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Ágrip 

Í ritgerð þessari er fjallað um hlutdeild og framlag þroskaþjálfa innan grunnskólanna í stefnu 

skóla án aðgreiningar. Varpað er ljósi á sérþekkingu þroskaþjálfa í grunnskólum og leitast 

við að skilgreininga hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar. Ritgerðin er eigindleg 

rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við níu þroskaþjálfa sem allir starfa innan grunnskóla. 

Viðmælendur okkar hafa víðtæka starfsreynslu og greindu frá störfum sínum í 

rannsókninni. Markmið okkar er að kryfja störf þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar og 

kanna hvort sérþekking þroskaþjálfa nýtist nægilega vel í grunnskólum landsins. Í 

niðurstöðum kemur fram að borin sé virðing fyrir störfum þroskaþjálfa í grunnskólum en 

hins vegar eru þeir að glíma við viðhorf sem aðrar starfstéttir innan skólans hafa ekki 

tileinkað sér. Réttindagæsla er því stór partur af störfum þroskaþjálfa og markmiðið að 

gæta hagsmuna nemenda. Hugtakið skóli án aðgreiningar hefur verið áberandi í 

umræðunni síðastliðin ár og eru viðmælendur okkar sammála um að ekki gæti sameiginlegs 

skilnings á hugtakinu og að framkvæmdinni sé ábótavant. Þroskaþjálfar eru ung stétt innan 

grunnskólanna og eru ennþá að ryðja sér til rúms í skólasamfélaginu. Viðmælendur okkar 

vilja fá fleiri þroskaþjálfa inn í grunnskólana. Þroskaþjálfar eiga í nánu þverfaglegu samstarfi 

við aðrar fagstéttir og leita þar árangursríkra leiða til þess að gera skólagöngu barna sem 

besta. Af niðurstöðum má draga þá ályktun að störf þroskaþjálfa séu mikilvæg innan 

grunnskóla og sérþekking þeirra og hugmyndafræði geti nýst í samstarfi við aðrar fagstéttir. 
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Ritgerð þessi er unnin til B.A.- prófs í þroskaþjálfafræðum við Menntavísindasvið Háskóla 
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þolinmæði og áhuga á verkefninu okkar. Einnig þökkum við þeim viðmælendum sem 

samþykktu að ræða við okkur og sýndu verkefni okkar áhuga; án þeirra hefði rannsóknin 

ekki orðið að veruleika. Bestu þakkir fá fjölskyldur okkar beggja sem sýndu okkur ómældan 

stuðning og þolinmæði árin þrjú sem við vorum í þroskaþjálfafræði náminu. Síðast en ekki 

síst viljum við þakka Sverri Norland góðan yfirlestur á ritgerðinni, yfirferð á orðalagi, 

stafsetningu og mjög uppbyggjandi orð sem nauðsynleg eru við skrif á ritgerð.  

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

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/adalvefur/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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1 Inngangur 

Öll börn eiga rétt á að fá kennslu við sitt hæfi og jöfn tækifæri til náms. Virðing skal borin 

fyrir rétti allra nemenda til virkrar þátttöku í námssamfélagi heimaskóla óháð atgervi og 

stöðu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Sú stefna um skóla án aðgreiningar sem hér er vísað 

til, var lögfest og gerð að opinberri skólastefnu á Íslandi árið 2008. Í skóla án aðgreiningar 

er gert ráð fyrir fullgildri þátttöku og metnaðarfullri menntun allra nemenda í einu 

skólasamfélagi og ber öllum skólum að taka við öllum nemendum (Ferguson o.fl, 2012; 

Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Hugtakið skóli án aðgreiningar er notað sem þýðing á 

enska hugtakinu inclusive education og vísar í stuttu máli til skipulags skólastarfs þar sem 

nemendur eru ekki aðgreindir eftir fötlun, uppruna eða námsgetu (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016). Hugtakið á rætur að rekja til Salamanca-yfirlýsingarinnar frá árinu 

1994 sem kveður á um að allir skólar skuli vera fyrir öll börn. Hugtakið skóli án aðgreiningar 

var fyrst notað á Íslandi í aðalnámskrá grunnskóla árið 2006 og síðar í grunnskólalögum frá 

2008. Réttlæti og mannréttindi eru samofin hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og 

hugsunin sú að tekið sé tillit til margbreytilegs hóps nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

Í skóla án aðgreiningar eiga börn með sérþarfir á sviði menntunar að njóta þess 

stuðnings sem þau kunna að þurfa á að halda til þess að þeim sé tryggð 

árangursrík menntun. Nám án aðgreiningar er virkasta leiðin til að treysta 

samstöðu meðal barna með sérþarfir á sviði menntunar og skólafélaga þeirra. 

Það á að vera undantekning að barn sé sent í sérskóla - eða varanlega sérdeild 

eða sérbekk í skóla sínum. Einungis er mælt með því úrræði í þeim fáu tilvikum 

þegar ljóst er að nám í almennum bekk fullnægir ekki menntunarlegum eða 

félagslegum þörfum barnsins eða að þess sé greinilega þörf vegna velfarnaðar 

barnsins sjálfs eða annarra barna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

1994). 

Eins og fram hefur komið er það markmið stefnunnar að skólar skapi sveigjanlegar 

aðstæður fyrir nemendur og veiti þeim færi á að taka fullan þátt í skólastarfinu. Kennarar 

og annað starfsfólk bera þannig sameiginlega ábyrgð á bæði velferð og námsframvindu 

nemenda (Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016). Í skóla án aðgreiningar 

verða kennarar og annað starfsfólk að vinna saman við að þróa leiðir til þess að skólastarfið 

stuðli að betri árangri allra nemenda. 

Þroskaþjálfar axla ásamt öðrum fagstéttum, þessa sameignlegu ábyrgð á framkvæmd 

stefnu um skóla án aðgreiningar. Störf þeirra og starfsviðmið hafa þróast mikið undanfarin 
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ár, einkum í kjölfar breyttra áherslna í málefnum fatlaðs fólks og aukinnar jafnréttisbaráttu 

þess. Mikil eftirspurn er eftir störfum þroskaþjálfa í samfélaginu, þá ekki síst í skólakerfinu 

þar sem þeir beina einkum sjónum að fullgildri þátttöku fatlaðra barna í skóla án 

aðgreiningar (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). Nýlegar íslenskar 

rannsóknir gefa til kynna aukna eftirspurn eftir starfskröftum þroskaþjálfa til að styðja við 

nám og félagslega aðlögun nemenda með fjölbreytilegar þarfir, s.s. nemendur af erlendum 

uppruna. Í rannsókn Kristínar Björnsdóttur og Lilju Össurardóttur (2015) þar sem sjónum 

var beint að lögsögu þroskaþjálfa í starfi kom fram að tæplega helmingur þroskaþjálfanna 

sem tóku þátt í rannsókninni störfuðu í grunnskólum. Rannsóknir bera enn fremur með sér 

að störf þroskaþjálfa skarist við störf annarra fagstétta sem hefur þau áhrif að starfslýsingar 

þroskaþjálfa séu óljósar þrátt fyrir að þeim sé falin mikil ábyrgð í starfinu (Vilborg 

Jóhannsdóttir og Kristín Lillendahl, 2015; Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2015). Í því samhengi þótti okkur áhugavert að beina kastljósinu að reynslu 

og upplifun þroskaþjálfa af störfum sínum í skóla án aðgreiningar, enda höfum við báðar 

reynslu og áhuga á þessu sviði. Báðar lítum við svo á að skóli án aðgreiningar sé spennandi 

starfsvettvangur og voru tildrög verkefnisins þau að okkur langaði að bregða birtu á 

hlutdeild og framlagi þroskaþjálfa í því ferli þegar hugmyndum um skóla án aðgreiningar er 

hrint í framkvæmd. 

Í þroskaþjálfafræðináminu kynnumst við ólíkum starfsvettvangi þroskaþjálfa og 

dýpkum þannig þekkingu okkar og skilning á störfum þeirra á breiðum vettvangi. Áhugasvið 

okkar beggja var ævinlega haft að leiðarljósi og liggur það meðal annars á barna- og 

unglingasviði. Báðar fórum við í vettvangsnám í grunnskóla á lokamisseri námsins. Í kjölfar 

þess veltum við fyrir okkur ýmsum atriðum sem vörðuðu störf þroskaþjálfa innan 

grunnskóla. Hluti af náminu samhliða vettvangsnámi er hópavinna þar sem unnið er að 

þróunarverkefnum tengdum vettvangsstöðum. Í okkar tilviki fjallaði hópavinnan, sem fram 

fór ásamt þremur samnemendum okkar, um skóla án aðgreiningar. Okkur fannst því tilvalið 

að samnýta B.A.-verkefni og þróunarverkefni, rýna þannig enn betur í störf þroskaþjálfa 

innan skólakerfisins og leggja áherslu á störf þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar. Báðar 

höfum við brennandi áhuga á mannréttindabaráttu og mannréttindum fatlaðs fólks og 

vildum því sjá hvað fælist í störfum þroskaþjálfa hvað mannréttindi og réttindagæslu snertir 

í skóla án aðgreiningar. Við ræddum við þroskaþjálfa til að varpa ljósi á störf þeirra í skóla 

án aðgreiningar.  

Meginmarkmiðið er tvíþætt; annars vegar að varpa ljósi á hlutverk, ábyrgðarsvið og 

helstu áskoranir þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar og hins vegar að skoða sýn 
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þroskaþjálfanna á stöðu mála og lausnir út frá faglegu sjónarmiðum þeirra og hugmyndum 

um skóla án aðgreiningar. Í kjölfarið settum við fram eftirfarandi undirmarkmið: 

 Hver er réttur fatlaðra ungmenna í íslensku skólakerfi?  

 Hvaða hugmyndafræði og vinnubrögð leiða stefnu og framkvæmd skóla án 

aðgreiningar? 

 Hvernig er staðið að framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar á Íslandi og 

hverjar eru helstu áskoranirnar? 

 Hvert er meginhlutverk þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar og hvaða faglegu 

sjónarmið leiða störf þeirra? 

 Hver er sýn þroskaþjálfanna á stöðu mála og hvaða úrlausnir leggja þeir til? 

Ritgerðin skiptist í fræðilegan hluta og rannsóknarhluta. Fræðilegi hlutinn skiptist í fjóra 

kafla. Í fyrsta kafla er skoðaður réttur fatlaðra ungmenna í íslensku skólakerfi. Dregin eru 

fram helstu hugtök mannréttinda og gerð grein fyrir þeim hugtökum og alþjóðasáttmálum 

sem varða skóla án aðgreiningar. Í öðrum kafla er sjónum beint að hugmyndafræðinni um 

skóla án aðgreiningar samkvæmt Salamanca-yfirlýsingunni og 24. grein samnings 

Sameinuðu þjóðanna höfð í brennidepli. Þriðji kaflinn snýr að helstu áskorunum og 

framkvæmd stefnunnar um skóla án aðgreiningar á Íslandi, með skýrslu úttektar á 

framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar að leiðarljósi. Fjórði kafli fjallar um 

meginhlutverk þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar og þau faglegu sjónarmið sem höfð eru 

að viðmiði í störfum þeirra. 

Í síðari hluta ritgerðarinnar er rannsóknin kynnt og niðurstöður hennar settar fram. 

Reifuð verður sýn þroskaþjálfa á stöðu mála á vettvangi og þær úrlausnir sem þeir leggja 

til. Í lok ritgerðarinnar eru niðurstöður rannsóknarinnar dregnar fram og fræðilegi hlutinn 

hafður til hliðsjónar. 
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2 Mannréttindi fatlaðra ungmenna 

Í þessum kafla verður sjónum beint að réttindum fatlaðra ungmenna til þátttöku í íslensku 

skólakerfi. Varpað verður ljósi að lykilhugtökum mannréttinda og verða þau rædd út frá 

Barnasáttmálanum og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Leitast 

verður við að gera skil á hugtökum á borð við valdeflingu, sjálfsákvörðunarrétt og sjálfstætt 

líf. Jafnframt verður stuttlega greint frá ólíkum sjónarhornum á fötlun, s.s. 

læknisfræðilegum og félagslegum skilningi á fötlun, í því skyni að varpa ljósi á hvernig 

skilningur á fötlun hefur áhrif á viðhorf og þau tækifæri sem fötluð ungmenni hafa til 

fullgildrar þátttöku í skóla án aðgreiningar.  

2.1 Ólík sjónarhorn á fötlun og áhrif þeirra 

Á undanförnum áratugum hefur margt áunnist og breyst í baráttumálum og viðhorfum til 

fatlaðs fólks hér á landi. Þó er enn langt í land. Tvenns konar sjónarhorn á fötlun hafa 

aðallega mótað sýn fólks á fötlun og grundvallast þau á ólíkum viðhorfum og skilningi. 

Læknisfræðilegur skilningur beinir athyglinni að því að fötlunin búi umfram allt í 

einstaklingum. Ennfremur að það þurfi að lækna, endurhæfa og veita ráðgjöf um meðferð 

og umönnun á grundvelli fötlunar einstaklingsins. Litið er svo á að fötlun sé harmleikur og 

að einstaklingur sé háður öðrum og byrði fyrir samfélagið (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Félagslegi skilningurinn leggur áherslu á að samfélagslegar hindranir eigi stóran þátt í að 

skapa fötlun manneskjunnar. Því sé fötlun einstaklinga tilkomin vegna hindrana í 

samfélaginu en ekki vegna fötlunar. Hindranir felast meðal annars í lélegu aðgengi, 

fordómum og skort á þjónustu. Út frá félagslegum skilningi á fötlun hefur þróast ólík sýn á 

hversu stóran þátt umhverfið á í að skapa fötlunina (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; 

Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Norræni tengslaskilningurinn bendir á að fötlunin verði til í flóknu samspili 

einstaklingsins við umhverfi sitt. Tøssebro (2004) undirstrikar að þannig sé fötlunin orðin 

aðstæðubundin. Ennfremur að hún byggi á þremur meginatriðum. Í fyrsta lagi að fötlun sé 

misgengi milli einstaklings og samfélagsins sem stafi af því að einstaklingur falli ekki innan 

tiltekins ramma og umhverfið geri ekki ráð fyrir margbreytileika fólks. Í öðru lagi sé fötlunin 

bundin við aðstæður; ef manneskja með þroskahömlun fer í banka hamlar fötlunin henni 

ekki ef upplýsingar eru á auðskyldu máli (og þá er raunar ekki um neina fötlun að ræða). Í 

þriðja lagi er fötlun afstæð og hluti af ferli þar sem er tekið er mið af umhverfi og aðstæðum 

hverju sinni (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Samkvæmt þessari nálgun er ekki horft fram 

hjá skerðingum manneskjunnar og áhrifum þeirra á líf hennar. Rannveig Traustadóttir 

(2006) bendir á að í stað þess að öll áhersla sé lögð á skerðinguna og að allur vandi stafi af 
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henni sé horft til samfélagsgerðarinnar með áherslu á að skoða samspil manneskjunnar og 

umhverfis. 

2.2 Mannréttindasjónarhornið 

Mannréttindi eiga að vera óyggjandi réttinda allra manna. Þau eru til þess fallin að tryggja 

friðhelgi einkalífs og gefa einstaklingi færi á að þroskast á sinn hátt með eigin hamingju að 

leiðarljósi (Ástríður Stefánsdóttir, 2011). Brynhildur Flóvenz (2004) talar um að rétturinn til 

einkalífs feli í sér að ráða sér sjálfur sem er grundvallaratriði til frelsis og að það sé með öllu 

óheimilt að mismuna fólki í þessum grunni. Undir þetta tekur Helga Baldvinsdóttir 

Bjargardóttir (2012) og bendir á að félagslegur mannréttindaskilningur á fötlun sé skoðaður 

út frá jöfnum rétti allra einstaklinga þar sem tekið er tillit til ólíkra þarfa þeirra. Þar er 

megimarkmiðið að skapa eitt samfélag fyrir alla þar sem borin er virðing fyrir mannlegri 

reisn og jafnfrétti allra án mismununar. Hún bendir ennfremur á að megin 

viðmiðsbreytingin í þjónustu við fatlað fólk hafi færst frá læknisfræðilegum skilningi sem 

einblínir á galla eða skerðingar yfir í félagslegan skilning sem hefur þau áhrif að ekki er 

lengur horft á stöðu fatlaðs fólks út frá hefðbundinni nálgun velferðar og mannúðar heldur 

út frá jöfnum rétti (Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2014). Í þessu ljósi verða ákvæði 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og ákvæði samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks skoðuð og þá með sérstakri áherslu á réttindi fatlaðra 

ungmenna til menntunar. 

2.2.1 Barnasáttmálinn 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins er sáttmáli sem samþykktur var á 

Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1989. Í daglegu tali er hann jafnan kallaður 

Barnasáttmálinn. Barnasáttmálinn er alþjóðleg viðurkenning þess að börn þurfi á aukinni 

vernd að halda. Öllum þeim sem koma að barni með einum eða öðrum hætti, er skylt að 

framfylgja ákvæðum sáttmálans. Árið 1992 fullgiltu Íslensk stjórnvöld sáttmálann og hafa 

192 aðildarríki nú lögfest hann. Með fullgildingu skuldbindur landið sig til þess að uppfylla 

ákvæði sáttmálans (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). 

Í 23. grein samningsins kemur fram að fötluðu barni skuli sýnd virðing og stuðla verði 

að virkri þátttöku þess í samfélaginu. Taka þarf tillit til sérstakra þarfa barnsins og gera því 

kleyft að afla sér menntunar. Í 28. grein samningsins er einnig fjallað um rétt barns til 

menntunar og undirstrikað að allir skuli njóta sömu tækifæra. Börn eiga rétt á 

grunnmenntun án endurgjalds og koma eigi á skólaskyldu. Í 29. grein kemur fram að 

menntun barns skuli miðast við getu þess og búa skuli það undir að lifa ábyrgu lífi í frjálsu 

þjóðfélagi (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 
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2.2.2 Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Þann 30. mars 2007 undirrituðu íslensk stjórnvöld samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks. Með því að undirrita samninginn voru sjórnvöld að lýsa yfir vilja til 

þess að innleiða samninginn í íslensk lög. Samningnum er ætlað að „efla, verja og tryggja 

full og jöfn mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra“ 

(Innanríkisráðuneytið, e.d.). Þann 20. september 2016 samþykkti Alþingi að fullgilda 

samninginn og var það mikið fagnaðarefni. Með því að fullgilda samninginn var verið að 

viðurkenna mannréttindi fatlaðs fólks. Annað mikilvægt skref í framhaldinu fólst svo í 

breytingum á lögum í samræmi við samninginn og er þess nú beðið að samningurinn verði 

innleiddur (Utanríkisráðuneytið, 2016). 

24. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttndi fatlaðs fólks, fjallar um rétt til 

menntunar. Allir skuli hafa jöfn tækifæri innan menntakerfisins án aðgreiningar. Gera skal 

fötluðu fólki kleift að fullþroska persónuleika sinn, sköpunargáfu og hæfileika í samræmi 

við getu sína og veita því færi á að taka virkan þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi. Tryggja skal að 

fötluðu fólki sé ekki haldið frá menntakerfinu og að því sé veittur viðeigandi stuðningur til 

að njóta góðrar menntunar (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 24. 

grein/2007). 

Aðildarríki skuldbinda sig til að stuðla að fullri þátttöku fatlaðs fólks til jafns við aðra í 

skólastarfi sem og í þjóðfélaginu, með því að greiða aðgengi þeirra að menntun og veita 

þeim tækifæri til að uppfylla þarfir sínar endurgjaldslaust (Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks 24. grein/2007). 

2.2.3 Hugmyndafræði um sjálfstætt líf 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf byggist á félagslegum skilningi mannréttinda á fötlun. 

Kjarninn er sá að allir einstaklingar hafi rétt til að stjórna, taka ákvarðanir og lifa sjálfstæðu 

lífi á sínum eigin forsendum. Einstaklingurinn stjórnar því lífi sínu óháð skerðingu eða fötlun 

og tekur þátt í öllum ákvörðunum lífsins, hvort sem þær eru fjárhagslegar, menningarlegar 

eða stjórnmálalegar (Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 

2009). 

Sé saga fatlaðs fólks skoðuð eru allmörg dæmi þess að tækifæri þeirra hafi verið skert 

og takmörkuð með efnislegum og samfélagslegum hindrunum, s.s. sjálfstæðum 

ákvörðunum, borgaralegum réttindum og skyldum og mannréttindum (Vilborg 

Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010). Hugmyndafræði þessi hefur haft mikil áhrif á 

breytingar meðal fatlaðs fólks þar sem læknisfræðilegum skilningi á fötlun er hafnað 

(Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). 
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2.2.4 Sjálfsákvörðunarréttur, valdefling og fullgild þátttaka 

Hugtökin valdefling og sjálfsákvörðunarréttur eiga sterka stoð í félagslegum skilningi 

mannréttinda. Valdefling hefur verið skilgreind á marga vegu og fjallar í grunnatriðum um 

útdeilingu valds. Styrkja og styðja þarf sjálfstraust einstaklingsins svo að hann hafi tök á að 

stjórna lífi sínu og taka ákvarðanir sem snerta líf hans. Með þessu er stuðlað að auknum 

lífsgæðum og mannréttindum sem felst meðal annars í að einstaklingurinn hafi tækifæri á 

að skilgreina óskir sínar, langanir og þarfir. Hugtakið sjálfsákvörðunarréttur felst meðal 

annars í því að einstaklingurinn taki ákvarðanir sem hann telur að séu sér í hag. Fundnar 

eru leiðir til að framkvæma þær ákvarðanir sem einstaklingurinn hefur tekið og berst 

einstaklingurinn fyrir réttindum sínum til athafna og sjálfsákvörðunar (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008).  

2.3 Samantekt 

Hér að framan var greint frá læknisfræðilegum og félagslegslegum skilningi á fötlun. Farið 

var yfir þau hugtök sem skipa stóran sess í mannréttindum fatlaðs fólks. Skýrt er kveðið á í 

alþjóðasáttmálum að réttur fatlaðs fólks sé til jafns við aðra í skólakerfinu. Eins og fram 

kemur í samningi Sameinuðu þjóðanna eiga allir rétt á að fá aðstoð til þess að geta tekið 

þátt í samfélaginu og þannig hagað einkalífi sínu, sjálfsákvörðunum og þátttöku. Vegna 

tilkomu samnings Sameinuðu þjóðanna hefur félagslegur skilningur á fötlun verið að 

brjótast út, það má glöggt sjá í samningnum að fötlun er viðukennt hugtak sem verður til 

vegna þeirra hindrana sem koma í veg fyrir fullgilda þátttöku fatlaðs fólks í umhverfinu. Líkt 

og kemur fram í 24. grein eiga allir rétt á að fá menntun við sitt hæfi og fötluðu fólki má 

ekki úthýsa úr menntakerfinu. Í Barnasáttmálanum kemur fram að öll börn í skólum eigi 

rétt á námi sem er aðlagað að þörfum þeirra. Hvert og eitt okkar er einstakt og því geta ekki 

allir fengið sömu þjónustu. Skapa þarf eitt samfélag fyrir alla þar sem virðing fyrir mannlegri 

reisn er höfð að leiðarljósi og réttur allra sé sá sami án mismununar.  
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3 Skóli án aðgreiningar: Stefna og vinnubrögð 

Í þessum kafla munum við leitast við að svara því hvaða hugmyndafræði og vinnubrögð 

leiða stefnu og framkvæmd skóla án aðgreiningar. Sjónum verður einkum beint að 

Salamanca yfirlýsingunni og 24. grein samnings Sameinuðu þjóðanna. Sérstök áhersla 

verður lögð á að skoða fyrirmæli Evrópumiðstöðvar um skóla án aðgreiningar um 

starfshætti og vinnubrögð sem miða að því að hrinda stefnunni í framkvæmd á 

árangursríkan hátt.  

3.1 Hugmyndir og stefna  

Stefnan um skóla án aðgreiningar var tekin fyrir í Salamanca yfirlýsingunni frá árinu 1994. 

Fulltrúar 92 ríkja Sameinuðu þjóðana ræddu og mótuðu stefnu um skóla fyrir alla (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 1994). Skóli án aðgreiningar byggist á viðurkenningu og 

þátttöku allra nemenda; að allir nemendur njóti virðingar og nái besta mögulega árangri. 

Skólastarf án aðgreiningar er ferli í sífelldri þróun og allt skólastarfið er heildstætt og 

samþætt og stuðningur er veittur eftir þörfum hvers og eins (Skóli og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar, 2012). 

Skóli án aðgreiningar er margrætt hugtak sem á sér djúpar rætur í hugmyndum um 

jöfnuð, félagslegt réttlæti og lýðræðislega þátttöku. Hugtakið hefur þróast meðal fagfólks 

undanfarna áratugi, frá blöndun til skóla margbreytileikans. Samkvæmt nýlegum 

rannsóknum þarf að stuðla að auknu þróunarstarfi í skólum með þátttöku allra 

(Menntavísindastofnun Háskóla Íslands, 2014).  

Skóli án aðgreiningar er veigamikið hugtak og mun flóknara í framkvæmd en talið var í 

fyrstu. Skilningur manna virðist vera ólíkur eftir skólasamfélögum og eru því hugmyndirnar 

um hugtakið mismunandi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Skóli án 

aðgreiningar er tilraun til þess að þýða enska hugtakið inclusive education. Ekkert eitt 

íslenskt orð hentar sem góð þýðing og því hefur þurft að þýða hugtakið með orðasambandi. 

Vegna þess hve óbein þýðingin er, leggja aðilar innan skólakerfisins misjafnan skilning í 

hugtakið. Fyrir sumum er skóli án aðgreiningar einungis fyrir þá sem þurfa sérstaka aðstoð 

(European agency for special needs and inclusive education, 2017). 

Í íslenskum lagatexta, þar sem vísað er til skóla án aðgreiningar, er notast við 

hefðbundnar sérkennsluaðferðir og vinnubrögð með nemendum í veikri félagslegri og/eða 

námslegri stöðu. Merking hugtaksins er aftur á móti sú að öllum börnum innan 

skólakerfisins skuli mætt með tilliti til þess hvar þau eru stödd (Ferguson o.fl., 2012). 

Fræðimenn hafa sett fram ólíkan skilning á hugtakinu. Til að mynda skilgreinir Florian 

(2012) í rannsókn sinni merkingu hugtaksins inclusive education. Kvaddir voru til 
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reynslumiklir kennarar sem höfðu unnið við að skilgreina hugtakið. Skilgreiningin fór frá því 

að ná yfir flesta nemendur yfir í að taka einungis til sumra nemenda og þaðan yfir í að 

spanna alla nemendur. Skiptar skoðanir voru meðal kennara innan hópsins um það hvort 

skipta ætti upp nemendahópnum. Sumir vildu skipta honum eftir tilteknu dreifilíkani en 

aðrir vildu ekki skipta niður hópnum. Einn kennaranna hafði orð á því að þegar byrjað var á 

að tala um skóla án aðgreiningar hefði það verið vegna sérþarfa fárra nemenda til þess að 

aðgreina þá ekki frá hinum. 

Dyson og Millward (2000) tæpa á því að hægt sé að skilja hugtakið skóla án aðgreiningar 

á ýmsa vegu. Meðal annars út frá því að öllum nemendum sé boðin sambærileg kennsla í 

öllum skólum á landsvísu. Að allir fylgi sömu námskránni og fái sömu kennslu burtséð frá 

þörfum hvers og eins. Þar af leiðandi fái nemendur ekki aðeins tækifæri til að leysa verkefni 

innan kennslustofunnar, heldur í sérstakri stofu eða við aðstæður sem henta hverju barni 

fyrir sig. Orðið inclusion verði ekki einungis skilgreint á annan hátt en skóli án aðgreiningar 

heldur geti slík skilgreining talist of þröng og stofnanaleg og þar með falið í sér andstæðu 

þess sem stefnt var að í upphafi. Í sumum löndum er talið að hugmyndafræðin skóli án 

aðgreiningar komi sterklega fram í því að næstum allir nemendur ganga í venjulegan skóla, 

en margir innan skólans séu skráðir í sérkennslu. 

3.2 Salamanca yfirlýsingin. 

Salamanca yfirlýsingin er stefna og framkvæmd í málefnum nemenda með sérþarfir. 

Yfirlýsingin var samþykkt á ráðstefnu sem haldin var af UNESCO og spænska 

menntamálaráðuneytinu í borginni Salamanca á Spáni árið 1994. Yfirlýsingunni er lýst í 

fimm meginþáttum um rétt hvers einstaklings til menntunar og skyldu til að viðhalda 

viðunandi stigi menntunar. Hafa þurfi að leiðarljósi að þarfir barna eru misjafnar og ekki 

skuli mismuna eftir áhugamálum, námsþörfum eða hæfileikum hvers og eins. Jafnframt 

kemur fram að öll börn eigi rétt á að ganga í almenna skóla þar sem öllum þörfum þeirra 

skuli mætt með viðunandi kennsluaðferðum. Talið er að almennir skólar spili stóran þátt í 

að sigrast á hugarfari sem stuðlar að mismunun og þannig sé fötluðu fólki tekið opnum 

örmum inn í mótun samfélags án aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

1994). 

Markmiðið með þessari yfirlýsingu er að hún verði sett í lög eða tekin upp sú meginregla 

að öll börn sæki almennan skóla nema mjög ríkar ástæður standi til annars. Skorað er á 

stjórnvöld landanna að gera allt sem í valdi þeirra stendur til að skólar landsins og 

menntakerfið í heild sinni séu undir það búin að taka á móti öllum börnum án sérstakrar 

aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1994). 
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3.3 Samningur Sameinuðu þjóðanna - 24. grein  

Í grein, sem birtist hjá Mannréttindastofnun í Hollandi eftir de Beco kemur fram að 

samkvæmt 24. grein samningsins eigi allir rétt á námi án aðgreiningar. 24. greinin bannar 

ekki aðeins mismunun gagnvart öllum börnum í námi heldur setur hún einnig fram rétt til 

náms án aðgreiningar (de Beco, 2014). 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks undirstrikar 24. greinin 

félagslegt sjónarhorn mannréttinda með því að kveða á um þjónustu sem byggist á jöfnum 

rétti og mikilvægi þess að fjarlægja samfélagslegar hindranir í þátttöku. Það krefst þess að 

aðildarríkin geri ráðstafanir til að tryggja að öll börn geti tekið þátt í almennu skólakerfi (de 

Beco, 2014). 

Gauthier de Beco (2014) bendir á að almenn löggjöf eigi að tryggja að allir geti gengið í 

almenna skóla en þrátt fyrir það séu enn margar hindranir sem hefta eða banna þátttöku. 

Breyta þurfi menningu, stefnu og vinnubrögðum. Allir hagsmunaaðilar þurfi að sameinast 

um að greina leiðir við að útfæra mannréttindasýnina og þær lýðræðislegu skyldur sem 24. 

greinin kveður á um. 

Öll aðildarríkin verða að hafa áætlun um hvernig uppfylla megi þá þætti sem fram koma 

í 24. grein. Ef samfélög hafa byggt sérskóla og unnið eftir slíkri stefnu fá þau að vinna sig í 

átt að skóla án aðgreiningar í þrepum. Önnur samfélög þurfa að vinna hraðar að slíku 

markmiði. Húsakostur þarf að henta öllum einstaklingum. Til lengri tíma litið er hagstæðara 

að reka skóla án aðgreiningar heldur en sérskóla; kostnaðurinn er allt að sjö til níu sinnum 

minni. Aftur á móti hlýst af því talsverður kostnaður í upphafi að breyta húsakosti, skipulagi 

og öðru sem viðkemur skóla án aðgreiningar (de Beco, 2014). 

3.4 Vinnubrögð og helstu áskoranir 

Kennsluaðferðir í grunnskólum, sem fara eftir hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar 

þurfa að vera fjölbreyttar og sniðnar að bæði þörfum og hæfni hvers og eins. Mikilvægt er 

að finna styrkleika nemenda og efla þá með viðeigandi verkefnum (Sigurlaug Indriðadóttir, 

2014). Kennarar þurfa að ígrunda vel aðferðir sínar með því að horfa til baka og sjá hvað 

hefur gengið vel. Þeir þurfa að byrja smátt en vera vissir um hvað hentar hverjum og einum 

nemenda og sjá fyrir sér hvernig starfið lítur út. Mikilvægt er að tala við nemendur og láta 

þá vita að ólíkir styrkleikar þeirra, þarfir og námsvalkostir séu áhugaverðar áskoranir fyrir 

þig sem kennara (Tomlinson, 2014). 

3.4.1 Kenningu komið í framkvæmd 

Tillögur að aðgerðum til að takast á við nám án aðgreiningar voru settar fram á alþjóðlegri 

ráðstefnu Evrópumiðstöðvar um skóla án aðgreiningar í nóvember 2013. Þar komu meðal 



17 

annars fram tillögur um hvernig taka megi á margbreytileika og styðja við nemendur, 

kennara og fjölskyldur þeirra og hvernig nám án aðreiningar gagnast við kennslu og 

framkvæmd. Ráðstefnugestir lögðu fram tillögur að aðgerðum; börnin eigi rétt á stuðningi 

eins skjótt og auðið er, en slíkt fyrirkomulag felur í sér markvissa samvinnu og samræmingu 

á milli þjónustustiga. Til þess að nám án aðgreiningar veiti góða menntun þarf stuðningur 

að vera til staðar frá öllu samfélaginu í heild sinni. Því þarf að rækta samstarf á öllum 

þjónustustigum, allt frá þeim sem taka ákvarðanir og til þeirra sem nýta þjónustuna, 

nemenda og fjölskyldna þeirra. Einnig þurfa kennarar að vera í stakk búnir að kenna öllum 

nemendum. Í því skyni þarf að mennta nýja kynslóð kennara með tilliti til siðrænna gilda 

(European agency for development in special needs education, 2014). 

3.4.2 Tilmæli um starfshætti 

Litið er á nám án aðgreiningar sem mannréttindi sem varðar fleiri nemendur en 

einvörðungu þá sem hafa sérþarfir. Nám án aðgreiningar á að vera fyrsta flokks fyrir alla 

nemendur. Nokkur lykilatriði stuðla að námi án aðgreiningar. Í fyrsta lagi þarf að bregðast 

við röddum nemenda. Hlusta ber á nemandann sjálfan, aðstandendur hans og ráðgjafa, um 

ákvarðanir sem snerta líf nemandans og veita honum færi á að tjá afstöðu sína og 

hugmyndir. Í öðru lagi er brýnt að allir nemendur séu virkir í skólastarfinu og í samfélaginu. 

Í þriðja lagi eru jákvæð viðhorf kennara og árangursrík samskipti við starfsfólk öllum 

nemendum mikilvæg. Í fjórða lagi skulu kennarar afla sér þekkingar og færni í því skyni að 

koma til móts við þarfir nemenda. Í fimmta lagi ættu skólastjórnendur að fagna 

fjölbreytilegum hópi starfsmanna og nemenda og styðja við nýjungar. Í sjötta og síðasta lagi 

ættu allir skólar að hafa kost á þverfaglegri félagsþjónustu (European agency for 

development in special needs education, 2011). 

3.5 Samantekt 

Krufðar voru ólíkar skilgreiningar á hugtakinu skóli án aðgreiningar. Sumir fræðimenn telja 

að hugtakið byggist á viðurkenningu og þátttöku allra nemenda. Aðrir segja að það sé 

einungis hugsað fyrir suma nemendur. Í Salamanca-yfirlýsingunni kemur fram að ekki megi 

mismuna nemendum; þarfir barna séu misjafnar en öll börn eigi rétt á að ganga í almennan 

skóla. 24. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks tryggir enn frekar 

þann rétt að allir eigi tilkall til náms án aðgreiningar. Vinnubrögð í stefnu skóla án 

aðgreiningar þurfa að grundvallast á fjölbreyttum aðferðum sem henta hverjum nemenda 

fyrir sig og þar sem styrkleiki hvers og eins er hafður að leiðarljósi. Stuðningur þarf að vera 

til staðar auk samvinnu milli allra þeirra sem koma að barninu. Kennarar þurfa að tileinka 

sér viss viðhorf og vera tilbúnir að kenna öllum nemendum og bregðast þannig við rödd 
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þeirra og óskum foreldra. Mikilvægt er að fagna fjölbreytileikanum og styðja við nýjungar í 

starfi með því að afla sér þekkingar og færni til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. 
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4 Skóli án aðgreiningar á Íslandi  

Fjallað verður um framkvæmd stefnunnar um skóla án aðgreiningar á Íslandi og helstu 

áskoranir þar að lútandi. Í yfirlýstri menntastefnu Íslands, sem nefnd hefur „skóli án 

aðgreiningar“ kemur fram að allir grunnskólar skuli taka við öllum börnum og búa þau undir 

líf og starf í þjóðfélaginu (Ferguson o.fl., 2012). Stefnan um skóla án aðgreiningar og 

hlutverk grunnskólanna gagnvart nemendum sínum eru sett fram í lögum, reglugerðum, 

alþjóðlegum sáttmálum og aðalnámskrá (Menntamálaráðuneytið, 2015). 

4.1 Aðalnámskrá grunnskóla  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) koma fram markmið og kröfur sem eiga við alla aðila innan 

skólakerfisins, þar með talið nemendur, kennara og annað starfsfólk. Aðalnámskrá greinir 

frá því hvernig standa skuli að námi og setur fram markmið og kröfur skólanna 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Í námskránni er tryggður réttur allra nemenda til vissrar lágmarksmenntunar og 

jafnrétti til náms. Samkvæmt henni skal hver og einn nemandi fá kennslu við sitt hæfi, óháð 

aðstæðum, uppruna, kyni og kynhneigð, stétt, trúarbrögðum, heilsufari eða fötlun. Öll börn 

eiga rétt á að sækja grunnskóla með jöfnum tækifærum til náms og skuli námið aðlagað að 

hverjum og einum. Allir eiga rétt á jöfnu aðgengi og þátttöku í skólastarfinu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). 

4.2 Lög um grunnskóla 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008 eiga við um sjálfstætt rekna grunnskóla, grunnskóla á 

vegum sveitarfélaga og annað viðurkennt nám á grunnskólastigi. Markmið laganna er að 

stuðla að alhliða þroska allra nemenda og því þarf námið að vera á forsendum hvers 

nemanda fyrir sig og fara fram í umhverfi sem hvetur til dáða og veitir þeim öryggiskennd. 

Nemandi á að geta notið þeirra hæfileika sem hann býr yfir. Í 13. grein laganna er að finna 

ákvæði sem felur í sér að allir nemendur eigi rétt á kennslu við sitt hæfi í námsumhverfi sem 

er hvetjandi (lög um grunnskóla nr. 91/2008) 

Í 17. grein laganna kemur fram að persónuleiki, þroski, geta, hæfileikar og áhugasvið 

séu þeir þættir sem taka skuli mið af. Allir nemendur eiga rétt á að stunda nám sem miðað 

er að þörfum þeirra, auk þess sem allir eigi að fá jöfn tækifæri óháð aðstæðum og atgervi. 

Þeir sem þurfa á stuðningi að halda vegna námsörðugleika eiga rétt á sérstökum stuðningi 

í samræmi við metnar þarfir. Ef foreldrar telja að barn þeirra fái ekki kennslu við sitt hæfi í 

almennum grunnskólum, býðst þeim að sækja um í sérdeild grunnskóla eða sérskóla (lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). 
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4.3 Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla 

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla kemur fram að allir nemendur, sem 

þurfa á sérstökum stuðningi að halda í námi, fái hann í samræmi við metnar sérþarfir. Sá 

stuðningur, sem veittur er, á að fara fram innan skólans, án aðgreiningar. Nemendur eiga 

rétt á því að komið sé til móts við þroska og aldur þeirra. Einnig eiga þeir rétt á að notast sé 

við þann tjáningarmáta sem hentar þeim best til náms. Þeir nemendur, sem eru með 

sérþarfir, eiga kost á að fylgja ekki aðalnámskránni eftir og fá þar að leiðandi sína eigin 

einstaklingsnámskrá (reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, nr.585/2010). 

4.4 Menntun fyrir alla 

Árið 2017 kom út skýrsla sem ber heitið Menntun fyrir alla: Úttekt á framkvæmd stefnu um 

menntun án aðgreiningar á Íslandi. Eins og heitið gefur til kynna var um að ræða úttekt á 

þróunarvinnu sem átti sér stað á Íslandi frá mars til ágúst 2016. Úttektin varð gerð til þess 

að kanna framkvæmd stefnu íslenskra stjórnvalda á menntun án aðgreiningar með tilliti til 

þeirra sem menntamál varða (European agency for special needs and inclusive education, 

2017). 

Í megindráttum voru niðurstöður þær að ekki virðist ríkjandi nokkur sameiginlegur 

skilningur á hugtakinu skóli án aðgreiningar og því hvernig stefnunni skuli hrint í 

framkvæmd. Þeir sem sinna menntamálum og framkvæmd stefnunnar telja þörf á frekari 

leiðsögn. Fjölga þurfi leiðum til að framfylgja stefnunni á öllum skólastigum á Íslandi. Einnig 

þurfi að greiða fyrir því að starfsfólk fái tækifæri til að ígrunda störf sín í skólum án 

aðgreiningar. Enn fremur kemur fram að skóli án aðgreiningar krefjist jafnframt aukins 

fjármagns, eigi að byggja upp lærdómssamfélag án aðgreiningar. Margir starfsmenn telja 

sig ekki búa yfir nægilega faglegri sérþekkingu til að hún megi nýtast til undirbúnings fyrir 

stefnuna. (European agency for special needs and inclusive education, 2017). 

4.5 Rannsóknir sem lúta að skóla án aðgreiningar á Íslandi 

Rannsókn var framkvæmd í fimm grunnskólum á Íslandi með það í huga að skoða skipulag 

og framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar. Tekin voru viðtöl við kennara og 

skólastjórnendur og gerðar vettvangsathuganir í skólunum fimm. Þau meginþemu, sem 

komu fram í gögnunum, voru viðhorf starfsfólks og samvinna. Í niðurstöðum kom fram að 

kennarar og skólastjórnendur upplifi jákvæð viðhorf í garð skóla án aðgreiningar. Einn 

skólastjórnenda bendir þó á að vöntun sé á ráðgjöf bæði til þeirra sem stjórna og kennara 

sem kenna í skólanum. Þar af leiðandi náist ekki að mæta þörfum allra með skóla án 

aðgreiningar í huga. Jafnframt er bent á að vinna þurfi að viðhorfsbreytingu innan skólans. 

Kennarar voru mjög ánægðir með teymisvinnuna og samstarf þegar kennsla er undirbúin. 
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Glöggt má sjá að mikilvægt er að móta viðhorf, umræður þurfa að eiga sér stað á milli 

starfsmanna og miðla þarf sérþekkingu til að bestur árangur náist í skólaumhverfinu 

(Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). 

Önnur rannsókn var gerð meðal kennara og skólastjóra innan tiltekinna stofnana á 

Íslandi og í Hollandi. Tekin voru viðtöl við kennara og skólastjórnendur og einnig voru 

kennararnir látnir fylla út dagbók. Þau meginþemu, sem valin voru úr niðurstöðum 

rannsóknarinnar, eru ferlið frá útilokun nemenda til skóla án aðgreiningar, fyrri reynsla 

kennaranna af margbreytileika og viðhorfum, hlutverk menningar og menntastefnu 

(Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

Hollensku kennararnir eru óöryggir í að framfylgja ferlinu þar sem þeir sjá ekki í hendi 

sér að aðstæður verði nokkru sinni með því móti að uppfylla megi heildarmyndina. Þeir tala 

um að fjölga þurfi starfsfólki í kennslustundum og skapa sveigjanlegar aðstæður. Íslensku 

kennararnir telja að stefnan um skóla án aðgreiningar hafi verið ákveðin án þess að fyrir 

lægi skýr sýn á hvernig framhaldið yrði. Þeir fullyrða að á öllum þeim tíma, sem skóli án 

aðgreiningar hefur verið í þróun, hafi aldrei fengist nægilegur stuðningur til þess að 

framfylgja því sem kemur fram í lögum og aðalnámskrá (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010).  

Kennarar í Hollandi og Íslandi eiga það sameiginlegt að hafa jákvæð viðhorf í garð 

margbreytileikans, sem birtist einna helst í viðhorfum þeirra í daglegu lífi en ekki því sem 

þeir læra í kennaranáminu. Íslensku kennararnir benda á að miðað við hversu lengi 

hugmyndafræðin hefur verið í þróun, hafi lítið sem ekkert gerst í þeim málum og fáir 

kennarar séu nægilega kunnugir hugmyndum um skóla án aðgreiningar. Í Hollandi voru 

kennarar betur upplýstir um stefnuna þar sem stjórnendur upplýstu alla kennara með 

fræðslu á borð við ráðstefnur, fyrirlestra og námskeið. Hollensku kennararnir benda á að 

þeir hafi valið sér vinnu sem miðar að því að kenna „venjulegum börnum“ en ekki þeim sem 

eru með sérþarfir eða fötlun. Aftur á móti nefna íslensku kennararnir að þeir telji sig geta 

kennt ólíkum nemendum. Þeir benda á að hindrunin sé ekki fólgin í því hvað ami að barninu 

heldur að hún eigi rætur í umhverfinu og því hvernig stuðningurinn fari fram (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). 

4.6 Samantekt 

Skóli án aðgreiningar er skilgreindur í lögum, reglugerðum og aðalnámskrá grunnskólanna 

á Íslandi. Líkt og fram kemur í aðalnámskránni á hver og einn nemandi að fá kennslu við sitt 

hæfi. Nemendur eiga að fá kost á jöfnum tækifærum til náms og að námið sé aðlagað að 

hverjum og einum. Í lögum um grunnskóla er skýrt kveðið á um að nám fari fram á 

forsendum hvers nemenda í umhverfi sem sé hvetjandi og veitir öryggi. Þurfi börn 

sérstuðning vegna námsörðugleika eigi þau rétt á sérstökum stuðningi í samræmi við þarfir 
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þeirra. Þurfi nemandi á sérstuðningi að halda á hann, samkvæmt reglugerð um nemendur 

með sérþarfir, að fá stuðning sem fer fram innan skólans og án aðgreiningar. 

Íslenskar rannsóknir sýna að ekki virðist ríkja sameiginlegur skilningur á hugtakinu skóli 

án aðgreiningar og því hvernig framkvæma skuli stefnuna. Rannsóknir sýna jafnframt að 

vöntun er á ráðgjöf til þeirra sem stjórna og kenna í skólum en til þess þurfi fjármagn. 

Starfsfólk skólanna efast um að menntun þess nægi til þess að framfylgja stefnunni. 
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5 Fagstétt þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar 

Hér á eftir verður fjallað um þróun náms og starfa þroskaþjálfa. Gerð verður grein fyrir 

starfskenningu og siðareglum fagstéttarinnar. Greint verður frá rannsóknum sem lúta að 

starfi þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar á Íslandi. Í kaflanum verður leitast við að varpa 

ljósi á sérþekkingu þroskaþjálfa og hvaða faglegu sjónarmið leiði störf þeirra í skóla án 

aðgreiningar. 

5.1 Þróun menntunar og starfa  

Með aukinni samfélagsþátttöku fatlaðs fólks hafa orðið miklar breytingar á störfum 

þroskaþjálfa sem felast m.a. í því að þeir eru farnir að starfa vítt og breytt í samfélaginu, s.s. 

í skólakerfinu (Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). Störf þeirra felast 

meðal annars í að útbúa einstaklingsnámskrá, aðlaga námsefni að nemendum og útbúa 

þjálfunaraðstæður á borð við sjónrænt skipulag. Þeir vinna með félagslega þáttinn við 

ýmsar aðstæður og aðlaga bæði innan kennslustofunnar og utan. Eitt af meginhlutverkum 

þroskaþjálfa er að mæta þörfum barna og hlusta á óskir foreldra. Þeir veita ráðgjöf til 

starfsfólks skóla, sem meðal annars felst í því að sú þjónusta, sem barninu er veitt, sé eins 

góð og kostur er. Þroskaþjálfar eru í forsvari nemenda sem er mikilvægur partur af starfinu 

(Huldís Franksdóttir, 2007). Í niðurstöðum rannsóknar, sem beindi sjónum að þróun starfa 

íslenskra þroskaþjálfa, kemur fram að þeir sem starfa á barna- og unglingasviði tala um að 

réttindagæsluhlutverk sé stór partur af starfinu. Það felst aðallega í því að stuðla að 

þátttöku barna í almennu skóla- og frístundastarfi (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín 

Lilliendahl, 2015). 

Eins og fram hefur komið hafa orðið breytingar á störfum þroskaþjálfa og 

vitundarvakning gagnvart réttindum einstaklinga sem stéttin þjónustar og starfar fyrir. Sú 

þjónusta sem einkenndi störf fagstéttarinnar í upphafi var þannig háttað að áherslan var á 

hjúkrun líkt og þekkist á sjúkrastofnunum (Þorvaldur Kristinsson, 2015). Þjónustuformið 

einkenndist af læknisfræðilegum skilningi þar sem gæsla og umönnun tíðkaðist og laga 

þurfti einstaklinginn. Viðhorf samfélagsins hafði áhrif á að að fatlað fólk var lokað inni á 

stofnunum og ekki þátttakendur í samfélaginu (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2012). 

Árið 1976 voru stofnuð hagsmunasamtök fatlaðs fólks. Það fékk nafnið þroskahjálp og 

hafa þau samtök haft stýrandi áhrif á málefni fatlaðs fólks hvað varðar umræðuna og 

lagasetningu (Þroskahjálp, e.d.). Vegna baráttu samtakanna voru árið 1979 sett 

tímamótalög um aðstoð við þroskahefta þar sem þjónustan fór ekki einungis fram inni á 

stofnunum heldur einnig í samfélaginu og fluttust margir af stofnunum á sambýli. Stofnanir 

voru þó enn við lýði og var það ekki fyrr en árið 1992 sem tekin var stjórnsýsluleg ákvörðun 
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um að leggja stofnanir niður. Samt sem áður voru reknar sólarhringsstofnanir fyrir fólk með 

þroskahömlun og var lítið sem ekkert rætt um að loka þeim stofnunum þó svo að 

hugmyndafræðin væri sú að fatlað fólk ætti að vera virkir þáttakendur í samfélaginu og hafa 

rétt á auknum mannréttindum (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2012). 

Mikil þróun varð á málefnum fatlaðs fólks upp úr 1990 þegar hugtök á borð við 

félagslegur skilningur á fötlun, réttindagæsla og mannréttindi litu dagsins ljós. Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk kom svo í kjölfarið. Hann var undirritaður árið 

2007 og markaði það mikil tímamót í sögu málefni fatlaðs fólks (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2012; Innanríkisráðuneytið, e.d.). Markmið samningsins er að fatlað fólk eigi rétt á fullri 

þátttöku innan samfélagsins og mannréttindi til jafns á við aðra (Innanríkisráðuneytið, e.d.). 

Mikil þróun varð í málefnum fatlaðs fólks og störf og menntun þroskaþjálfa breyttust og 

þroskaþjálfar fóru að starfa innan almenna kerfisins, meðal annars í grunnskólum (Guðrún 

V. Stefánsdóttir, 2012). 

5.1.1 Þróun þroskaþjálfanámsins 

Fagstétt þroskaþjálfa á rót sína að rekja til kröfunnar sem samfélagið gerði um að sérhæft 

starfsfólk sinnti gæslu og ummönnun vistmanna á Kópavogshæli (Kristín Lilliendahl og 

Vilborg Jóhannsdóttir, 2013). Árið 1958 var stofnaður skóli að erlendri fyrirmynd og var 

námið bæði bóklegt og verklegt til tveggja ára. Mikið var lagt upp úr verklega hlutanum og 

komust allar þær stúlkur inn sem sóttu um námið. Þær sem útskrifuðust fengu starfsheitið 

„gæslusystir“ og algengt var að þær byggju á hælinu vegna þess hversu afskekkt það var 

(Þorvaldur Kristinsson, 2015). Árið 1971 breyttist starfsheitið í þroskaþjálfi og í kjölfar varð 

gæslusystraskólinn að Þroskaþjálfaskóla Íslands (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 

2015). Meginhlutverk þroskaþjálfa var að starfa með fötluðu fólki en þó aðallega fólki með 

þroskahömlun. Stór breyting varð á náminu árið 1997 þegar skólinn sameinaðist 

Kennaraháskóla Íslands og færðist upp á Háskólastig. Haustið 2008 varð námið hluti af 

Menntavísindasviði við Háskóla Íslands (Þorvaldur Kristinsson, 2015). Þróun hefur orðið á 

hlutverki og tilgangi námsins. Áherslurnar í náminu hafa breyst vegna breyttrar 

hugmyndafræði og örari þróunar í málefnum fatlaðs fólks (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín 

Lilliendahl, 2015). Í dag snýst námið um að nemendur öðlist þekkingu og hæfni í að veita 

fötluðu fólki þjónustu og ráðgjöf til að stuðla megi að samfélagsþátttöku þeirra, jafnrétti og 

jöfnum lífsgæðum á við aðra (Háskóli Íslands, 2017). 

5.1.2 Störf þroskaþjálfa 

Árið 1960 hófu fyrstu gæslusystur störf á Kópavogshæli og tveimur árum seinna samþykkti 

stjórnarnefnd Ríkisspítalans starfsheitið Vilborg Jóhannsdóttir, 2013). Eins og tíðkaðist á 
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sjúkrastofnunum klæddist starfsfólk einkennisbúningum og gæslusystur gerðu það einnig. 

Þær klæddust hvítum kjólum og báru hvíta kappa á höfðinu (Þorvaldur Kristinsson, 2015). 

Hlutverk þeirra var að annast og hjúkra vistmönnum á Kópavogshæli (Kristín Lilliendhal og 

Vilborg Jóhannsdóttir, 2013). 

Eftir að starfsheitinu var breytt úr gæslusystir í þroskaþjálfa voru sett lög um 

þroskaþjálfa (nr. 18/1978). Þar var kveðið á um að til að starfa hér á landi sem þroskaþjálfi 

og fá starfsheitið metið, þyrfti að fá leyfi frá heilbrigðisráðherra og ljúka prófi í 

Þroskaþjálfaskólanum, áður Gæslusystraskóla Íslands. Út var gefin reglugerð (nr. 

1120/2012) sem fjallaði um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta 

starfsleyfi. Þar kom fram að starfsleyfi skuli fengið hjá landlækni en ekki heilbrigðisráðherra 

eins og áður hafði komið fram í lögum um þroskþjálfa (nr. 18/1978). 

Störf þroskaþjálfa hafa verið að þróast undanfarin ár vegna breyttra áherslna í 

málefnum fatlaðs fólks. Áður fyrr sinntu þroskaþjálfar hlutverki uppeldis, þjálfunar og 

kennslu, með það að markmiði að aðlaga einstaklinga að samfélaginu. Starfsumhverfi 

þroskaþjálfa hefur breyst vegna aðskilnaðar frá stofnanavæðingu og hefur það leitt til 

aukinnar þátttöku fatlaðs fólks og hugtök á borð við full þátttaka, sjálfsákvörðunarréttur, 

eðlilegt líf og félagslegur skilningur á fötlun verið meira áberandi (Vilborg Jóhannsdóttir og 

Kristín Lilliendahl, 2015). Þroskaþjálfar leggja grunn að störfum sínum til mannréttinda og 

réttindagæslu með það að leiðarljósi að efla þátttöku fatlaðs fólks í samfélagi til móts við 

aðra (Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). Þroskaþjálfar starfa eftir 

lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012, reglugerð nr. 1120/2012 um menntun, 

réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi. 

5.2 Siðareglur og starfskenning þroskaþjálfa 

Fagstéttin þroskaþjálfar hefur menntað sig til að starfa með fötluðu fólki. Hugmyndafræði 

fagstéttarinnar leggur ríka áherslu á virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti og mannhelgi. 

Einnig er litið svo á að hver og einn einstaklingur sé einstakur og eigi rétt á fullri þátttöku í 

samfélaginu á sínum eigin forsendum. Stéttin hefur sérstakar siðareglur sem uppfærðar 

voru árið 2016. Í þeim er komið inn á virðingu og umhyggju fyrir skjólstæðingum og 

aðstandendum þeirra og mikilvægi þess að þroskaþjálfar starfi með þá þætti í huga í allri 

sinni vinnu. Þeir skulu beita fagþekkingu sinni í því skyni að bæta lífsskilyrði og lífsgæði 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.; Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 

Einnig búa þroskaþjálfar yfir víðtækri og hagnýtri þekkingu á sviði stefnumótunar og 

skipulags bæði hvað varðar framkvæmd heildrænnar þjónustu sem og einstaklingsmiðaðrar 

þjónustu þar sem þarfir og geta viðkomandi einstaklinga er höfð að leiðarljósi. Þeir vinna 

að því að efla færni þeirra einstaklinga sem þeir starfa með og eiga sinn þátt í að auka 
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skilning utanaðkomandi á aðstæðum fólks sem býr við mismunandi skerðingar. Þar kemur 

einnig fram að réttindabarátta og réttindagæsla er stór þáttur í starfi þroskaþjálfa 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.; Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Lagt er upp úr því að 

þroskaþjálfar viðhaldi þekkingu sinni með því að sækja námskeið og tileinki sér einnig nýjar 

stefnur og strauma með hagsmuni þjónustunotenda að leiðarljósi (Þroskaþjálfafélag 

Íslands, 2007). 

5.3 Rannsókn á greiningu starfa þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkur 

Árið 2006 var gerð rannsókn á greiningu starfa þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkur. 

Sendir voru út spurningalistar til þroskaþjálfa, tekin viðtöl við þrjá skólastjórnendur sem og 

tveir rýnihópar látnir skýra frá upplifun sinni og þróun þroskaþjálfastarfsins. Þátttakendur 

störfuðu í heildstæðum grunnskóla og sérskólum. Meirihluti þeirra þroskaþjálfa, sem tóku 

þátt í rannsókninni, upplifðu jákvæð viðhorf til þeirra innan skólans, þá sér í lagi frá 

yfirmönnum sérkennslu og skólastjóra. Skólastjórar nefna einnig að skilningur á sérsviði 

þroskaþjálfa hafi aukist. Þroskaþjálfar taka undir að skilningur ríki gagnvart starfi þeirra 

innan sérdeildar en hann sé ekki eins góður úti í almennum bekkjum. Í framhaldinu nefndu 

þroskaþjálfar að upplifun sumra kennara væri sú að þroskaþjálfinn fylgdist með hvernig þeir 

ynnu sína vinnu. Þroskaþjálfar voru inntir eftir samstarfi sínu við aðra fagaðila innan skólans 

og nefndu að þeir vildu auka samstarfið og sakna jafnframt samstarfs við aðra þroskaþjálfa. 

Hætta væri á að einangrast faglega og staðna í starfi. Einnig nefndu þeir að í samstarfi við 

kennara skorti virðingu fyrir hlutverki þeirra og að kennari vilji ráða yfir verksviði 

þroskaþjálfa (Gagnadeild Menntasviðs, 2006). 

Í viðtali við einn skólastjóra nefnir hann að kennari sé yfirmaður í sínum bekk og að 

enginn geti sagt honum hvernig eitthvað eigi að vera í tilteknum aðstæðum innan 

bekkjarins en það sem þroskaþjálfi vilji framkvæma þurfi að gerast í samráði með kennara. 

Einn þroskaþjálfi úr rýnihópnum nefndi að þekkingarleysi væri á störfum þroskaþjálfa en þó 

hefði ástandi batnað. Í því samhengi benti hann á að til væru kennarar sem spyrðu hvernig 

þau nenntu að kenna þessu og hinu barninu og hvers vegna það væri ekki sett í sérskóla. 

Erfitt er að breyta viðhorfunum sem sumir kennarar hafa gagnvart þroskaþjálfum og þyrfti 

að auka fræðslu strax í kennaranáminu. Þeir þroskaþjálfar, sem tóku þátt í rýnihópum, töldu 

að samstarfið við nánasta umhverfi væri gott en þekkingarleysi væri frekar til staðar hjá 

þeim sem ekki ynnu nálægt þeim. Þeir vildu sjá meira samstarf við almennu bekkina 

(Gagnadeild Menntasviðs, 2006). 

Flestir þroskaþjálfanna, sem svöruðu spurningalista, skipuleggja þjálfunarstundir, velja 

þjálfunar- og námsgögn og skipuleggja kennslustundir ef nemendur hafa ekki tök á því að 

taka þátt í hópastarfi. Jafnframt felst í störfum þeirra að útbúa og einfalda námsgögn og 
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heimanám. Fáir þroskaþjálfar taka að sér kennslu í forföllum kennara. Þroskaþjálfar voru 

sammála um að miðlægur gagnabanki myndi bæta starfsaðstöðu þeirra; þar með þyrfti ekki 

stöðugt að finna upp hjólið. Jafnframt kom fram að þroskaþjálfar gætu þjálfað 

stuðningsfulltrúa til þess að vinna með barni og stýrt svo vinnunni. Þannig gæti þroskaþjálfi 

sinnt fleiri börnum. Þrátt fyrir að vera gagnrýnir á eitt og annað eru þroskaþjálfar almennt 

ánægðir í starfi innan grunnskóla. Þeir líta svo á að stétt þeirra eigi að teljast sjálfsögð við 

skóla líkt og kennarastéttin (Gagnadeild Menntasviðs, 2006). 

5.4  Samantekt 

Breytingar hafa orðið á störfum þroskaþjálfa og sú hugmyndafræði, sem mótað hefur störf 

þeirra, hefur einnig tekið miklum breytingum. Vitundarvakning gagnvart mannréttindum 

fatlaðs fólks hefur einnig tekið miklum breytingum og mótast nú á félagslegum skilningi á 

fötlun frekar en læknisfræðilegum. Samtökin Þroskahjálp hafa barist ötullega fyrir 

málefnum fatlaðs fólks, sem varð meðal annars til þess að margir fluttust af stofnunum á 

sambýli. Samningur Sameinuðu þjóðanna tryggir svo enn frekar rétt til fullrar 

samfélagslegrar þátttöku og mannnréttinda jafns við aðra. 

Vegna breyttrar hugmyndafræði í málefnum fatlaðs fólks hafa áherslur í 

þroskaþjálfanáminu breyst mikið. Nú er horft til þess að efla og styrkja fatlað fólk svo að 

samfélagsleg þátttaka þeirra sé til jafns við aðra. Í öllum störfum þroskaþjálfa þurfa þeir að 

fara eftir siðareglum stéttarinnar svo og þeim starfskenningum sem þeim ber að vinna eftir. 

Hugmyndafræði þroskaþjálfa grundvallast á lögum, reglugerðum og siðareglum 

stéttarinnar. Þroskaþjálfar í grunnskólum vinna þverfaglega með öðrum faghópum og 

foreldrum nemenda. Hlutverk þeirra er jafnframt réttindagæsla og leggur samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks grunn að störfum þeirra. 
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6 Framkvæmd rannsóknar  

Í þessum kafla munum við fara yfir framkvæmd rannsóknarinnar. Greint verður frá 

markmiðum hennar og farið yfir aðferðir, framkvæmd, viðmælendur og undirbúning. Einnig 

gerum við grein fyrir skráningu á framvindu, úrvinnslu gagna og réttmæti rannsóknarinnar. 

Leitast verður við að varpa ljósi á sýn þroskaþjálfa á stöðu mála á vettvangi og þær úrlausnir 

sem þeir leggja til. 

6.1 Markmið og áherslur  

Meginmarkmiðið með verkefninu er tvíþætt. Annars vegar að varpa ljósi á hlutverk, 

ábyrgðarsvið og helstu áskoranir þroskaþjálfa er starfa í skóla án aðgreiningar og hins vegar 

að skoða sýn þroskaþjálfanna á stöðu mála og lausnir út frá faglegum sjónarmiðum þeirra 

og hugmyndum um skóla án aðgreiningar. Í því skyni settum við fram eftirfarandi 

undirmarkmið: 

 Hver er réttur fatlaðra ungmenna í íslensku skólakerfi?  

 Hvaða hugmyndafræði og vinnubrögð leiða stefnu og framkvæmd skóla án 

aðgreiningar? 

 Hvernig er staðið að framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar á Íslandi og 

hverjar eru helstu áskoranirnar? 

 Hvert er meginhlutverk þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar og hvaða faglegu 

sjónarmið leiða störf þeirra? 

 Hver er sýn þroskaþjálfanna á stöðu mála og hvaða úrlausnir leggja þeir til? 

 

Til þess að fá sem skýrasta mynd af hlutverki þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar voru 

tekin níu viðtöl við þroskaþjálfa sem allir hafa það sameiginlegt að starfa í grunnskóla. Þær 

spurningar, sem við notuðumst við í viðtölum, voru eftirfarandi:  

 Hvaða reynslu hefur þú á vettvangi? 

 Afhverju valdir þú að starfa í grunnskóla og sérðu þig áfram innan hans? 

 Hvert er hlutverk þitt innan skólans, hvert ert þitt starfsheiti og hver er þín 

starfslýsing? 

 Hvernig finnst þér skólastarfið ganga út frá skóla án aðgreiningar og hverjar eru 

helstu áskoranir? 
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 Hvaða hugmynd hefur þú um skóla án aðgreiningar? Hvaða skilning leggur þú í 

hugmyndafræðina? 

 Hvernig finnst þér starfið þitt ganga samkvæmt aðalnámskrá? 

 Hvert er þitt ábyrgðarsvið innan skólans, finnst þér vera skörun milli þíns hlutverks 

og annarra fagstétta? 

 Hverjir koma að ákvörðunartöku með þér, hverjir eru með þér í teymi og hvað 

finnst þér ganga vel? Hverjar eru helstu áskoranirnar? 

 Hvert er hlutverk þitt gagnvart foreldrum nemanda? 

 Finnst þér sérþekking þroskaþjálfa nýtast nægilega vel í starfi? 

 Hver er þín framtíðarsýn fyrir fagstétt þroskaþjálfa sem starfa í grunnskólum? 

6.2 Aðferð 

Rannsóknin er byggð á eigindlegri aðferð, en hluti af þeirri aðferð er viðtöl þar sem 

rannsakandi fangar upplifun, skoðun og tilfinningar viðmælenda gagnvart félagslegu 

fyrirbæri. Eigindlegar rannsóknir eru oft á tíðum leitandi og byggjast á aðleiðslu. Með 

aðleiðslu byrjar rannsakandinn á því að safna gögnum og þróar síðan kenningar sem útskýra 

mynstrið í gögnunum. Rannsókn þessi hefur ekki alhæfingargildi heldur er hún gerð til þess 

að auka skilning á tilteknu efni (Schutt, 2012).  

6.3 Viðmælendur og undirbúningur 

Við nálguðumst viðmælendur okkar í gegnum samskiptamiðla og símleiðis. Í kjölfarið 

mæltum við okkur mót og tókum viðtal. Viðmælendur voru upplýstir um markmið 

rannsóknarinnar og höfðu tækifæri til þess að grennslast fyrir um markmið hennar áður en 

viðtölin voru tekin. Um var að ræða sjö konur og tvo karlmenn með mismunandi reynslu í 

störfum innan grunnskóla. Fimm viðmælenda okkar starfa við sérdeildir en fjórir við 

almenna grunnskóla um land allt. Við vildum taka viðtöl við breiðan hóp þroskaþjálfa til að 

fá sem skýrasta mynd af störfum þeirra í skóla án aðgreiningar. Viðtalsramminn gaf færi á 

opnum svörum og eru viðmælendur ekki nafngreindir í rannsókninni. Við bjuggum því til 

nöfn fyrir hvern og einn viðmælanda til þess að gæða viðtölin raunsærra yfirbragði. 

Eygló starfar í sérdeild í almennum grunnskóla. Hún hefur viðamikla reynslu af störfum 

þroskaþjálfa og hóf feril sinn á Kópavogshæli. Hrafnhildur starfar í almennum grunnskóla 

en hefur að baki mikla og víðtæka reynslu í málefnum fatlaðs fólks og á leikskólum. og 

starfaði einnig á Kópavogshæli. Soffía starfar í sérdeild í almennum grunnskóla og hefur 

sömu reynslu og Eygló og Hrafnhildur af Kópavogshæli. Guðjón starfar í sérdeild í 
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almennum grunnskóla og hefur fimm ára starfsreynslu innan grunnskóla. Einar starfar í 

almennum skóla og er líkt og Guðjón með minni starfsreynslu en aðrir viðmælendur okkar. 

Einar hóf feril sinn sem stuðningsfulltrúi ungur að aldri og fór í kjölfarið í þroskaþjálfanám. 

Borghildur hefur starfað í almennum grunnskóla í tvö ár en hefur meiri reynslu að baki í 

leikskólum. Hekla hefur tíu ára starfsreynslu í sérdeild í almennum grunnskóla og hefur 

einnig unnið með öldruðum og á sambýli. Andrea starfar í almennum grunnskóla og hefur 

líkt og aðrir viðmælendur okkar starfað á Kópavogshæli. Hún hefur unnið með öldruðum, á 

sviði geðfatlaðra, á sambýlum og í leik- og grunnskólum. Sigríður hefur reynslu af sambýli 

hefur og starfað við sérdeild í almennum grunnskóla í fjórtán ár. Viðmælendur okkar hafa 

því mismikla reynslu en geta allir varpað ljósi á störf sín sem þroskaþjálfi í grunnskóla.  

6.4 Framkvæmd 

Sú aðferð, sem notuð var við greiningu viðtalanna, var sú að öll viðtölin voru afrituð frá orði 

til orðs. Spurningarnar eru notaðar til þess að fá sem skýrasta mynd af störfum þroskaþjálfa 

í grunnskólum út frá stefnunni um skóla án aðgreiningar. Reynt var að notast við 

viðtalsrammann í viðtölunum en gert var ráð fyrir því að farið yrði út fyrir hann til þess að 

fá betri skýringar á viðfangsefninu. Viðtölin voru síðan þemagreind, en í því felst að finna 

sameiginlega þætti milli viðmælenda. Í 7. kafla verður greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar, þemunum úr öllum viðtölunum gerð skil og þau borin saman við aðrar 

rannsóknir. 

6.5 Skráning og úrvinnsla gagna 

Notast var við hálf opin viðtöl sem tekin voru frá mars til apríl 2017. Með hálf opnum 

viðtölum er viðtalsramminn ákveðinn fyrirfram og fá viðmælendur tækifæri á að tjá sig og 

tala opinskátt um það sem brennur á þeim. Brýnt var fyrir viðmælendum okkar að gætt yrði 

trúnaðar í viðtölum en jafnfram tekið fram að viðtölin yrðu tekin upp og þeim eytt að 

úrvinnslu lokinni. Viðtölin stóðu yfir í 20-30 mínútur í því umhverfi sem viðmælendur 

óskuðu eftir. 

6.6 Réttmæti rannsóknar 

Þegar horft er til réttmætis og takmarkana eigindlegra rannsókna skiptir miklu máli að 

rannsakandinn nái að leggja til hliðar eigin skoðanir, viðhorf og trú að því marki sem 

mögulegt er (Schutt, 2015; Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). Því lögðum 

við áherslu á að styðjast við viðtalsvísi, sem við byggðum á meginmarkmiði og 

undirmarkmiðum, svo þátttakendur gætu tjáð sig á óhindraðan hátt. Bogdan og Biklen 

(2003) benda á að réttmæti í eigindlegum rannsóknum byggi á samhenginu milli 



31 

rannsóknargagna og þá hvort niðurstöður endurspegli raunveruleikann eins og hann er í 

raun og veru (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). Til að auka réttmæti 

rannsóknarinnar völdum við viðmælendur sem höfðu bæði langa reynslu í starfi sem 

þroskaþjálfar á fjölbreytilegum starfsvettvangi og víðtæka reynslu af skólastarfi og þróun 

þess. Þátttakendur voru upplýstir um tilgang rannsóknarinnar og leyfi þeirra fengið til að 

hljóðrita viðtölin. 
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7 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verða settar fram niðurstöður rannsóknarinnar. Líkt og komið hefur fram 

voru tekin viðtöl við níu þroskaþjálfa sem allir eiga það sameiginlegt að starfa í grunnskóla. 

Þegar búið var að rýna í öll viðtölin mátti greina fjóra sameiginlega þætti hjá öllum 

viðmælendum. 

 Skóli án aðgreiningar  

 Sérþekking  

 Samvinna  

 Framtíðarsýn  

Hér að neðan verður fjallað um hvern þátt fyrir sig.  

7.1 Skóli án aðgreiningar  

Viðmælendur voru sammála um að hugmyndafræðin væri í grunninn mjög góð en 

framkvæmdinni sé ábótavant. Hrafnhildur segir: 

Skóli án aðgreiningar er voða flott hugtak og allt það en mér finnst það ekki 

ganga nógu vel vegna þess að það vantar áhersluna á að fá fagfólk [...] Alltof 

miklar áherslur lagðar á að ráða inn stuðningsfulltrúa. Þeir eru ágætir eins og 

þeir eru en þá erum við að gera kröfur á ófaglært fólk sem eru ekki réttmætar. 

Eins og Hrafnhildur bendir á þá er mikil vöntun á að fá fagfólk inn í skólanna og telur 

hún mikilvægt að vera með faglært fólk svo að hægt sé að vinna eftir stefnunni eins og hún 

er sett fram. Þegar lagðar eru slíkar kröfur á ófaglært fólk bitnar það á gæðum 

þjónustunnar. 

Eygló segir að hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar sé dásamleg og vildi hún óska 

þess að hún gengi eftir. Öllu því sem hún hefur kynnst í sínu starfi sé hins vegar þannig farið 

að hugmyndafræðin sé einungis orð á blaði. Hún bendir á að sumir passi ekki inn í almennan 

skóla og þurfi önnur úrræði. Jafnvel þó að allt væri gert til að koma til móts við þarfir 

nemenda í skóla án aðgreiningar þá þurfi sumir einfaldlega aðra nálgun. Hún vildi óska þess 

að grunnskólinn gæti séð um þetta en þá væri ekki þörf á sértækari úrræðum. Eygló segist 

ekki sjá það fyrir að sértæk úrræði breytist til framtíðar, það vanti fjármagn og fagmennsku 

innan almennu grunnskólanna. Hekla og Einar benda einnig á að til að framfylgja stefnunni 

þurfi meiri stuðning og til þess þurfi svo aftur aukið fjármagn.  

Sigríður vill breyta þjónustu sérdeildar þannig að deildin hætti að veita 

greiningamiðaða þjónustu og fari að veita þarfamiðaða þjónustu. Þannig eigi öll börn rétt á 
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því að fá aðstoð burt séð frá greiningu. Sigríður segist samt sem áður hafa skilning á 

sjónarmiðum kennara, en þeim finnst oft ætlast til þess að þeir séu eins konar ofurhetjur 

sem brugðist geti við öllu mögulegu á allan mögulegan máta. Hún tengir skóla án 

aðgreiningar við langhlaup þar sem breyta þarf fyrst og fremst viðhorfum. Það sem Sigríður 

er einna þreyttust á í samskiptum við kennara eru spurningar um hvort þetta séu „mínir“ 

eða „þínir“ nemendur. Undir það tekur Hekla.  

[Það] sem mér finnst oft erfiðast er [hvort] þetta [eru] mín börn og þín börn. 

Þessi vinna með kennurum, það er svolítið erfiðast. Mér finnst frekar að við 

eigum að vinna þetta saman, þetta er okkar barn og okkar börn. 

Hekla talar um að margt þurfi að breytast en ennþá sé langt í land hvað varðar 

framkvæmd stefnunnar. Styrkja þurfi kennara og undirbúa þá betur. Soffía bendir jafnframt 

á að það skipti máli að vera með gott starfsfólk, undirbúa skólana vel og fræða starfsfólk. 

Handleiða þurfi þá stuðningsfulltrúa sem ráðnir eru inn. Hún telur að byrjað hafi verið á 

vitlausum enda við að innleiða stefnuna og er börnunum því dembt inn í skólana án þess 

að unnin sé nein forvinna. Sigríður bendir á að koma eigi til móts við öll börn og þeim veitt 

sú þjónusta sem þau þurfa á að halda, óháð aðstæðum. Skólar eigi að hafa þá burði að 

bregðast við ólíkum þörfum nemenda. Hún bendir jafnframt á að mikilvægt er að vera með 

gott teymi í skóla án aðgreiningar svo vinnan verði sem árangursríkust.  

Hekla segir að það eigi allir að hafa val, ekki eigi allir heima í almenna skólakerfinu og 

þá þurfi að finna önnur úrræði. Hún telur að foreldrar eigi að hafa val um hvort barnið er 

sett í skóla án aðgreiningar eða sérskóla. Báðir kostirnir þurfa að vera til staðar. Borghildur 

telur hugmyndafræðina ekki virka nema í ákveðnum tilfellum og tekur í sama streng og 

Hekla um að öll börn passi ekki alls staðar. Undir þetta tekur Andrea og segir jafnframt að 

margir leggi mismunandi sýn í hugmyndafræðina. Hún talar um að kennarar mættu vera 

jákvæðari fyrir skóla án aðgreiningar en þeir kvarta oft yfir vinnuálagi og vilji losna við erfiðu 

krakkana út og fá þá til baka þegar búið er að „laga“ þá. Eygló bendir á að það þurfi að bæta 

aðbúnað og fá fleiri fagstéttir inn. Mikil vöntun sé á starfsfólki með sérfræðiþekkingu. 

Guðjón, sem vinnur í sérdeild í almennum skóla vill aftur á móti að orðalaginu „skóli án 

aðgreiningar“ verði breytt í skóli fyrir alla. Hann telur að ekki sé hægt að koma í veg fyrir 

aðgreiningu. 

7.2 Sérþekking 

Allir viðmælendurnir nema Andrea eru sammála um að sérþekking þroskaþjálfa nýtist 

nægilega vel í starfi. Andrea segir að kennarar viti ekki hvað hún stendur fyrir í 



34 

grunnskólanum og telur ástæðuna vera þá að stutt sé síðan ráðin var þroskaþjálfi við 

skólann. Borghildur segir að borin sé virðing fyrir störfum hennar og sérþekkingin nýtist vel 

í starfinu.  

Sérþekkingin hefur líka með það að gera að efla sjálfstraust þitt sem fagmaður. 

Að þú trúir á sjálfan þig og eflir þig og leitir þér þeirrar þekkingar sem þú telur 

þig þurfa og nýtist þér í starfi, það skiptir miklu máli. 

Aðrir viðmælendur taka undir að borin sé virðing fyrir störfum þeirra og að kennarar 

leiti mikið eftir því að fá ráðgjöf. Soffía segir sérþekkinguna nýtast vel. „Sérþekking 

þroskaþjálfa nýtist 100%... Það er mikið leitað til okkar þannig að það nýtist mjög vel og er 

viðurkennt sem sérþekking hér í þessum skóla”. 

Eygló talar um að þroskaþjálfar eigi að vinna með kennurum en ekki undir þeim. 

Hrafnhildur kemur inn á að sérþekking þroskaþjálfa geti nýst á breiðari vettvangi innan 

skólans. 

Ég tel að við nýtumst ekkert síður á þeim vettvangi þar sem ekki eru börn með 

miklar greiningar. Þó að áherslan sé kannski þar, þá gæti svigrúm verið fyrir 

hendi. Mér finnst ekki spurning að það eigi að nýta okkar starfskrafta til dæmis 

með börnum með ADHD, eða börnum sem flokkast kannski ekki undir það að 

vera með einhverjar fatlanir.  

7.3 Samvinna  

Allir viðmælendur okkar eiga það sameignlegt að vera í samskiptum við foreldra, sumir oft 

á dag og aðrir sjaldnar. Þau telja árangursrík samskipti vera lykilinn að góðri samvinnu. 

Sigríður, sem gengur út frá því að veita fjölskyldumiðaða þjónustu, tæpir á því hversu 

mikilvæg henni finnist góð samskipti vera. Í áranna rás hefur hún þurft að glíma við alls kyns 

samskipti við foreldra varðandi líðan og nám. 

Svo er auðvitað misjafnt hvernig tekst til. Hvort að það næst upp rosalega gott 

og gagnkvæmt samstarf, eða ekki. En í flestum tilfellum er það gott. Þá finnur 

maður líka svona ótrúlegan mun. . . bara hérna ef að allir eru að tala sama 

tungumálið. Þá vinnast hlutirnir svo miklu betur. 

Allir viðmælendur okkar eru í þverfaglegu samstarfi við aðra sérfræðinga. Þar má nefna 

sálfræðinga, félagsráðgjafa, talmeinafræðinga, sérkennslustjóra, sjúkraþjálfara, 

umsjónarkennara og annað fagfólk sem kemur við sögu hverju sinni.  
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Borghildur er ráðgjafi fyrir foreldra barna og er þar af leiðandi í miklu samstarfi við þá. 

Ef upp koma vandamál þá er það hennar að leysa úr þeim og hún er einhvers konar boðberi 

slæmra frétta sem þarf að bera undir foreldra. Borghildur segir: 

Ef upp koma vandamál þá er ég í forsvari fyrir því hvernig er tekið á því. 

Mikilvægt er að hafa foreldra vel upplýsta og að þeir hafi eitthvað um það að 

segja hvernig skólaganga barnsins er. Það eru oft þung skref að segja foreldrum 

að barnið þess þurfi á aðstoð að halda. En svo er náttúrlega hinn póllinn, þegar 

foreldar fá svona fréttir og það er ákveðin léttir, það er komin einhver skýring. 

Hrafnhildur tekur einnig undir orð Borghildar en hlutverk hennar er jafnframt að fræða 

foreldra, benda þeim á leiðir, hjálpa þeim að fylla út umsóknir og aðstoða þá við að hafa 

samband við félagsráðgjafa og önnur samtök sem nýtast nemandanum og fjölskyldu hans.  

Sigríður bendir á að í allri samvinnu sé mikilvægt að hafa sterk teymi svo að góð 

samvinna sé fyrir hendi. Þar eiga þroskaþjálfar að koma sterkir inn. Hrafnhildur telur að til 

að teymisvinna gangi sem best og sé árangursvæn, þurfi að hafa alla í teyminu við borðið 

og þar með tryggja að börn fái þá þjónustu sem þau þarfnast. Andreu finnst einnig 

mikilvægt að hafa góð teymi en hún saknar þess þó að vera ekki í samstarfi við annan 

þroskaþjálfa og líður oft eins og hún sé ein á báti. Guðjón bendir á að hann vilji auka 

samstarf við kennara með því að fara meira inn í almenna bekki. 

7.4 Framtíðarsýn  

Þrír viðmælendur okkar, Hekla, Hrafnhildur og Sigríður, vilja fjölga þroskaþjálfum og öðrum 

fagstéttum innan grunnskólanna. Sigríður kveðst vilja fleiri þroskaþjálfa sem ekki séu 

einungis bundnir við börn með fötlunargreiningar. Slíkt gæti til að mynda styrkt félagsfærni 

margra barna. Hekla vill að þroskaþjálfar vinni meira í teymum með kennurum og telur ekki 

nóg að hafa einn þroskaþjálfa í heilum grunnskóla. Hrafnhildur vill fá yfirmenn á gólfið og 

segir:  

Við erum oft að fá ráðgjöf frá fólki utan úr bæ og ég er nú kannski með það 

leiðinlega ljóta orð af því ég kalla þetta oft svona rassaákvarðanir fólksins, sem 

situr bara allan daginn og segir manni hvernig maður á að vinna, þetta er svo 

sniðugt samkvæmt rannsóknum. Svo í raunaðstæðum virka þau ekki. Hvað 

gerum við þá? Við höfum ekki aðgang að þessu fólki. Ég vil fá meira af ráðgjöfum 

á gólfið til manns. 
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Eins og fram hefur komið telja viðmælendur hér að framan að mikilvægt sé að fá fleiri 

þroskaþjálfa inn í grunnskólana. Guðjón nefnir að það heyrist lítið í þroskaþjálfastéttinni 

innan grunnskólanna og vill fá fleiri karlmenn í stéttina. Andrea bendir jafnframt á að 

þroskaþjálfar þurfi að vera sýnilegri og kynna störf sín betur innan grunnskólanna, þar sem 

stutt sé síðan stéttin tók að starfa innan þeirra. 

Eygló telur framtíðina bjarta, meðal annars í ljósi góðrar aðsóknar í þroskaþjálfanámið. 

Borghildur bendir á að mikilvægt sé að fylgjast með nýjustu hugmyndunum á sviðinu og 

„vera á tánum“. Einar telur framtíðina góða og telur að sniðugt væri fyrir framtíð 

stéttarinnar að koma á gagnabanka þar sem þroskaþjálfar geta miðlað þekkingu og reynslu 

á milli sín í því formi að allt efni sé á sama stað. Þar með yrði efni í gagnabankanum 

aðgengilegt öllum þroskaþjálfum og þeim heimilt að nota í starfi. Soffía sér aftur á móti fyrir 

sér öflugt teymi innan skólans þar sem sérþekking hvers og eins fengi að njóta sín. 

Ég myndi vilja sjá svona teymi innan skólans eins og iðjuþjálfa, talmeinafræðing, 

sálfræðing, þroskaþjálfa og kennara. Nýta alla sérfræðiþekkingu sem við getum. 

Það er svona mín framtíðarsýn fyrir stéttina að sjá svona öflug teymi innan 

skólans þar sem sérþekking hvers og eins fær að njóta sín. 
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8 Umræður  

Meginmarkmið þessa verkefnis var annars vegar að varpa ljósi á hlutverk, ábyrgðarsvið og 

helstu áskoranir þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar og hins vegar að skoða sýn 

þroskaþjálfanna á stöðu mála og lausnir út frá faglegu sjónarmiðum þeirra og hugmyndum 

um skóla án aðgreiningar. Í þessum kafla ræðum við niðurstöður rannsóknar og tengjum 

þær við fræðilega hlutann. Hver umræða er sett fram út frá þeim þemum sem fram komu 

í niðurstöðum. 

8.1 Skóli án aðgreiningar 

Viðmælendur okkar eru sammála um að hugmyndafræðin að baki skóla án aðgreiningar sé 

góð en framkvæmdinni sé ábótavant. Eins og fram kom í mati og framkvæmd um stefnu 

skóla án aðgreiningar, sem gefin var út af menntamálaráðuneytinu, er skóli án aðgreiningar 

flóknari í framkvæmd en upphaflega var talið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2015). Því er ljóst að svör viðmælanda okkar endurspegla það sem fram kemur í úttekt 

Mennta- og menningarmálaráðuneytisins en jafnframt að lagður er ólíkur skilningur í 

hugtakið. 

Vegna þess hve óbein íslenska þýðing hugtaksins er leggja þeir aðilar, sem starfa innan 

skólakerfisins, ólíkan skilning í það (European agency for special needs and inclusive 

education, 2017). Dyson og Millward (2000) benda einnig á að skilja megi hugtakið á marga 

vegu. Skilgreiningin getur verið of þröng og stofnanaleg og þannig snúist upp í andstæðu 

þess sem stefnt var að í byrjun. Á þetta benti einn viðmælanda okkar þegar hún nefnir að 

margir leggi mismundandi sýn á hugmyndafræðina innan skólakerfisins og finnist að 

kennarar mættu vera jákvæðari gagnvart hugmyndafræðinni. Þá kom fram hjá öðrum 

viðmælenda að kennarar vilji oft losna við krefjandi börn út úr kennslustund og fá frið frá 

þeim. Upplifun þroskaþjálfa er sú að kennarar ætlist til þess að börnin séu „löguð“ – þau 

send í viðgerð og snúi svo aftur til kennarans endurbætt. Þar má sjá skýra mynd af 

læknisfræðilegum skilningi á fötlun. Guðrún V. Stefánsdóttir (2012) og Rannveig 

Traustadóttir (2006) benda á að læknisfræðilegur skilningur beini athyglinni að því að 

fötlunin búi um fram allt í einstaklingnum og því þurfi að veita þjónustu á grundvelli 

fötlunar. Í því ljósi er ekki horft til þess hvernig umhverfið getur fatlað fólk. 

Í skýrslu um menntun fyrir alla (European agency for special needs and inclusive 

education, 2017) kemur fram að starfsmenn telji sig ekki búa yfir nægilegri sérþekkingu til 

að hún nýtist í skóla án aðgreiningar. Einn viðmælanda okkar kveðst að vissu leyti skilja þá 

upplifun kennara að þeim finnist stundum eins og ætlast sé til að þeir búi yfir 
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,,ofurhetjukröftum" og þurfi að geta brugðist við öllu mögulegu. Eflaust má draga þá 

ályktun að kennarar finni til viss óöryggis gagnvart skóla án aðgreiningar. 

Einn viðmælanda okkar vill sjá þarfamiðaða þjónustu fremur en greiningamiðaða 

þjónustu með tilliti til þess að öll börn eigi rétt á aðstoð. Þetta kemur heim og saman við 

það sem Ferguson o.fl (2012) benda á um að mæta skuli öllum börnum innan skólakerfisins 

með tilliti til þess hvar þau eru stödd. Skóli án aðgreiningar á að byggja á viðurkenningu og 

þátttöku allra nemenda og stuðningur veittur eftir þörfum hvers og eins (Skóli og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2012). 

Margt starfsfólk innan skólakerfisins segist fá lítinn stuðning og tíma til þess að ígrunda 

aðferðir sínar og slíkt standi framkvæmda stefnunnar um skóla án aðgreiningar fyrir þrifum 

(European agency for special needs and inclusive education, 2017). Viðmælendur okkar 

benda á að vöntun sé á fagfólki og fagmennsku í skólakerfinu sem bitnar á gæðum 

þjónustunnar. Styrkja þurfi kennara til þess að framfylgja stefnunni, en til þess þurfi meiri 

stuðning og aukið fjármagn. Í skýrslu um menntun fyrir alla (European agency for special 

needs and inclusive education, 2017) kemur fram að fjármagn þurfi að vera til staðar til að 

uppfylla megi skilyrði skóla án aðgreiningar. Einn viðmælanda okkar sér ekki annað fyrir sér 

en að sérúrræði séu komin til að vera. Annar viðmælanda okkar telur hugmyndafræðina 

ekki ganga nema í vissum tilfellum og tekur fram að börn passi ekki öll inn í sama formið. 

Þar með þurfi að bjóða fleiri kosti svo að raunhæft geti talist að framfylgja megi stefnunni. 

Eins og fram kemur í lögum, reglugerðum og alþjóðarétti eiga öll börn rétt á menntun 

við sitt hæfi. Þau eiga rétt á jöfnum tækifærum, að tekið sé tillit til sérstakra þarfa þeirra og 

að þeim sé gert kleift að hafa aðgang að menntun og njóta hennar til fulls (Barnasáttmáli 

sameinuðu þjóðanna. e.d.; Samningur Sameinuðu þjóðanna umréttindi fatlaðs fólks, 24. 

grein/2007). Meginreglan er samt sem áður sú að öll börn eiga að sækja almenna skóla 

nema sérstakar ástæður mæli til annars. Þar með þurfa allir skólar að geta tekið á móti 

öllum börnum án aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1994). Jafnframt er 

kveðið á um það, í lögum og aðalnámskrá grunnskóla, að sérhver nemandi eigi rétt á að fá 

kennslu við sitt hæfi án aðgreiningar. Barn á rétt á námsumhverfi sem er hvetjandi og veitir 

öryggi (lög um grunnskóla nr. 97/2008; Aðalnámskrá, 2011). Þeir sem þarfnast stuðnings 

vegna námsörðugleika eiga rétt á slíkum stuðningi í samræmi við metnar þarfir (reglugerð 

um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, nr.585/2010). Einn viðmælanda okkar kom inn á 

alla þessa þætti þegar hún sagði að öll börn ættu að fá þá þjónustu sem þau þurfa á að 

halda og skólar eigi þá að geta brugðist við. 
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8.2 Sérþekking 

Þroskaþjálfastéttin hefur öðlast þekkingu og hæfni til að veita fötluðu fólki þjónustu og 

ráðgjöf og stuðla að samfélagsþáttöku þeirra, jafnrétti og jöfnum lífsgæðum á við aðra. 

Jafnframt sækir stéttin grunn að störfum sínum til mannréttinda og réttindagæslu (Berglind 

Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015 ; Háskóli Íslands, 2017). Flestir 

viðmælendur okkar voru sammála um að sérþekking þeirra nýtist vel í starfinu innan 

grunnskóla. Í rannsókn um greiningu starfa þroskaþjálfa í grunnskólum í Reykjavík kom fram 

að skólastjórnendur telja að skilningur á starfi þroskaþjálfa og sérsviði þeirra hafi aukist 

(Gagnadeild Menntasviðs, 2006). Einn viðmælanda okkar var aftur á móti ekki sammála því 

að borin væri nægilega mikil virðing fyrir sérþekkingu hennar, þar sem kennarar hafi 

almennt litla innsýn í sérþekkingu þroskaþjálfa. Hinir þroskaþjálfarnir sögðu aftur á móti að 

kennarar leituðu mikið til þeirra eftir ráðgjöf og töldu að sérþekkingin gæti nýst á breiðari 

vettvangi innan skólans. 

8.3 Samvinna 

Viðmælendur okkar eru allir í góðum samskiptum við foreldra og telja árangursrík samskipti 

leggja grunn að góðri samvinnu. Allir eru þeir í miklu þverfaglegu samstarfi við aðra 

sérfræðinga. Mikilvægt er að hafa sterkt teymi svo allir vinni að sama markmiði og þar með 

sé tryggt að börn fái þá þjónustu sem þau þurfa. Í rannsókn um greiningu starfa þroskaþjálfa 

í grunnskólum í Reykjavík kemur fram að þroskaþjálfar vilji vera í meira samstarfi við aðra 

starfsmenn og sakni einna helst aukins samstarfs við aðra þroskaþjálfa (Gagnadeild 

Menntasviðs, 2006). Á ráðstefnu Evrópumiðstöðvarinnar árið 2013 var jafnframt fjallað um 

samstarf á öllum þjónustustigum, allt frá þeim sem taka ákvarðanir yfir til þeirra sem nýta 

sér þjónustuna. Einn viðmælandi bendir á að honum finnist hann vera einn á báti og segist 

sakna þess að hafa ekki annan þroskaþjálfa til að vinna með. Í rannsókn um greiningu starfa 

þroskaþjálfa í grunnskólum í Reykjavík telja þeir, sem tóku þátt í rýnihópnum, samstarf vera 

gott en að þekkingarleysi væri til staðar hjá þeim sem ekki ynnu með þeim og vildu þeir því 

auka samstarf við almennu bekkina (Gagnadeild Menntasviðs, 2006). Einn af viðmælendum 

okkar vill aukið samstarf við kennara og komast þar af leiðandi meira inn í almenna bekki. 

Slík svör koma heim og saman við rannsóknina á greiningu starfa þroskaþjálfa í 

grunnskólum Reykjavíkur. 

8.4 Framtíðarsýn 

Framtíðarsýn viðmælenda okkar var mismunandi. Flestir voru sammála um að fjölga þyrfti 

þroskaþjálfum í grunnskólum landsins. Einn viðmælanda okkar vildi að þroskaþjálfar tækju 

að starfa meira með öllum börnum en ekki einungis þeim sem hafa fengið einhvers konar 
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greiningar eða skerðingar af einum eða öðrum toga. Nefndur viðmælandi taldi einnig að 

þroskaþjálfar gætu eflt félagsfærni þjálfun og gagnast fleiri börnum. Annar viðmælandi 

bendir á mikilvægi þess að fjölga þroskaþjálfum innan grunnskóla og finnst of lítið að hafa 

einungis einn að störfum við hvern skóla. Jafnframt vill hann að þroskaþjálfar vinni meira í 

teymum með kennurum. Samkvæmt rannsókn Jóhönnu Karlsdóttur og Hafdísar 

Guðjónsdóttur (2010) er mikilvægt að móta viðhorf og vekja umræður svo að sérþekking 

geti miðlast á milli stétta innan skólans og sem bestur árangur náist í starfi. Þá þurfi samstarf 

milli stéttanna að vera gott. Viðmælendur okkar vilja fá öflug teymi inn í skólana svo að 

sérþekking hvers og eins fái notið sín en sömu sjónarmið koma einnig fram í rannsókn 

Jóhönnu og Hafdísar. 

Einn viðmælanda okkar var mjög bjartsýnn og vonaði að í nánustu framtíð yrði settur 

upp gagnabanki þar sem þroskaþjálfar gætu miðlað þekkingu og reynslu sín á milli og allt 

efni yrði þar með tekið saman á sama stað. Þar með yrði efni í gagnabankanum aðgengilegt 

öllum þroskaþjálfum og heimilt að nota það í starfi. Í rannsókn Jóhönnu og Hafdísar (2010) 

kom einnig fram sú hugmynd að settur yrði upp miðlægur gagnabanki, sem myndi stórlega 

bæta starfsaðstöðu þroskaþjálfa. 

Einn viðmælenda okkar nefndi að mikilvægt væri að vera með puttann á púlsinum og 

kynna sér nýjar hugmyndir, leiðir og hugmyndafræði. Í siðareglum þroskaþjálfa kemur fram 

að þeim sé skylt að viðhalda þekkingu sinni með símenntun (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). 

Einn viðmælanda okkar telur framtíð þroskaþjálfa bjarta, enda aðsóknin í námið sífellt að 

aukast. Áherslurnar í náminu hafa breyst vegna breyttrar hugmyndafræði og örari þróunar 

í málefnum fatlaðs fólks (Kristín Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttir, 2013). 
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9 Ályktanir 

Ljóst er, út frá rannsóknum og þeim viðtölum, sem við tókum við þroskaþjálfa í 

grunnskólum, að ekki ríkir sameiginlegur skilningur á hugtakinu skóli án aðgreiningar. Þetta 

kemur meðal annars skýrt fram í viðhorfum innan skólakerfisins. Í raun kemur það okkur 

verulega á óvart hversu sambærileg svör viðmælenda okkar eru í ljósi þeirra rannsókna og 

úttekta sem við höfum skoðað. Þar má helst nefna viðhorf til hugmyndafræðinnar og þeirra 

sjónarmiða að sérþekking fagfólks fái að njóta sín í skóla án aðgreiningar. Viðmælendur 

okkar vilja sjá breiðari hóp fagfólks innan skólakerfisins, sem myndi svo aftur skila sér í betri 

þjónustu við nemendur. Við tökum í sama streng og teljum að sérþekking ólíkra fagstétta 

skili sér í betra námi fyrir alla. 

Við veltum fyrir okkur hvers vegna nauðsynlegt sé að ræða tilvist skóla án aðgreiningar 

þegar um er að ræða yfirlýsta og lögbundna skólastefnu í landinu. Ætti stefan ekki að teljast 

sjálfsögð? Börn eiga lögboðin rétt til þess að njóta menntunar og að nám fari fram á 

forsendum hvers og eins (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þegar litið er til heildarkostnaðar 

skóla án aðgreiningar telur de Beco (2014) að það það sé sjö til níu sinnum hagstæðara að 

reka skóla án aðgreiningar en sérskóla. Við teljum að ekki ætti að ríkja nokkur ágreiningur 

um hugtakið skóli án aðgreiningar enda er skýrlega kveðið á um það í lögum að skóli sé fyrir 

alla. Hins vegar veltum við því fyrir okkur hvort fræða hefði þurft starfsfólk grunnskólana 

betur um nákvæma merkingu hugtaksins við innleiðingu stefnunnar. Eins mætti velta því 

upp hvort ekki þurfi reglulega að fræða nýja starfsmenn til þess að allir vinni að sama 

markmiði. Tillögur á ráðstefnu Evrópumiðstöðvar frá árinu 2013 gáfu til kynna að næsta 

kynslóð kennarastétta þurfi að öðlast menntun í að kenna öllum nemendum með tilliti til 

siðrænna gilda (European agency for special needs and inclusive education, 2014)  

Okkar upplifun af vettvangsnámi á sjötta misseri var sú að sumir kennarar telji að 

enginn sé beinlínis á móti hugmyndafræðinni, en í raun sé framkvæmd hennar ómöguleg. 

Okkur þótti umhugsunarvert að í umræðu okkar við kennara var aldrei bryddað upp á 

hugmyndum um hvernig framkvæma mætti stefnuna. Í skýrslu um menntun fyrir alla 

(European agency for special needs and inclusive education, 2017) er komið inn á 

hugtakanotkunina og framkvæmdina sem viðmælendur okkar beindu einnig sjónum að. Í 

skýrslunni kemur enn fremur fram að fleiri kostir á úrræðum þurfi að vera til staðar, 

leiðsögn til starfsmanna og umbætur til þess að þeir geti metið og ígrundað störf sín. Í 

rannsókn okkar sögðu viðmælendur að það vantaði leiðsögn um hvernig framfylgja mætti 

stefnunni. 

Við þemagreiningu viðtala í rannsókn okkar fannst okkur mjög lýsandi fyrir viðhorf 

kennara þegar þroskaþjálfi greindi frá viðmóti þeirra. Þar átti viðmælandi okkar við „mín 
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börn“ og „þín börn“ en þannig fríar kennari sig undan ábyrgð gagnvart einstökum 

nemendum. Allt ættu þetta að vera „okkar börn“ og mikilvægt er að vinna saman en ekki 

hvert í sínu horni. Eftir að hafa verið í átta vikur í vettvangsnámi í grunnskóla erum við 

sammála þroskaþjálfanum um að þetta séu ríkjandi viðhorf innan skólanna. 

Sérþekking þroskaþjálfa á vel heima í stefnunni um skóla án aðgreiningar. Þroskaþjálfar 

sækja grundvöll starfs síns til mannréttinda og hafa þess vegna rutt brautina til jafnra 

tækifæra, stuðlað að aukinni samfélags þátttöku og gætt hagsmuna nemenda 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Lög, reglugerðir og alþjóðaréttur styðja enn frekar við 

störf þeirra þar sem kveðið er á um þau réttindi sem nemendur hafa. 

Til þess að ná sem bestum árangri í framtíðinni þurfa allir að nýta sérþekkingu sína, taka 

höndum saman og útfæra stefnuna eins og hún var hugsuð í upphafi. Einn viðmælenda 

okkar vill heldur tala um „skóla fyrir alla“ en „skóli án aðgreiningar“ og halda sömu 

hugmyndafræði. Þannig telur hann að koma megi í veg fyrir að hugtakið sé afbakað og 

framkvæmd þess misfarist. Í hugum okkar snýst skóli án aðgreiningar um mannleg gildi og 

viðhorf en ekki um gott eða illt. Ekki þarf annað en að lesa greinar eða fletta blöðum til þess 

að sjá að skóli án aðgreiningar er umdeilt hugtak. Skóli án aðgreiningar leiðir ekki til þess 

að börn megi ekki hafa sérþarfir heldur er markmiðið að tekið sé tillit til allra barna. 



43 

10 Lokaorð 

Í þessari ritgerð höfum við varpað ljósi á störf þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar og greint 

frá hugmyndafræðinni á bak við slíka skóla. Þroskaþjálfar í grunnskólum vinna fagmannlegt 

og gott starf og vonandi tókst okkur að varpa upp skýrri mynd af störfum þeirra hér á 

þessum síðum. Ánægjulegt yrði ef meira fjármagn ynni til skólamála svo að fagfólk innan 

skóla gæti ígrundað aðferðir sínar. Ritgerð þessi hefur dýpkað skilning okkar á þeim lögum, 

reglugerðum og alþjóðasáttmálum sem lúta að skóla án aðgreiningar og hefur vinnuferlið 

reynst okkur afar lærdómsríkt. Við viljum brýna þakklæti okkar til leiðbeinanda okkar, 

Vilborgar Jóhannsdóttur sem reynst hefur okkur einstaklega vel. Einnig viljum við þakka 

öllum þeim þroskaþjálfum sem gáfu sér tíma til þess að taka þátt í rannsókninni okkar og 

veita okkar sýn inn í störf þeirra í grunnskólum landsins. 

Heiti verkefnisins má rekja til þess að við urðum báðar varar við eins konar aðgreiningu 

á þessum vettvangi. Hana bar svo einnig á góma í þeim viðtölum sem við tókum við 

þroskaþjálfa í grunnskólum. 
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