunnskólum sem að óskað 

var eftir þroskaþjálfum til starfa í grunnskólum. Þegar lög um grunnskóla frá árinu 1974 (nr. 

63) voru sett, myndaðist grundvöllur fyrir þroskaþjálfa til atvinnu í grunnskólum en þau eru 

fyrstu lögin sem gera ráð fyrir að öll börn, fötluð eða ófötluð, eigi sama réttinn til að stunda 
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sitt nám í grunnskóla. Í þeim lögum segir að þau börn sem hafa sérþarfir eigi rétt á kennslu 

sem hæfir þeim. Á eftir þeim lögum fylgdi svo reglugerð um sérkennslu árið 1977 (nr. 270). Í 

henni segir að börn með þroskafrávik eigi rétt til þess að ganga í almenna grunnskóla, á því 

námi sem hentar þeim og einnig á sérkennslu við hæfi.  

Með tilkomu laga um grunnskóla frá 1974 (nr. 63) var það sett í lög að fatlað fólk ætti 

sama rétt og aðrir á námi við hæfi. Í reglugerð um sérkennslu frá árinu 1977 (nr. 270) kom 

framkvæmd laganna fyrst fram með þjálfunarskólum, sem þeir nefndust þá. Hlutverk þeirra í 

þá daga var að sinna grunnskólakennslu fatlaðra barna á Íslandi. Þessir skólar voru sjö talsins 

vítt og breitt um landið. Í kjölfar tilkomu þjálfunarskólanna má segja að þroskaþjálfar hafi 

fyrst komist í störf í grunnskólum (Anna Soffía Óskarsdóttir, 2008). 

Kunnátta þroskaþjálfa á hugmyndarfræði stéttar sinnar kemur að góðum notum. 

Hlutverk þroskaþjálfa felst meðal annars í því að fjarlægja hindranir úr umhverfinu og passa 

það að ólíkar þarfir nemenda sem þar stunda nám séu virtar (Huldís Franksdóttir Daly, 2007).  

Á síðastliðnum 50 árum hafa orðið miklar og örar breytingar á störfum og menntun 

þroskaþjálfa. Það sem hefur einkennt stétt þeirra er samkennd með fötluðu fólki. 

Þroskaþjálfar hafa tekið fullan þátt í baráttu þessa hóps fyrir auknum rétti á við aðra 

samfélagsþegna landsins og hafa einnig haft mikil áhrif á þróun í málefnum þeirra (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2012). 

 

1.5.1   Hvað gera þroskaþjálfar í grunnskólum?  

Hjá Þroskaþjálfafélagi Íslands segir að hlutverk þroskaþjálfa í grunnskólum sé skilgreint á 

eftirfarandi máta: Starf þeirra felur í sér umsjón verkefna og/eða samræmingu faglegs starfs 

á þjónustueiningunni og stjórnun. Með því er átt við viðvarandi verkefnastjórnun, 

samhæfingu og skipulagningu. Hann þarf einnig að veita ráðgjöf og leiðsögn til þeirra aðila 

sem hann starfar með (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2008). 

Þar sem börn með sérþarfir eru ekki stór hópur innan grunnskólanna þá er mikilvægt 

að starfsstéttin þekki þau lög, reglugerðir og sáttmála sem tryggja þeim full mannréttindi á 

við önnur börn. Einn meginþáttur starfs þroskaþjálfa í grunnskólum er að mæta óskum og 

þörfum bæði nemenda og foreldra þeirra eins og mögulegt er (Huldís Franksdóttir, 2007). 

Þroskaþjálfum er alltaf að fjölga í grunnskólum landsins til þess að fara eftir skyldum 

grunnskólanna gagnvart fötluðum nemendum sínum sem þurfa á sérstökum úrræðum að 
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halda innan þeirra. Starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskóla eru mikilvægar þroskaþjálfum til 

hliðsjónar í sínu starfi. Sem dæmi mætti nefna Ingunnarskóla, en þar segir að ábyrgð 

þroskaþjálfa í grunnskóla sé m.a. að vera samstarfsaðili kennara og annars starfsfólks 

skólanna. Þroskaþjálfi og kennarar ættu að geta starfað náið saman með það að leiðarljósi að 

þjónusta nemandann á sem bestan máta. Þroskaþjálfa ber jafnframt skylda til þess að tryggja 

réttindi nemenda sinna. Þau helstu verkefni þroskaþjálfa í grunnskóla eru margvísleg og fara 

eftir hverjum og einum nemenda (Ingunnarskóli, 2009).  

Starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskóla voru unnar hjá Menntasviði Reykjavíkurborgar. 

Unnar voru bæði starfslýsingar fyrir þroskaþjálfa og yfirþroskaþjálfa í almennum grunnskóla 

sem og fyrir yfirþroskaþjálfa á sérhæfðum deildum og í sérskólum  (Reykjavíkurborg, 2006). 

Starfslýsing þroskaþjálfa setur þeim ákveðinn ramma. Þann ramma ættu þeir að hafa til 

hliðsjónar við vinnu í grunnskólum. Það kveður á um ábyrgðarstöðu og ýmis verkefni 

þroskaþjálfa og yfirþroskaþjálfa (Guðrún Lilja Númadóttir, Ingunn Gísladóttir og Salóme 

Þórisdóttir, e.d.). 

Ef verkefni yfirþroskaþjálfa og þroskaþjálfa í grunnskóla eru borin saman þá virðast þau 

fremur sambærileg. Aðalmunurinn virðist liggja í ábyrgð. Yfirþroskaþjálfinn ber meiri ábyrgð 

og þarf að hafa betri innsýn yfir starfsvettvanginn í heild. Samkvæmt starfslýsingunni sinna 

almennir þroskaþjálfar meira einstaklingum og aðstandendum þeirra (Guðrún Lilja 

Númadóttir, Ingunn Gísladóttir og Salóme Þórisdóttir, e.d.). 

Verksvið og meginverkefni þroskaþjálfa í grunnskóla eru margvísleg, þau eru m.a. gerð 

færni-, þroska- og námsmats og vinna að áætlanagerðum af ýmsu tagi. Skipulagning 

þjálfunaraðstæðna í sambandi við samstarfsaðila og skipulagning og/eða þáttaka í 

markvissum atferlisinngripum. Utanumhald samráðs,- teymis- og skilafunda með þeim sem 

við á. Ábyrgð á hjálpartækjum nemenda og að þau séu rétt notuð. Auk þess sem 

þroskaþjálfinn veitir ráðgjöf og leiðsögn til foreldra, kennara eða til annars starfsfólks og 

sinnir þroskaþjálfun nemenda sem búa við skerðingar innan skólans (Reykjavíkurborg, 2014; 

Guðrún Lilja Númadóttir, Ingunn Gísladóttir, Salóme Þórisdóttir, e.d.). 

Ábyrgð yfirþroskaþjálfa í grunnskóla er víðtæk. Má þar nefna ábyrgð á umönnun og 

þroskaþjálfun nemenda á öllum aldursstigum skólans og einnig á skipulagningu og 

samræmingu á áætlanagerð, ábyrgð á sérstökum verkefnum og á upplýsingagjöf- og öflun 

vegna sérþarfa nemenda. Þroskaþjálfinn á að viðhalda þekkingu sinni með endur- og 
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símenntun og á að stuðla að jafnrétti og jákvæðu viðhorfi til fatlaðs fólks, jafnframt því að 

standa vörð um réttindi fatlaðra nemenda og stuðla að því að þeir njóti bestu mögulegu 

þjónustu sem mögulegt er. Vinnuaðstæður þeirra eru oft ekki eins og best væri á kosið, þeir 

vinna oft í húsnæði sem ekki er hannað með þarfir fatlaðra barna í huga og þurfa oft að vinna 

með búnað eins og hjólastóla og lyftur. Andlega geta kröfurnar ekki síður verið krefjandi. 

Starfið krefst góðrar samskiptafærni og góðs samstarfs við samstarfsaðila. Daglega er 

þroskaþjálfinn í samskiptum við marga aðila eins og nemendur, foreldra barna, aðra 

þroskaþjálfa, kennara, stuðningsfulltrúa og annað starfsfólk skólanna. Þroskaþjálfi þarf einnig 

oft að hafa samskipti við samstarfsaðila eins og t.d sálfræðinga, sérfræðinga af ýmsu tagi, 

námsráðgjafa, félagsráðgjafa, talmeinafræðinga, hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfa, iðjuþjálfa 

og fleiri. Þroskaþjálfi er einnig oft í samskiptum við stofnanir eins og t.d Greiningar- og 

ráðgjafarstöð, BUGL og þjónustumiðstöðvar ef eitthvað mætti nefna (Reykjavíkurborg, 2014; 

Guðrún Lilja Númadóttir, Ingunn Gísladóttir, Salóme Þórisdóttir, e.d.).  
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2 Lagalegt umhverfi og mannréttindi 

Í þessum kafla verður fjallað um þann rétt sem fötluð börn eiga í grunnskólum landsins. Farið 

verður yfir lög um grunnskóla, reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskólum, 

aðalnámskrá grunnskólanna, Salamanca yfirlýsinguna og hugmyndir um skóla án 

aðgreiningar. Þar á eftir verður svo fjallað um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks og samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.  

 

2.1   Lög og reglugerðir um grunnskóla 

 

2.1.1   Lög um grunnskóla 

Núgildandi lög um grunnskóla frá árinu 2008 (nr. 91) fjalla um starfsemi grunnskóla á Íslandi. 

Þau eru jafnframt grundvöllur fyrir því að skólastarf sé í grunnskólum. Samvinna fjölskyldu 

nemandans og skólans eru mikilvæg. Sameiginlegt hlutverk þeirra er t.d. það að stuðla að 

alhliða þroska nemandans og þátttöku hans í samfélaginu. Þar segir einnig að starfshættir 

grunnskóla skuli m.a. mótast af jafnrétti, umburðarlyndi, ábyrgð og virðingu fyrir manngildi. 

Störf hans ættu að samræmast þörfum hvers nemenda og stuðla m.a. að velferð, þroska og 

menntun hvers nemenda. Í 17. grein sömu laga er fjallað um nemendur með sérþarfir. Þar er 

greint frá því að þau börn sem erfitt eigi með nám vegna örðugleika vegna fötlunar eða 

félags- eða tilfinningalegra þátta eigi rétt á stuðningi í námi.  

Í  lögum um málefni fatlaðra frá árinu 1992 (nr. 59) segir að alltaf skuli veita fötluðu 

fólki þá þjónustu sem það vantar samkvæmt almennum lögum áður en þjónusta samkvæmt 

sérlögum þarf að eiga sér stað.  

 

2.1.2   Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla 

Í núgildandi reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskólum frá árinu 2010 (nr. 585) er 

fjallað um þjónustu sem börn með sérþarfir hafa rétt á í grunnskólum landsins. Skilgreint er 

sérstaklega í reglugerðinni hvaða nemendur það eru sem teljast vera með sérþarfir, þ.e. 

fötluð börn, börn með sértæka námsörðugleika, börn með tilfinninga- eða félagslega 

erfiðleika og/eða börn sem eiga einfaldlega í erfiðleikum í námi sínu. Hvert barn á rétt á því 

námi sem því hentar út frá getu og þroska þess og skólahúsnæði sem hentar. Samkvæmt 

reglugerðinni eiga nemendur að hafa tækifæri á því eins og önnur börn að ganga í skóla á 

eigin forsendum. Það er mögulegt ef öllum þörfum barnsins er fylgt, félags-, náms-, líkam- og 
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tilfinningalega. Sveitarfélög landsins eiga að ábyrgjast það að nemendur með sérþarfir fái 

þann stuðning sem þeir eiga rétt til, til þess að stunda nám við hæfi. Samskipti eru öllum 

mikilvæg en til þess að öll börn geti tjáð sig þurfa mismunandi samskiptamátar að vera í boði 

eins og t.d. blindraletur, táknmál, tækjabúnaður og aðlöguð námsgögn sem auðvelda 

þessum börnum sín samskipti.  

 

2.1.3   Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla er einskonar heildarsýn á menntun og innan hennar á að koma 

fram nánari útfærsla á þeirri menntastefnu sem felast í lögum hennar. Hún er hugsuð til 

upplýsingar um tilgang og starfsemi skóla landsins fyrir skóla, kennara og annað starfsfólk í 

skólakerfinu. Auk þess er henni ætlað að þjónusta nemendur, foreldra, stjórnendur, 

opinberar stofnanir, félagasamtök, aðila atvinnulífsins og almenningi, upplýsingar um 

starfsemi grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Grunnskólum er skylt, samkvæmt aðalnámskrá að taka við öllum nemendum hvort sem 

þeir eru fatlaðir eða ófatlaðir. Allir hafa rétt til þess að ganga í skóla og eiga því sömuleiðis 

rétt á aðstoð í námi, hvort sem það er einstaklingsmiðað nám eða nám sem hæfir barninu, 

án aðgreiningar í almennum bekkjum skólans þessi 10 ár sem grunnskólinn stendur yfir. Það 

er mikilvægur undirbúningur fyrir lífið. Með tilkomu þroskaþjálfa í grunnskóla landsins eiga 

allir að geta fengið þá aðstoð sem þeir hafa lagalegan rétt á. Aðalnámskrá grunnskólanna er 

því nemendum mikilvægur grunnur til framtíðarnáms við framhalds -og háskóla landsins. 

Aðalnámskrá grunnskólanna á því að tryggja öllum nemendum grunnskólanna þann grunn 

sem þeir þarfnast til að blómstra áfram í leik, starfi og námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í Aðalnámskrá grunnskólanna er að finna fyrirkomulag og markmið skólastarfs 

grunnskólanna. Þar er tekið mið af bæði nemendum og starfsfólki skólanna. Menntun, 

hlutverk, ábyrgð, kennsla, nám og námsmat eru þeir aðalþættir sem námsskráin fjallar um. 

Námsskráin á við um alla grunnskóla landsins. Í námsskránni er fjallað um það hversu 

mikilvæg góð samskipti á milli skóla og heimilis barnsins eru og að þau vinni að því saman að 

móta framtíð barnsins á sem bestan hátt. Þetta tengist jú vegna þess að foreldrarnir sjá um 

uppeldi barnsins og það að barnið fái menntun en grunnskólinn sér um félagslega mótun 

barnsins og fræðslu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 
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2.2   Salamanca yfirlýsingin 

Í júní 1994 komu saman yfir 300 manns frá 92 ríkjum og 25 alþjóðleg samtök á 

heimsráðsstefnu í Salamanca á Spáni til að ræða nýja yfirlýsingu sem ætlað var að tryggja 

menntun allra barna heimsins óháð skerðingum þeirra eða þjóðfélagsstöðu. Yfirlýsingin 

hefur haft gríðarlega mikið að segja um menntun og tryggði m.a. hugmyndina um skóla án 

aðgreiningar sem á þeim tíma hét skóli fyrir alla. Skólastefna á Íslandi skal því samkvæmt 

yfirlýsingunni ekki aðgreina nemendur. Með tilkomu yfirlýsingarinnar hér á landi varð hún 

einskonar rammi fyrir stefnuna um skóla án aðgreiningar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2001).  

 Í Salamanca yfirlýsingunni sem samþykkt var árið 1994, er fjallað um stefnu, grundvöll 

og framkvæmd í málefnum þeirra nemenda sem hafa sérþarfir af einhverju tagi. Fram kemur 

í henni að menntun eigi að vera frumréttur hvers barns. Allir eiga að hafa sama réttinn til 

þess að mennta sig og því er skylda að veita börnum kost á því að læra og ná að viðhalda því 

stigi menntunar sem hæfir aldri þeirra. Í yfirlýsingunni er því komið fram að almennir skólar 

séu ákjósanlegastir til þess að útrýma mismunum í samfélaginu, jafnframt að móta 

fordómalaust samfélag sem tekur vel á móti fötluðum börnum. Þess vegna skulu fötluð börn 

eiga jafnan rétt og aðrir á því að sækja almennan grunnskóla. Þar kemur einnig fram að börn 

skuli vera jafningjar í almennum grunnskólum og ekki eigi að flokka þau eftir skerðingum eða 

öðru. Fötluðum og ófötluðum börnum á að vera kennt saman (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1994). 

Stjórnvöld allra landa eru hvött til þess að gera sitt allra besta til þess að taka á móti 

öllum börnum og móta menntakerfið þannig, án þess að aðgreina þau sérstaklega innan 

skólans. Hægt væri að framkvæma það með því að setja skýrari stefnur og reglur sem miða 

að því að öll börn eigi heima í almennum skólum. Í yfirlýsingunni er einnig kveðið á um það 

að meira fjármagn þurfi í málaflokkinn til þess að greina börn strax til að geta brugðist fyrr 

við og veita starfsfólki mannsæmandi laun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1994).  

 

2.3   Skóli án aðgreiningar 

Fram undir árið 1980 réði læknisfræðilega nálgunin mestu um greiningu og vinnu með 

nemendum með sérþarfir og/eða fatlanir. Ávallt var litið á vandann sem læknisfræðilegan, 

þ.e. ástand sem ætti að laga (Skidmore, 2004; Armstrong, Armstrong and Spandagou, 2010; 

Thomas and Loxley, 2001). 
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Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar er stefna innan skólakerfisins. Stefnan hefur 

haft mikil áhrif innan skóla víðs vegar í heiminum síðastliðin ár.  Í henni segir að öll börn eigi 

að hafa sömu möguleikana til menntunar og fá öllum þeim þörfum sínum sinnt í hinu 

almenna skólakerfi. Jafnframt segir að börn þurfi ekki að fara í sérskóla af einhverju tagi 

heldur eigi að geta sótt nám í skóla nálægt heimili sínu (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009). 

Hugmyndafræðin spratt upp vegna baráttu fyrir mannréttindum. Í byrjun snerist þessi 

barátta að mestu um rétt barna með skerðingar af einhverju tagi til almennrar skólagöngu. 

Hugtakið felur þó í sér víðtækari hugmyndir. Upphaf stefnunnar má rekja til foreldra fatlaðra 

barna. Þessir foreldrar vildu að sín börn fengju að ganga í sömu skóla og ófatlaðir jafnaldrar 

þeirra. Litið er á stefnuna í dag sem skóla- og menntastefnu sem byggist að mestu á 

mannréttindum. Stefnan á, eðli samkvæmt, að miða að öllum nemendum, fötluðum eða 

ófötluðum og miða að því að gefa öllum börnum sömu tækifæri í grunnskólum (Allan and 

Slee, 2008; Ainscow et al., 2006; Armstrong, Armstrong and Spandagou 2010). 

  Öllum skólum er skylt samkvæmt stefnunni að taka á móti öllum börnum, fötluðum 

eða ófötluðum og veita nemendunum þá menntun sem þeir eiga rétt til. Með því eru þau vel 

undir það búin að verða þegnar í lýðræðisþjóðfélagi (Ferguson o.fl, 2012).  

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla frá árinu 2010 (nr. 585) kemur 

fram að skóli án aðgreiningar eigi að vera grunnskóli nemenda í nærumhverfi hans eða í 

heimabyggð. Í honum ætti félagslegum og námslegum kröfum nemandans að vera fylgt eftir 

í almennu skólastarfi. Þessu ætti að vera fylgt með lýðræði, manngildi og félagslegu réttlæti 

að leiðarljósi í öllu sínu starfi. 

Á síðustu áratugum hafa aðstæður og réttindi fatlaðs fólks breyst til batnaðar að 

mörgu leyti, í samræmi við stefnu stjórnvalda á þeim efnum með gildistöku laga frá árinu 

1992 (nr. 59) og með undirritun samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem 

undirritaður var árið 2007. Fólk er ekki lengur lokað inni á stofnunum allt sitt líf heldur tekur 

það orðið meiri þátt í samfélaginu, atvinnulega-, félagslega og ekki síður námslega séð. Með 

tilkomu skóla án aðgreiningar sækja þessir einstaklingar þar af leiðandi orðið sömu skóla og 

aðrir í samfélaginu (Gretar L. Marinósson og Auður B. Kristinsdóttir , 2007).   

Skóli margbreytileikans tengist sterkt hugmyndafræði fötlunarfræða. Algengt er að innan 

skólakerfisins sé of mikið horft á nemendur með sérþarfir út frá læknisfræðilega 
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sjónarhorninu. Með læknisfræðilegu sjónarhorni er átt við að sérþarfir af einhverju tagi séu 

galli sem þurfi að laga. Félagslega sjónarhornið leggur mesta áherslu á umhverfis þáttinn í 

vanda nemandans. Út frá því sjónarhorni er nemandinn ekki vandinn heldur er vandinn 

tilkominn vegna samspils umhverfis og nemandans. Þá er litið svo á að umhverfi nemandans 

hindri hann í því að vera fullgildur í skólasamfélaginu (Dóra S. Bjarnason, 2007; Fergusson, 

2008). 

Í Aðalnámskrá grunnskólanna segir að í skólum án aðgreininga eigi allir rétt á sömu 

tækifærunum til náms en þó þannig að námið sé á forsendum hvers og eins nemenda 

skólans. Þar segir einnig að í skólum án aðgreininga eigi að vera ríkjandi það viðhorf sem 

ávallt á að einkennast af virðingu fyrir öllum nemum skólans og virkni þeirra til til þátttöku 

innan skólans, hvort sem þeir hafi skerðingar af einhverju tagi eða ekki (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012).  

Varla er hægt að tala um skóla án aðgreiningar án þess að minnast á það að stefnan 

hefur þótt umdeilanleg. Skiptar skoðanir hafa verið um ágæti hennar, bæði meðal kennara, 

starfsfólks skóla og fræðimanna. Sumir telja hana til hins góða og svo eru þeir sem eru á öðru 

máli. Þeir sem telja stefnuna til góða telja að jafnrétti eigi að ríkja og að öll börn eigi að fá 

menntun innan almennra grunnskóla og telja stefnuna vera byggða á gildum 

mannréttindum, jafnrar samfélagsþátttöku, jafnréttis og virðingu fyrir fjölbreytileikanum. 

Aðrir telja hins vegar að stefnan komi sér ekki vel fyrir nemendur og sé eins og tískubylgja og 

að hún sé ekki raunveruleg okkur, vegna þess að hún er byggð á siðferðislegum gildum og því 

sem talið er vera rétt frá pólitísku sjónarhorni (Allan, 2008).  

 

2.3.1   Hvernig látum við þúsund blóm blómstra 

Niðurstöður rannsóknar þeirra Jóhönnu Karlsdóttir og Hafdísar Guðjónsdóttur (2010) sem 

fjallar um stefnu og skipulag í skóla án aðgreiningar í fimm grunnskólum í öllum fjórum 

stærstu sveitarfélögum á Íslandi. Viðtöl voru tekin við kennara og skólastjóra þessara skóla 

með það að markmiði að athuga það hvernig þessir ákveðnu skólar framkvæma og 

skipuleggja þessa ákveðnu stefnu innan síns skóla.  

Helstu niðurstöður rannsóknar þeirra voru þær að allavega í þeim skólum er þátt tóku í 

rannsókninni hafa þeir brugðist vel við stefnunni. Það hefur verið gert með meiri orðræðu 

um stefnuna og góðri samvinnu starfsfólks skólanna. Jafnframt kom fram góð þróun innan 

þessara skóla sem hafa stefnuna að leiðarljósi, að því leyti að viðhorf starfsfólks til nemenda 
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skólans þótti mun betra og andrúmsloftið var léttara. Einnig kom það fram skólastjórar og 

kennarar í flestum tilfellum höfðu jákvætt viðhorf til stefnunnar um skóla margbreytileikans. 

Þetta kemur fram m.a. í því að sérkennarar fara frekar inn í bekkina og kenna þar í stað þess 

að taka einstaka nemendur út úr bekk og kenna þeim sér (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010).  

Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar gerði könnun á viðhorfum foreldra til 

grunnskólastarfs í Reykjavík. Þar kom í ljós að heildaránægja foreldra með skóla barns síns 

var 84%. Spurt var um sérkennslu, einstaklingsnámskrár og sérstakan stuðning í námi og/eða 

í skólastarfinu almennt. Þar kom í ljós að um 21% forráðamanna hafði fengið sérkennslu eða 

stuðning í námi á einhvern hátt í sínum skóla (Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar, 

2012).  

 

2.4   Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Á undanförnum áratugum hefur aukin áhersla verið lögð á það koma í veg fyrir ójöfnuð af 

ýmsu tagi og mismunun. Það hefur verið gert m.a. með stefnumótun og löggjöf. Árið 2007 

urðu merkileg tímamót í þessum efnum. Þá undirritaði fulltrúi fyrir hönd Íslands, samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Ekki er þó ennþá búið að fullgilda samninginn. 

Fleiri ríki en Íslands eru þó í sömu stöðu og eiga ennþá eftir að fullgilda samninginn. 

Mikilvægt er þó fyrir Ísland og fleiri lönd að fullgilda samninginn vegna þess að fullgilding 

samningsins felur í sér skuldbindingu ríkja til þess að innleiða skyldurnar sem fjallað er um í  

þeim samning. Í samningnum er kveðið á um jafnrétti til náms, án mismununar, á öllum 

skólastigum, símenntun og fullorðinsfræðslu. Auk þess að fjalla um rétt fatlaðs fólks til 

heilbrigði, atvinnu og annarra almennra réttinda (samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, 2007).  

Samningurinn varð upphaflega til vegna mótmæla fatlaðs fólks á stöðu sinni vegna 

viðhorfa í þeirra garð, bágrar stöðu þeirra í samfélaginu og skorti á öllum sviðum, m.a. þeirra 

sem ná til menntunar. Þetta viðhorf fólks gaf til kynna að fatlað fólk væri ekki sambærilegt 

öðrum, það væri gallað og gæti ekki haft stjórn á ákvörðunum sínum, skoðunum eða eigin 

lífi. Tilgangur samningsins er að tryggja jafnrétti fatlaðs fólk og til fullrar þátttöku þeirra í 

samfélaginu. Markmiðið með honum er að tryggja fötluðu fólki sama frelsi og mannréttindi 

og annað fólk í samfélaginu (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007).   
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Í samningnum skín í gegn sá skilningur að skerðing sé ekki vandamál fatlaðs fólks, heldur 

samfélagslegar hindranir á borð við viðhorf, lélegt aðgengi á öllum sviðum t.d. hvað varðar 

menntun o.s.frv. Ábyrgð fagfólks sem vinnur með fötluðu fólki er mikil, bæði siðferðislega og 

lagalega, vegna þess að þeir aðstoða fatlað fólk við það að leita réttar síns í mörgum tilfellum 

(Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2011). 

Samkvæmt skilmálum samningsins er það hlutverk fagfólks eins og þroskaþjálfa að gæta 

mannréttinda fatlaðs fólks, minnka fordóma o.s.frv.  

 

2.5   Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Börn eru viðkvæmur þjóðfélagshópur sem á að njóta sömu mannréttinda og fullorðnir. Í því 

skyni hafa verið settir ýmsir mannréttindasamningar. Þar með talinn Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna. Hann er talinn hafa markað mikil tímamót í baráttunni fyrir almennum 

réttindum barna. Eftir 10 ára undirbúningsvinnu var samningurinn samþykktur, þann 20. 

nóvember 1989. Eftir að 20 ríki höfðu fullgilt samninginn þá tók hann gildi þann 2. september 

1990 (Hrefna Friðriksdóttir, e.d.). 

Sáttmálinn tekur til allra sem ekki eru orðnir sjálfráða. Í sáttmálanum segir að barnið hafi 

sjálfstæð réttindi þrátt fyrir það að vera ekki ennþá sjálfráða (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, 1992). 

Hafa verður það í huga að þrátt fyrir mannréttindasáttmála og lög er oft langt bil frá 

þeim og til raunveruleikans. Sáttmálinn felur í sér alþjóðlega viðurkenningu á því að börn eru 

sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi, óháð réttindum þeirra sem eldri eru. Hann 

felur í sér ýmis grundvallarréttindi og tryggir öllum þeim sem eru undir 18 ára aldri, 

umönnun og vernd. Sáttmálinn sýnir einnig nýja sýn á stöðu og hlutverk barna. Öll börn ættu 

samkvæmt sáttmálanum að hafa réttindi til jafns við þá sem eldri eru og vera fullgildir 

þátttakendur í því samfélagi sem þeir búa í. Skipta mætti þeim helstu réttindum sem börn 

eiga að njóta í þrennskonar flokka, þ.e.: Umönnun, vernd og þátttöku (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, 1992). 

Samningurinn er einn stærsti sem gerður hefur verið og á að vera einskonar leiðarljós 

allra sem vinna með börnum og gæta hags þeirra. Hann skiptir því miklu máli í starfi þeirra 

þroskaþjálfa sem vinna með börn (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1992).   
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3 Rannsóknir 

Ekki eru margar rannsóknir til um störf þroskaþjálfa í skólum. Hér verður fjallað um þrjár 

þeirra. Tilgangurinn með umfjölluninni er að varpa ljósi á stöðu þroskaþjálfa í skólakerfinu. Í 

enda kaflans verður efni hans dregið saman í samantekt.  

 

3.1   Greining á starfi þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar 

Í maí árið 2006 var gerð viðhorfskönnun á meðal 36 þroskaþjálfa í grunnskólum 

Reykjavíkurborgar (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). 

Könnunin var gerð af Menntasviði Reykjavíkurborgar og Þroskaþjálfafélagi Íslands. Auk 

þroskaþjálfanna var rætt við þrjá skólastjórnendur í grunnskólum sem áttu það sameiginlegt 

að hafa starfandi þroskaþjálfa. Þess að auki ræddu tveir rýnihópar þroskaþjálfa starf sitt og 

þróun. Þeir þroskaþjálfar sem tóku þátt í könnuninni komu úr flestum gerðum grunnskóla 

landsins, t.d. úr yngri bekkjum grunnskóla eða sérskólum (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 

2006). 

Niðurstöður könnunarinnar sýndu að þroskaþjálfarnir tóku frekar þátt í almennri 

símenntun innan síns skóla heldur en persónulegri- eða fagtengdri símenntun. Sú símenntun 

sem í boði var í grunnskólunum var frekar kennaramiðuð heldur en miðuð að starfi 

þroskaþjálfa og að sérhæfð námskeið væru ekki mörg í boði. Í sambandi við samstarf og 

viðhorf til þroskaþjálfanna þá taldi meirihluti svarenda viðhorf  í sinn garð vera jákvætt innan 

skólanna og þá frekar frá yfirmönnum sérkennslu og stjórnendum en minna frá öðru 

starfsfólki skólanna og kennurum. Það sem réði mestu að mati þroskaþjálfanna voru ytri 

aðstæður og þekkingarleysi á störfum þeirra. Þó hefði á síðustu árum margt batnað í þeim 

efnum vegna aukins sýnileiks þroskaþjálfa sem starfa í grunnskólum. Þroskaþjálfarnir sögðust 

eiga í mestu samstarfi við stuðningsfulltrúa og kennara en þeir töldu þó allir að meira 

samstarf mætti vera við stjórnendur. Fram kom að grunnskólarnir væru fremur 

kennaramiðaðar stofnanir og tíma gæti tekið fyrir aðrar starfsstéttir að vinna sér sess þar. Í 

sambandi við skipulag vinnutíma þá kom fram að um 75% þroskaþjálfanna mótaði vinnutíma 

sinn með stjórnendum að hausti til en hjá hinum 25% var skipulag annarinnar endurskoðað 

nokkrum sinnum yfir skólaárið. Hjá um 20% þroskaþjálfanna var ekki haft samráð um 

skipulag á vinnutíma. Þetta fyrir fram ákveðna skipulag þótti svarendum setja þá í erfiða 

stöðu að því leyti að þá hefði stjórnandinn mikið vald yfir því hversu mikinn tíma þeir hefðu 
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til ólíkra verkefna. Flestir svarendur sögðu að festa þyrfti betur niður vinnutímaskilgreiningar 

og færa þær nær öðrum starfsmönnum innan skólans, eins og t.d. kennurum. Verkefni 

þroskaþjálfa í grunnskólum virtust vera af margvíslegu tagi. Um 40% svarenda voru 

deildarstjórar eða stjórnendur með þjálfunarskyldu. Sumir sinntu ráðgjöf vegna annarra 

nemenda og/eða sinntu einum nemenda. Stærstur tími vinnutíma svarenda virtist fara í að 

aðlaga gögn að nemendum og fylgja nemendum í mötuneyti og í frímínútur. Ásamt því að 

skipuleggja þjálfunaraðstæður. Allir svarenda gerðu einstaklingsáætlanir í starfi sínu, næstum 

allir þeirra gerðu námsmat og töluvert margir unnu með skráningargögn. Sumir 

þroskaþjálfanna sem svöruðu sögðust sinna fræðslu til annars starfsfólk. Samvinna innan 

skólanna var oftast í formi sérstakra verkefna eins og t.d. atferlismeðferða. Samkvæmt 

þroskaþjálfum í rýnihópum þá mætti nýta þá betur til vandamála tengdum hegðun nemenda 

og atferlismótunar (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). 

Þó nokkur atriði voru talin upp á með svarenda í sambandi við væntingar til framtíðar og 

það sem myndi bæta starfsaðstæður þeirra í grunnskólum landsins. Það sem fyrst bar á 

góma var að betri þekking á vinnu þeirra í grunnskólum og stefnumótun og heildarlöggjöf í 

menntamálum væri ábótavant. Þar á eftir nefndu þeir að starfsreglur og siðareglur mættu 

vera skýrari. Auk þess að aðgangur að mats- og greiningargögnum mætti vera meiri og 

skipulagning vinnutíma mætti samræmast betur starfinu. Þroskaþjálfarnir nefndu að starf 

þeirra væri ennþá í mikilli mótun. Starfið væri gefandi og skemmtilegt en misræmi miðað við 

aðrar starfsstéttir í grunnskólum væri mikið. Launin væru letjandi og hvettu þá frekar til þess 

að mennta sig í önnur störf og hverfa þ.a.l. burt úr stéttinni (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 

2006). 

 

3.2   Hver er lögsaga þroskaþjálfa? Starfsvettvangur, menntun og viðhorf 
þroskaþjálfa.  

Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir (2014) gerðu rannsókn sem byggðist á 

spurningalistakönnun og svaraði 441 þroskaþjálfi henni. Sjónum var beint að vettvangi 

þroskaþjálfa tengt störfum og viðhorfum þeirra til hlutverks síns sem fagstéttar. Þar með 

talið  viðhorfum þeirra til menntunar þroskaþjálfastéttarinnar og almennum viðhorfum til 

menntunar þeirra.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að um 90% svarenda starfa sem 

þroskaþjálfar. Athyglisvert er að um helmingur þeirra prósentutölu sem ekki starfa sem 



27 

 

þroskaþjálfar, starfar í kennslustörfum af einhverju tagi. Niðurstöðurnar benda einnig til þess 

að vettvangur þeirra sé mjög fjölbreyttur og störf þeirra séu ólík. Stærst hlutfall þeirra sem 

svöruðu starfar með fötluðu fólki eða um 43%. Stærsti hópur svarenda vinnur í skólakerfinu á 

öllum skólastigum eða við símenntun, eða um 42%. Þar á eftir koma störf í búsetu eða um 

19%. Niðurstöðurnar benda til þess að þroskaþjálfar starfi með fólki á öllum aldri og með 

frekar ólíkum hópum fólks. Um helmingur þeirra sem svöruðu eða um 59% vinna með 

börnum, 34% með fullorðnum og 7% þeirra vinna með öldruðu fólki. Niðurstöðurnar sýna að 

algengast er að þroskaþjálfar vinni með fötluðu fólki eða um 43%. Nokkuð stór fjöldi þeirra 

vinnur þó með fólki sem glímir við námsörðugleika, hegðunarvanda eða þeim sem hafa 

greinst með ADHD. Þeir vinna einnig með foreldrum og aðstandendum fatlaðs fólks, 

langveiku fólki og öðru fagfólki í sínum störfum. Hæðst prósenta starfar með fólki með 

þroskahömlun eða um 25% (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2014). 

Í könnuninni var spurt út í það hvaða framtíð stéttin hefði og hvaða hópum þeir sæju 

þroskaþjálfa vinna með til framtíðar litið. Þar kom fram að um rúmlega helmingur svarenda 

eða um 56% segja að þeir sjái þroskaþjálfa starfa með fólki á öllum aldri og með fjölbreyttar 

skerðingar. 37% þeirra segjast sjá þá starfa með fötluðu fólki og 7% þeirra með öðrum 

hópum innan samfélagsins. Sá hópur þroskaþjálfa sem álitu að framtíð stéttarinnar væri 

aðallega í starfi með fötluðu fólki, sögðu að vettvangur þroskaþjálfa sé með fólki sem hefur 

þessar skerðingar: geðfötlun (16%), hreyfihömlun (17%), samþættar skerðingar (19%) og 

þroskahömlun (21%) (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2014). 

Svarendur voru spurðir út í skóla án aðgreiningar. Þar kom í ljós að 86% sögðu sig þekkja 

hugmyndafræðina frekar eða mjög vel, þó var um helmingur þeirra sem svöruðu 

rannsókninni sem vinnur með börnum á aldrinum 1-17 ára. Svarendur telja stefnuna vera 

einn af mikilvægustu þáttunum fyrir þann hóp eða um 47% þeirra. Niðurstöður rannsóknar 

þeirra Kristínar og Lilju benda sterklega til þess að þeir þættir sem taldir eru mikilvægastir 

tengjast aldri þess fólks sem þeir vinna með. Störf þroskaþjálfa eru jafnframt mjög fjölbreytt 

en þó vinnur um 60% þeirra með börnum í skólakerfinu. Á upphafsárum störfuðu 

þroskaþjálfar einungis með fólki með þroskahömlun og er sá hópur nú um 25% (Kristín 

Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2014). 

Spurt var um þá þætti sem móta starfsstéttina þ.e hugmyndafræði, siðareglur, 

starfskenningu og lög- og reglugerðir. Um 86% svarenda virtist þekkja frekar eða mjög vel til 
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þessara þátta og 96% telja þá skipta miklu máli í starfi þroskaþjálfa (Kristín Björnsdóttir og 

Lilja Össurardóttir, 2014). 

 

3.3   Þróun þroskaþjálfastarfsins og starfsánægja þroskaþjálfa 

Meistaraprófsverkefni Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttur (2008) fjallar um þróun 

þroskaþjálfastarfsins og starfsánægju þroskaþjálfa á ólíkum vinnustöðum.  Rannsókn Vibeke 

var gerð með það í huga að athuga starfsánægju þroskaþjálfa eftir þeim vettvangi sem þeir 

starfa á og leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu sem var svohljóðandi: Hvaða 

þættir hafa áhrif á starfsánægju þroskaþjálfa? Og á hvaða hátt varpa þeir ljósi á 

þroskaþjálfastarfið og þróun þess.  

Í niðurstöðum viðtalsrannsóknarinnar kemur í ljós að þroskaþjálfarnir áttu margt 

sameiginlegt sem talið var hafa áhrif á ánægju þeirra í starfi. Þ.e. að þeim væri falin ábyrgð 

og að gott vinnuskipulag væri á vinnustaðnum. Að þeir ættu gott og traust samstarf við 

yfirmann. Að starfsandinn væri góður og vinnutíminn sveigjanlegur. Þroskaþjálfarnir töldu að 

ánægja þeirra væri mest í samstarfi með öðru fagfólki þar sem fagkunnátta þeirra væri 

metin. Þeir lögðu áherslu á að fá að taka þátt í símenntun og námskeiðum. Þeir nefndu 

einnig að það vantaði fleiri fagmenntaða samstarfsmenn til að auka starfsánægju þeirra og 

einnig betra samstarf við foreldra. Áhugavert var að sjá ábendingar sem komu fram innan 

rannsóknarinnar um leik- og grunnskóla. Þar kemur fram að að grunnskólinn sé ennþá að 

læra að meta starf þroskaþjálfa innan skólakerfisins og hvernig hann nýtist best þar, þó 

jafnframt sé tekið fram að þörfin sé mikil fyrir þroskaþjálfa á þeim vettvangi. Í þessu ljósi má 

horfa til upphafspunkta ritgerðar Vibeke þar sem hún fer yfir sögu þroskaþjálfastarfsins á 

Íslandi. Stéttin starfaði eingöngu á þákölluðum fávitaheimilum til að byrja með og bar heitið 

gæslusystrastéttin en félag þeirra var stofnað 1965. Við fyrstu lesningu má ætla að hér sé 

verið að vísa til miðalda, talað um fávitahæli og ljóst að mannréttindi og réttur fólksins til að 

vera hluti af samfélaginu var enginn. Þetta er fyrir 51 ári síðan. Á þessum tíma voru að öllum 

líkindum ekki margar gæslusystur starfandi innan veggja grunnskóla landsins. Sú nálgun er 

því þegar allt kemur til alls, nokkuð ný af nálinni og því hugsanlega eðlilegt að starf 

þroskaþjálfa innan grunnskóla sé ekki nýtt til fullnustu eða metið að verðleikum. Þrátt fyrir 

það, má gefa því gaum að starf þroskaþjálfans fellur vel að starfi skóla og er nokkuð vel 

mótað af þörfum nútímans um að greina og aðstoða aðila innan skólakerfisins sem eiga við 

námserfiðleika að stríða (Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir, 2008). 
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Af niðurstöðum rannsóknarinnar má lesa að starfsánægja þroskaþjálfa í grunn– og 

leikskólum virðist vera meiri heldur en starfsmanna á sambýlum og á hæfingarstöðvum. Þeir 

finna jafnframt fyrir meira starfsöryggi heldur en þroskaþjálfar á öðrum stöðum. 

Þroskaþjálfar telja launakjör sín vera frekar slæm en önnur starfskjör sín frekar góð. 

Meirihluti þroskaþjálfanna sem tók þátt í rannsókninni er ánægður með starf sitt, finnur 

starfsánægju og hvatningu á sínum vinnustað (Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir, 2008). 

 Í liðnum um hollustu, tryggð og starfshæfni þá virðast þroskaþjálfar vera tryggir 

vinnuveitenda sínum og meta hæfni sína í starfi góða. Niðurstöðurnar sýndu að 74% þeirra 

virðist ekki vera í leit að öðru starfi og búast flestir við því að vera í sama starfi að tveimur 

árum liðnum. Þroskaþjálfunum fannst starf þeirra vera metið að verðleikum á vinnustað 

þeirra og gáfu þeim þætti rannsóknarinnar 8,1 stig af 10 mögulegum. Niðurstöðurnar bentu 

jafnframt til þess að störf þroskaþjálfa fylli upp í þá þætti sem þeir veiti nauðsynlega 

þjónustu í samfélaginu. Vel skilgreind þekking og kenningar, er atriði sem stéttin getur gortað 

sig af (Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir, 2008). 

Þroskaþjálfastéttin hefur á bak við sig góða hugmyndafræði og lætur gott af sér leiða á 

svo margan hátt. Hún skuldbindur sig einnig til fagmennsku og vegna viðamikillar þekkingar 

sinnar og kunnáttu fá þroskaþjálfar mannaforráð og rétt til þess að taka ákvarðanir í 

samfélaginu (Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir, 2008). 

 

3.4 Samantekt 

Ef efni rannsóknanna er dregið saman þá kemur margt sameiginlegt í ljós:  

Viðhorf til þroskaþjálfa reyndist fremur jákvætt og þá sérstaklega frá stjórnendum og 

yfirmönnum en þó minna frá öðru starfsfólki og kennurum. Nefnt var að samstarfsmenn 

þroskaþjálfa þyrftu að vera fleiri með sömu fagmenntun. Það myndi auka ánægju 

þroskaþjálfanna í starfi og bæta foreldra-samskipti og samstarf (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006; Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2014; Vibeke Þ. 

Þorbjörnsdóttir, 2008). 

Starfsvettvangur þroskaþjálfa virðist fremur fjölbreyttur og störfin sem þeira inna af 

hendi eru ólík á margan hátt. Um 43% svarenda virtist vinna með fötluðu fólki. Stærsti 

hópurinn um 42% vinnur í skólakerfinu. Starfsánægja þroskaþjálfa var aðalatriði í rannsókn 

Vibeke, þar kom í ljós að það sem þroskaþjálfar töldu hafa góð áhrif á ánægju sína í starfi 
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væri það að þeim væri falin ábyrgð í starfi og skipulag til vinnu væri gott. Þeir töldu einnig að 

traust samband við yfirmann hefði áhrif á þessar niðurstöður. Fram kom einnig að ánægja 

þroskaþjálfa í starfi sínu var meiri á meðal þeirra sem starfa í leik- eða grunnskólum heldur 

en þeirra sem starfa á hæfingarstöðvum eða á sambýlum (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 

2006; Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2014; Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir, 2008). 

Í rannsóknunum þremur sem fjallað var um kom fram að sú símenntun sem í boði var 

í skólum starfandi þroskaþjálfa væri frekar miðuð að kennurum heldur en þroskaþjálfum og 

námskeið væru ekki mörg í boði. Grunnskólarnir voru einnig sagðir fremur kennaramiðaðir. 

Samstarf þeirra var mest við kennara og stuðningsfulltrúa skólanna en ekki talið mikið við 

stjórnendur. Mest ánægja var með samstarf með öðru fagfólki sem mat að verðleikum 

fagkunnáttu þeirra. Flestir þeirra sem tóku þátt töldu sig þekkja hugmyndafræðina um skóla 

án aðgreiningar mjög vel (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; Kristín Björnsdóttir og Lilja 

Össurardóttir, 2014; Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir, 2008). 

Þekkingarleysi á störfum þroskaþjálfa er nefnt í rannsóknunum, en viðhorf til starfa 

þeirra hefði þó lagast og er það talið vera vegna aukins sýnileika þeirra í grunnskólum og 

einnig vegna heildarlöggjafar og stefnumótunar í menntamálum. Framtíð stéttarinnar kom 

fram í einni rannsókninni. Þar töldu svarendur framtíð stéttar þroskaþjálfa vera í vinnu með 

fötluðu fólki og að starf þeirra virtist ennþá vera í talsverðri mótun að mörgu leiti. 

Þroskaþjálfunum þótti starf sitt vera gefandi og skemmtilegt og þó væri misræmi við aðrar 

stéttir sem vinna með þeim í grunnskólum mikið. Laun þroskaþjálfa virðast ekki vera hlutur 

til þess að hrópa húrra yfir samkvæmt þessum rannsóknum og voru frekar talin hvetja 

þroskaþjálfa til þess að mennta sig burt úr stéttinni, en þó voru önnur starfskjör talin til 

fyrirmyndar. Athyglisvert var að sjá að um 86% svarenda rannsóknar Kristínar og Lilju virtust 

þekkja vel til þeirra þátta er móta stétt þroskaþjálfa. Ætla mætti að sú tala væri hærri hjá 

útskrifuðum þroskaþjálfum sem eru allir búnir að fara í gegnum nám sem byggir að mestu á 

þessum þáttum, þ.e hugmyndafræði, starfskenningu, siðareglum og lögum- og reglugerðum. 

Einnig var athyglisvert að sjá í rannsókn Kristínar og Lilju að um 90% þeirra sem svöruðu 

störfuðu sem þroskaþjálfar en um helmingur þeirra var í öðrum störfum eins og kennslu, 

os.frv. (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2014; 

Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir, 2008).  

Fram kom að það sé eins og grunnskólinn sé ennþá að læra að meta störf þroskaþjálfa, 

því eins og áður sagði eru grunnskólar fremur kennaramiðaðir.  En þó kemur fram á sama 
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stað að þörf fyrir þroskaþjálfa sé mikil. Niðurstöðurnar benda einnig til þess að stéttin hafi 

þekkingu sem er stöðugt að þróast og kenningar sem þykja vel skilgreindar. Hún hefur 

hugsjónir, gerir sitt besta til þess að láta gott af sér leiða og leggur fremur áherslu sína á góða 

þjónustu í stað fjárhagslegs ávinnings. Hún skuldbindur sig einnig til fagmennsku í 

samfélaginu. Með þrautseigju sinni og krafti þekkingar stéttarinnar fær hún mannaforráð og 

rétt til ákvarðanatöku í samfélaginu (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; Kristín 

Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2014; Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir, 2008). 
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4 Samantekt, lærdómur og lokaorð 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með í byrjun þessa verkefnis var: Hvert er hlutverk 

þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar og hver er bakgrunnur starfa þeirra?  

Eins og fram kom í köflunum hér á undan þá nýtast starfskraftar þroskaþjálfa á 

mörgum sviðum samfélagsins. Þeir hafa það sameiginlegt með störfum sínum að efla og 

styrkja fatlað fólk, börn og fullorðið fólk, til þátttöku þeirra í þjóðfélaginu. Með tilkomu fyrstu 

gæslusystranna árið 1960, var settur fyrsti vísir að námi þroskaþjálfa en á þeim árum 

einkenndist starf þeirra af læknisfræðilegum áherslum. Það er sem betur fer breytt í dag með 

nýjum áherslum ört vaxandi faggreinar í fjölbreyttum störfum (Rannveig Traustadóttir, 

2006).  

Þroskaþjálfar eru fremur ný stétt í grunnskólum landsins. Tilkoma þeirra í 

grunnskólum má sennilega þakka hugmyndafræðinni á bak við skóla margbreytileikans af 

miklu leyti, en einnig þróun málaflokks fatlaðs fólks. Í kjölfar aukinnar þátttöku fatlaðs fólks 

fylgdu þroskaþjálfar því úr sérúrræðum þar sem þeir störfuðu áður og inn í skólanna (Anna 

Soffía Óskarsdóttir, 2008). 

Þroskaþjálfar vinna m.a. eftir siðareglum þroskaþjálfa, starfskenningum og lögum- og 

reglugerðum til þess að tryggja fagleg vinnubrögð þeirra og fagmennsku 

þroskaþjálfastéttarinnar í heild (Reykjavíkurborg, 2014).  

Segja má með sanni að starf þroskaþjálfa í grunnskólum einskorðist ekki við þjálfun 

eins barns, því einnig þarf að sinna foreldrum þeirra, kennurum og fleirum sem að því kemur 

á ýmsan hátt (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2014). 

Bakgrunnur þroskaþjálfa er mikilvæg viðbót við flóru starfsfólks innan grunnskólanna. 

Ætla má að sú þekking sem þroskaþjálfar hafa yfir að ráða, geti mjög vel nýst börnum í 

skólakerfinu. Þeir stuðla að virkri þátttöku fatlaðra barna innan grunnskólanna og þ.a.l. 

auknum lífsgæðum þeirra (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). 

Sem betur fer er lagalegt umhverfi fatlaðra barna í grunnskólum landsins tryggt með 

lögum, reglugerðum og sáttmálum. Þetta er ekki hægt að segja um allar þjóðir heimsins, því 

miður. Markmið laga um grunnskóla frá árinu 2008 (nr. 91) er að stuðla að góðri menntun 

nemenda landsins í samvinnu við foreldra þeirra. Fagfólk í grunnskólum þarf að vera með lög 

og reglugerðir um réttindi nemenda í hávegum, þetta á við um þroskaþjálfa í grunnskólum. Í 
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lögum um grunnskóla frá árinu 2008, segir að nemendur sem eigi í erfiðleikum í námi eigi 

rétt á sérstökum stuðningi í skólanum, líkt og sérkennslu eða þroskaþjálfun. Grunnskólinn er 

fyrir öll börn með eða án skerðinga og ber að skipuleggja starf sitt út frá þörfum allra barna 

hans. Í aðalnámskrá grunnskólanna er að finna fyrirkomulag og markmið skólastarfs, bæði út 

frá nemendum og starfsfólki. Fötluð börn eiga rétt á því að eins og aðrir jafnaldrar þeirra að 

ganga í skóla. Það er á ábyrgð sveitarfélaganna að börn með sérþarfir fái þann stuðning sem 

þau hafa réttindi til. Grunnskólum er skylt, samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna (2010) að 

taka við öllum nemendum hvort sem þeir eru fatlaðir eða ófatlaðir. Allir hafa sama réttinn til 

þess að læra og eiga því sömuleiðis rétt á aðstoð í námi, hvort sem það er einstaklingsmiðað 

nám eða nám sem hæfir barninu án aðgreiningar í almennum bekkjum skólans þessi 10 ár 

sem grunnskólinn stendur yfir. Þetta er mikilvægur undirbúningur fyrir lífið. Með tilkomu 

þroskaþjálfa í grunnskóla landsins eiga allir að geta fengið þá aðstoð sem þeira hafa 

lagalegan rétt á, vegna grunnar þeirra í réttindum fatlaðs fólks.  

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar hefur verið talin nokkuð umdeild. En hún 

hefur þó haft mikil áhrif víðs vegar um heiminn og hefur það að markmiði að öll börn eigi 

sömu möguleikana til menntunar og fái félagslegum og námslegum þörfum sínum sinnt í 

almenna skólakerfinu. Mikilvægt er að nemendur fái að fylgja sínum jafnöldum í sínum 

heimaskóla. Grunnskólum er skylt að taka við öllum nemendum því allir eiga sama réttinn til 

náms og sömuleiðis rétt til aðstoðar í námi. Skóli án aðgreiningar gengur út á það að veita 

öllum börnum sama tækifæri til þess að sækja almenna skóla, mennta þau og búa þau undir 

það að verða virkir þegnar í lýðræðisþjóðfélagi okkar. Ef þessu er fylgt eftir þá er unnið gegn 

aðgreiningu nemenda og fordómum vegna þess að allir hafa sama réttinn og enginn er 

aðgreindur frá hinum. Þroskaþjálfar hafa menntun til þess að framfylgja þessu. Í þeirra námi 

er mikil áhersla lögð á það að koma í veg fyrir fordóma og aðgreiningu. Í sumum 

grunnskólum er einungis gert ráð fyrir einum eða örfáum þroskaþjálfum, það hefur samt sýnt 

sig að þörfin fyrir þroskþjálfa er mun meiri en það.   

Mannréttindi skipta miklu máli fyrir okkur mannfólkið. Mannréttindi eru öllum 

nauðsynleg til að lifa góðu lífi og einnig til þess að koma í veg fyrir ójöfnuð og mismunun.  

Samningur Sameinuðu þjóðanna kveður m.a. á um jafnrétti til náms án mismununar á öllum 

skólastigum. Í námi þroskaþjálfa er mikið unnið með sáttmála Sameinuðu þjóðanna og ætti 

hann því að vera vel kunnugur. Í Salamanca yfirlýsingingunni er fjallað um stefnu, grundvöll 

og framkvæmd í málefnum nemenda með sérþarfir. Í honum kemur fram að menntun sé 
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einn af frumréttum hvers barns. Þroskaþjálfar í grunnskólum ættu að hafa þetta til hliðsjónar 

í starfi sínu þar og passa það að réttindum þeirra sé fylgt eftir. Almennir skólar eru 

ákjósanlegastir til þess að útrýma mismunun í samfélaginu og móta fordómalaust samfélag 

sem tekur vel á móti fötluðum sem og ófötluðum börnum. Ábyrgð þroskaþjálfa er því mikil 

bæði lagalega og siðferðislega Þroskaþjálfar eru vel í stakk búnir til þess að vinna með 

þessum viðkvæma hópi vegna sérþekkingar sinnar á málefnum fatlaðra og ættu að hafa þá 

þekkingu sem til þarf til að fylgja þeim réttindum fatlaðs fólks eftir.  

Oft er talað um það að þroskaþjálfar þurfi að vera lausnarmiðaðir í sínu starfi og finna 

ýmsar misjafnar leiðir sem henta hverjum einstakling, því enginn er eins. Í námi þeirra er lagt 

mikið upp með það að þeir geti fundið leiðir sem passa fyrir hvern og einn einstakling sem 

þeira vinna með. Góður þroskaþjálfi á því að geta fundið lausnir sem passa út fyrir kassann. 

Óhefðbundnar leiðir í starfi þroskaþjálfa eru oft til góðs fyrir þau börn og fullorðið fólk sem 

þeira vinna með. Oft er ekki annað í boði svo það geti stundað sitt nám á áhrifaríkan hátt. 

Þeir einstaklingar sem þroskaþjálfar vinna með í grunnskólum landsins eru af öllum gerðum 

og geta verið með margskonar skerðingar.  

Rannsóknirnar þrjár sem fjallað var um í þriðja kafla verkefnisins eiga það sameiginlegt 

að fjalla um störf þroskaþjálfa á einn eða annan hátt. Niðurstöður þeirra voru athyglisverðar. 

Í samantekt þeirra kom m.a fram að um 43% svarenda vinna í skólakerfinu. Einnig kom fram 

að símenntun sem í boði var í grunnskólum væri aðallega miðuð að kennurum en ekki öðru 

starfsfólki og að flestir töldu sig þekkja hugmyndarfræði skóla án aðgreiningar vel. Viðhorf til 

þroskaþjálfa þótti vera nokkuð gott en þó best hjá skólastjórnendum fremur en annars 

starfsfólks skólanna, en þó talið að fleiri þroskaþjálfa vanti í grunnskóla landsins. 

Starfsánægja virtist vera meiri hjá þeim sem vinna í grunn- eða leikskólum heldur en meðal 

þeirra sem vinna í hæfingarstöðvum eða á sambýlum. Í ljós kom að þroskaþjálfum í 

grunnskólum finnst eins og grunnskólinn sé ennþá að læra að meta störf þeirra, þó að þörfin 

fyrir þá þar sé mikil (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; Kristín Björnsdóttir og Lilja 

Össurardóttir, 2014; Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir, 2008).  

Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar gengur illa upp ef viðeigandi sérfræðimenntaðs 

starfsmanns, eins og þroskaþjálfa nyti ekki við til að framfylgja þeirri stefnu, vegna þess að 

þeir eru sérmenntaðir til þess að vinna með börnum og fullorðnum í samfélaginu sem hafa 

skerðingar af einhverju tagi. 
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Mér hefur þótt í gegnum mitt starf sem stuðningsfulltrúi í grunnskóla, starf þroskaþjálfa 

ekki vera nógu sýnilegt og ekki nógu mikil ábyrgð lögð þeim á hendur. Það er eins og eitthvað 

vanti þar upp á. Nú færist það meira í vöxt að þroskaþjálfar starfi í grunnskólum og þeim 

virðist vera að fjölga innan þeirra. Ég biðla til allra þroskaþjálfa að halda saman og standa 

vörð um starf sitt af ábyrgð og virðingu. Þeir þurfa að taka virkan þátt í uppbyggingu síns 

starfs í grunnskólum landsins. Allir þroskaþjálfar ættu að vera duglegir að sækja 

endurmenntun og varast að staðna ekki í starfi til framtíðar. Með þeim hætti geta 

þroskaþjálfar tryggt faglega og góða þjónustu til þeirra barna sem aðstoð þurfa innan 

skólakerfisins.   
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