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ÁGRIP  

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar eru mismunandi áherslur atferlismótunar og þjónandi 

leiðsagnar í starfi með fötluðu fólki. Fjallað verður um upphaf aðferðanna, áherslur þeirra, 

hvernig þær eru í framkvæmd og gagnrýni á þær. Atferlismótun og þjónandi leiðsögn verða 

skoðaðar í ljósi valdra kenninga á sviði félagsfræði, fötlunarfræða og heimspeki menntunar.  

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar, sem er í anda hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf, 

verður lögð til grundvallar umræðunni sem byggð er á fyrrnefndum völdum kenningum og 

rýnd út frá starfsgildum þroskaþjálfa, kenningum um félagsmótun og ágreiningskenningu 

Williams Kreidler.   
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FORMÁLI 

Þessi ritgerð er 10 eininga lokaverkefni til BA-gráðu í þroskaþjálfafræðum við Háskóla 

Íslands. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Ingibjörgu H. Harðardóttur lektor, fyrir góð ráð 

og stuðning.  

 Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. 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 sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

  

Reykjavík, 9. maí 2017 

 

Víðir Sigurðsson 

 

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur
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1 INNGANGUR 

Tildrög efnisvals þessarar ritgerðar var sú að þegar nokkuð var liðið nám mitt í 

þroskaþjálfafræðum og ég fór að kynnast starfandi þroskaþjálfum á vettvangi varð ég var 

við mikla andúð margra starfandi þroskaþjálfa á atferlismótun. Sjálfur varð ég frekar 

undrandi yfir þessum sterku viðbrögðum því það litla sem ég vissi um atferlismótun gaf ekki 

ástæðu til svona ríkra tilfinningaviðbragða. Um svipað leyti heyrðist æ meira talað um 

þjónandi leiðsögn og miðað við það sem sagt var um þjónandi leiðsögn mátti helst skiljast 

sem að hinn nýi Messías væri kominn.  

 Í öðrum kaflanum verða kynntar nokkrar valdar kenningar sem renna stoðum undir 

framhald ritgerðarinnar en segja má að þessar kenningar séu hluti af þeim grunni sem að 

atferlismótun og þjónandi leiðsögn reisa tilvist sína á. Í þriðja og fjórða kafla verða 

aðferðirnar þjónandi leiðsögn og atferlismótun reifaðar; hvert er upphaf þeirra, hvernig eru 

þær í framkvæmd og hverjar eru helstu aðferðirnar. Í fimmta kaflanum verður fjallað um 

starfsgildi þroskaþjálfa, félagsmótun og kenningu Williams Kreidler um ágreining. Í sjötta 

kaflanum verða birt viðtöl við tvo starfandi þroskaþjálfa um starfssýn þeirra. Sjöundi   

kaflinn er umræðukaflinn og þar verða atferlismótun og þjónandi leiðsögn rædd út frá 

kenningum annars kaflans, í ljósi starfsgilda þroskaþjálfa, félagsmótunar einstaklingsins og 

að lokum borin saman út frá kenningum Williams Kreidler um ágreining.

 Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf, sem er ein grundvallarhugmynda 

fötlunarfræðanna, felst í því að fatlað fólk eigi rétt á því að lifa eðlilegu lífi í samfélaginu, til 

jafns við aðra og án aðgreiningar. Það liggur því beinast við að rannsóknarspurning 

ritgerðarinnar verði: Hvernig falla atferlismótun og þjónandi leiðsögn að hugmyndinni um 

sjálfstætt líf?  
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2  KENNINGAR 

2.1 Frávik og stimplun  

Gangvirkni félagslega heimsins eru félagsleg samskipti. Kanadíski félagsfræðingurinn Ervin 

Goffman rannsakaði hlutverk, viðbrögð og atferli einstaklinga sem falla ekki að þeim 

aðstæðum sem samfélagið telur eðlileg. Þeir sem samfélagið álítur að séu ekki gjaldgengir í 

jafningjahópinn fá á sig stimplun, frávik, og sjálfsmynd þeirra litast af því viðhorfi sem þeir 

upplifa frá samfélaginu. Stimplunin sviptir einstaklinginn mannlegri reisn sinni. Stimplunin 

útlokar fólk frá félagslegum samskiptum og veldur einangrun og mismunun. Munurinn á 

stimpluðum og hinum er viðhorfið sem þeir mæta. Stimplunin er félagsleg hugarsmíð en 

ekki raunveruleiki sem er tilkominn vegna neikvæðra viðhorfa sem erfitt er að afmá. Sá sem 

víkur frá því eðlilega verður jaðarsettur í samfélaginu og lífsgæðin og möguleikar hans taka 

mið af stimpluninni sem afskræmir mennsku hans og mannréttindi (Dóra S. Bjarnason, 2001; 

Helga Þórey Júlíudóttir, 2016). 

2.2 Félagslegt taumhald 

Kenningar um félagslegt taumhald rekja upphaf sitt til franska félagsfræðingsins Emile 

Durkheim. Durkheim kannaði tengsl sjálfsvíga og félagslegra tengsla. Meginniðurstaða hans 

var sú að tíðni sjálfsvíga væri háð því hversu góð félagsleg tengsl einstaklingarnir hefðu við 

samfélag sitt (Gestur Guðmundsson, 2012).  

 Kenningar um félagslegt taumhald leitast við að svara því hvers vegna fólk virðir 

almenn gildi samfélagsins eins og lög, reglur og samskiptavenjur. Félagslegt taumhald spyr 

ekki um rótina að frávikshegðuninni heldur því hvernig hægt sé að styrkja reglufestu; 

frávikshegðun er skortur á reglufestu og séu félagsleg tengsl léleg eykst hættan á 

frávikshegðun. Fjórir mikilvægir þættir félagslegs taumhalds eru: geðtengsl, skuldbinding, 

þátttaka og vissa. Geðtengsl felast í góðum samskiptum við nærsamfélagið, foreldra, vini 

og yfirvald. Skuldbinding er viðhald og eftirfylgd langtímamarkmiða. Þátttaka felst í starfi, 

menntun og tómstundaiðju. Vissa er trúin á að samfélagið sé gott og að rétt sé að bera 

virðingu fyrir menningu samfélagsins. Séu þessir þættir veikir þá aukast líkurnar á 

frávikshegðun. Félagslegu taumhaldi er líka hægt að beita í formi refsingar sem felst í að 

einstaklingurinn upplifir sekt eða skömm vegna ákveðinnar hegðunar. Félagslegt taumhald 

getur veið í formi styrkingar eða refsingar (Thio, 2007). 
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2.3  Læknisfræðilegt sjónarhorn 

Læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun leggur skerðingu og fötlun að jöfnu. Skerðingin er því 

galli sem býr í einstaklingnum og leiðir til fötlunar hans. Þessu ber að mæta með lækningu, 

endurhæfingu, meðferð eða umönnun og þetta viðhorf tekur lítð tillit til umhverfisþátta. 

Samkvæmt þessu er fötlunin frávik frá hinu eðlilega og er persónulegur harmleikur 

einstaklingsins og fjölskyldu hans. Skerðinguna þarf að „lækna“ með endurhæfingu, 

meðferð og umönnun. Afleiðing læknisfræðilegu greiningarinnar er sú að manneskjan vill 

verða dæmd út frá fötluninni. Í alþjóðlegu flokkunarkerfi sem stuðst hefur verið við síðan 

1980 er gerður greinarmunur á hugtökunum skerðing, fötlun og hömlun. Skerðing er af 

líkamlegum eða andlegum toga. Fötlun skýrir áhrif skerðingarinnar á daglegt líf og hömlunin 

vísar svo til þeirra hindrana eða hafta sem koma í veg fyrir að fólk geti gert það sem það 

ætlar sér. Skerðing og fötlun eru lögð sem næst að jöfnu og skerðingin er þá galli sem býr 

innra með einstaklingnum og leiðir til fötlunar hans (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2010; 

Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 

2.4  Félagslegt sjónarhorn 

Félagslegi skilningurinn á sér nokkurn aðdraganda en upphafið má rekja til hugmynda um 

að fatlaðir ættu að eiga kost á venjulegu lífi án aðgreiningar frá öðru fólki. Þau skyldu 

endurhæfð og menntuð og á þann háttinn myndu þau falla að samfélaginu. Nútíma 

félagslegur skilningur vill hins vegar ekki þessa nálgun og telur að fólk eigi að vera eins og 

það er enda hafi samfélagið gott af fjölbreytileikanum. Fötlunin býr ekki innra með 

manneskjunni en hún er flókið samspil einstaklings og umhverfis og fái einstaklingurinn 

viðeigandi aðstoð þá er hann ekki lengur fatlaður af völdum umhverfisins þó skerðingin sé 

enn til staðar. Félagslega sjónarhornið skilgreinir fötlunina sem misræmi á milli 

einstaklingsins og umhverfisins og að fötlunin sé af völdum umhverfisins en ekki 

skerðingarinnar (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2010; Rannveig Traustadóttir, 2006).  

2.5  Nám sem félagslegt fyrirbæri 

John Dewey (1859-1952) og George Herbert Mead (1861-1931) settu fram á fyrri hluta 20. 

aldar kenningar um nám sem félagslegt fyrirbæri sem gerist í samskiptum við aðra 

einstaklinga. 



10 

 Meginkenning John Deweys var um „læra með því að gera“ sem fólst í því að 

nemandinn ætti að framkvæma því það væri ekki nóg að fá tilsögn heldur kæmi 

raunverulegur lærdómur af því að gera. Það er ekki nóg að lesa uppskriftir heldur verður að 

elda líka. Hann taldi að mikilvægt væri að leiða nemandann áfram svo hann lærði af gjörðum 

sínum. Skólinn ætti að vera samtengdur lífinu þannig að það sem kennt væri í skólanum 

kæmi að notum í lífinu sjálfu. Dewey var upptekinn af lýðræðinu og taldi að 

lýðræðismeðvitund ætti að þroskast í skólastofunni, í samskiptum við jafningjahópinn og 

við fullorðið fólk. Á forsendum lýðræðisins er stöðugt leitað leiða til samvinnu og aukinnar 

félagslegrar aðlögunar. Nemandinn þarf að hafa frelsi til orðs og athafna til að geta fundið 

lausnir. Verkefnin eiga að vera án fyrirframgefinnar lausnar og nemandinn þroskast á því að 

finna sínar leiðir að lausninni (Gestur Guðmundsson, 2012).  

 George Herbert Mead lagði áherslu á skilning á sjálfsvitund fólks og hvernig 

sjálfsvitundin þroskast á lífsleiðinni og að forsenda náms væri að einstaklingurinn væri 

félagslegur frá fyrstu stund. Sjálfið er ekki meðfætt heldur þroskast það við áreiti. Með því 

að setja sig í spor annarra og fara í hlutverk þeirra þá getur einstaklingurinn speglað sig með 

augum annarra. Þetta ferli kemur vel fram í hermileikjum barna þar sem þau bregða sér í 

hlutverk foreldra sinna eða annarra í nærumhverfinu. Smám saman átta börnin sig á því, í 

gegnum hlutverkaleikina, hvaða væntingar eru gerðar til þeirra (Guðrún Friðgeirsdóttir og 

Margrét Jónsdóttir, 2006). 

 

2.6  Þekking og völd 

Franski heimspekingurinn Michel Foucault rannsakaði tengsl valds og þekkingar. Hann taldi 

að valdið lægi í athöfnum sem hefðu það að markmiði að hafa áhrif á hegðun, viðhorf og 

gjörðir annarra. Valdið er í ríkjandi hugmyndum og orðræðunni sem mótar hugmyndirnar 

um hvað er rétt, eðlilegt og satt. Náin tengsl eru á milli þekkingar og valds og því er skólinn 

aldrei menningarlega hlutlaus stofnun vegna þess valds sem starfsfólk skólans fær til þess 

að ákveða hvað og hvernig er kennt. Valdið er alltumlykjandi og til staðar í öllum 

samskiptum. Niðurstaða Foucault var að enginn fæðist frjáls heldur fæðast allir inn í ákveðin 

ríkjandi valdatengsl. Það er aldrei samstaða um valdaforræði og þess vegna verður alltaf 

mótstaða gegn valdinu og einhverjir minnihlutahópar sem þurfa að berjast gegn valdinu 

vegna valdleysis síns (Helga Þórey Júlíudóttir, 2016). 
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2.7  Valdefling 

Valdefling er margsnúið hugtak og ekki eru allir á eitt sáttir um hvernig eigi að skilgreina 

hugtakið valdefling. Kannski má segja að valdefling felist í því að lægra setti aðilinn verði 

sjálfur við stjórnvölinn þegar ákvarðanir um líf hans eru teknar. Hann er vissulega eftir allt 

sá sem ætti að vita sínar þarfir og langanir best (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

 Almenn sátt er hins vegar um gagnstætt hugtak, valdskerðingu. Valdskerðing er 

skilgreind svo: Þjónustan er stofnanamiðuð og valið þannig tekið frá fólki hvar það býr, 

hvernig það býr og hvaða þjónustu það velur sér. Skerðingin verður að aðalatriði í augum 

fagfólks og það alhæfir út frá skerðingunni og það óttast að gera kröfur til fatlaðra 

einstaklinga eða taka áhættur í ákvörðunum með líf þeirra. Þarfirnar eru skilgreindar af 

öðrum en notandanum, t.d. fagfólki. Lögð er áhersla á að þjónustunotandi sýni þakklæti og 

samvinnu og slíkt jafnvel verðlaunað. Samvinna og góð samskipti fagfólks, sem samsamar 

sig hvort öðru, verður mikilvægara en þarfir þjónustunotandans. Líklegast er best að notast 

við skilgreiningu feminista á hugtakinu „valdefling“ til að hugtakið öðlist þann kraft sem 

hópar sem sviptir hafa verið sjálfsákvörðunarréttinum þurfa. Feministar skilgreina þetta 

frekar sem ferli en fyrirbæri og áherslan er á vald sem kraft, möguleika, sjálfsskilgreiningu 

og færni en ekki sem yfirráð, þvingun eða samkeppni. Þeir tala um „vald til“ „innra vald“ og 

„vald með“ (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur eru samtengd hugtök. Valdefling getur komið 

frá stjórnvöldum eða þjónustustofnunum eða hún getur átt sér stað innan ákveðins 

samhengis. Sama manneskjan getur verið bæði valdamikil eða valdalítil – allt eftir 

samhenginu. Í grunninn má samt segja að valdeflingin komi annars vegar innan frá 

manneskjunni sjálfri og svo áhrif þess (sjálfsvitundarinnar) á ytri lífsþættina. Innri þættirnir 

eru hugarástandið og rétturinn til að skilgreina hver maður er og hvernig maður hagar lífi 

sínu. Þetta hefur svo áhrif á ytri þættina þegar kemur að vali á menntun, maka, búsetu o.s.frv. 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2006) segir að valdskerðing felist í því að líf fatlaðs fólks sé 

stofnanamiðað og það eigi sér ekki sjálfstætt val um búsetu, búsetuform eða hvaða þjónustu 

það fær. Vald er flókið fyrirbæri sem er skapað og umbreytt í flóknu samspili fólks, hópa og 

stofnana í daglegum samskiptum þeirra og valdið er ekki eðlislægt.  

2.8  Sjálfstætt líf 

Sjálfstætt líf (e. independent living) byggir á félagslega skilningnum á fötlun og felur í sér 

að allir, óháð skerðingu, eigi að vera ráðandi í eigin lífi. Sjálfstætt líf er krafa um að eiga 
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þess kost að geta lifað í samfélagi við aðra án aðgreiningar. Fatlað fólk ákveður sjálft 

þjónustuna, form hennar og af hverjum hún er veitt (Evans, 2011).  

 Sjöundi og áttundi áratugur síðustu aldar voru mótunarskeið hugmyndafræðinnar um 

sjálfstætt líf. Nokkrir fatlaðir bandarískir háksólastúdentar kröfðust þess að fá að lifa 

sambærilegu lífi og aðrir og fá þá þjónustu sem þeir töldu sig þurfa til þess.  Krafan sem 

fatlað fólk gerir er að þau eigi kost á sömu tækifærum og aðrir og að þau séu sjálf við 

stjórnvölinn í eigin lifi. Sjálfstæði eigi ekki að vera tengt við líkamlega eða vitsmunalega 

getu fólks til að sjá um sig sjálft heldur að einstaklingurinn hafi aðgang að þeirri aðstoð sem 

honum hentar, þegar honum hentar. Markmiðið með kröfunni um sjálfstætt líf byggir á að 

fatlaðir eigi rétt á sömu borgaralegu rétttindum og mannréttidnum og aðrir. Viðbrögð 

samfélagsins við skerðingunni og tregðan til að mæta þörfunum sem hlutust vegna 

skerðingarinnar hafa grafið undan réttindum fatlaðs fólks og að það sé ekki afsakanlegt þar 

sem skerðingin segir ekki til um möguleika eða tækifæri fólks í lífnu. Sjálfstætt líf leggur 

áherslu á mannréttindi, samfélagsleg viðhorf gagnvart fötlun, jöfn tækifæri og að skerðingin 

útiloki ekki fulla samfélagsþátttöku (Hrefna K. Óskarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 

2008). 

 Þjónusta, í anda sjálfstæðs lífs, þarf að vera einstaklingsbundin og undir stjórn 

þjónustunotandans sjálfs. Notendastýrð þjónusta getur aukið samfélagsþátttöku fatlaðs fólks, 

gert því kleift að stunda nám, vinnu, skóla og tómstundir án þess að vera byrði á fjölskyldu 

sinni eða vinum. Notendastýrð þjónusta er leið til jafnréttis fyrir fatlað fólk og í raun forsenda 

sjálfstæðs lífs (Hrefna K. Óskarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2008).  

 

. 
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3  ÞJÓNANDI LEIÐSÖGN 

3.1  Upphaf þjónandi leiðsagnar 

Þjónandi leiðsögn (e. gentle teaching) var þróuð af Bandaríkjamanninum John McGee á 

níunda áratug síðustu aldar og var hún hugsuð sem andsvar við umbunar- og refsistefnu 

atferlismótunar. Undirstaða þjónandi leiðsagnar er samband fagaðilans við notandann sem 

byggir á skilyrðislausri væntumþykju, virðingu og viðurkenningu. Tengslin eru gagnkvæm 

og eiga að leiða til samfélags og félagsskapar og vera hvati til aukinnar þátttöku notandans 

á forsendum öryggis og kærleika. Gagnkvæm tengsl þjónandi leiðsagnar byggja á 

hugmyndinni um að allt fólk sé háð hvort öðru og allir þurfi ást og hlýju til að dafna (Start, 

2008).  

3.2  Þjónandi leiðsögn 

Þjónandi leiðsögn felst í samskiptum þar sem mannleg gildi: vinátta, umhyggja, tengsl og 

hvatning eru höfð að leiðarljósi. Manneskjuna á að nálgast af kærleika, vinsemd og 

umhyggju og í anda þjónandi leiðsagnar þá er notandinn hvattur af veitandanum til að setja 

sér markmið og hann fær alla nauðsynlega aðstoð til þess að hans vilji geti orðið að veruleika. 

 Leiðarstef þjónandi leiðsagnar eru virðing, umhyggja og traust. Refsingum, 

andlegum eða líkamlegum er aldrei beitt til að ná fram breytingum á einstaklingnum. 

Þjónandi leiðsögn hefur mest verið notuð í starfi með fólki með þroskahömlun og hefur 

reynst vel til að laða fram jákvæðar breytingar á hegðun einstaklinga og því sem hafði verið 

kallað hegðunarerfiðleikar hjá viðkomandi. Allir vilja fá að vera hluti af samfélaginu og 

markmið þjónandi leiðsagnar er að stuðla að því að manneskjan verði hluti af heildinni 

(Akureyrarbær, e.d).  

 Fjórar grunnstoðir þjónandi leiðsagnar eru: 

• Öryggi: Einstkalingurinn þarf að upplifa sig öruggan í sínu umhverfi og 

hlutverk starfsfóks er að skapa öruggt andrúmsloft.  

• Virðing og umhyggja: verður að vera skilyrðislaus af hálfu starfsfólks og 

einstaklingurinn þarf að upplifa og finna að starfsmanninum sé 

raunverulega annt um velferð sína 

• Gagnkvæm virðing og öryggi: eintaklingurinn þarf að geta fengið að veita 

hlýju og öryggi en ekki vera bara þiggjandi. Einstaklingurinn þarf að 

kynnast starfsmanninum sem manneskju en ekki bara sem starfsmanni. 



14 

• Þátttaka: einstkalingurinn þarf og fær hvatningu til að vera gerandi í eigin 

lífi og í sínu samfélagi 

Allt fólk býr yfir styrkleikum, veikleikum og á sínar minningar; þetta ásamt 

persónulegum löngunum og vilja litar öll samskipti. Þjónandi leiðsögn horfir til þessarra 

þátta og mætir fólki af skilyrðislausri umhyggju og virðingu. Hugmyndafræðin leggur 

áherslu á að tala alltaf með hlýju í röddinni, horfa á einstaklinginn af athygli, snerta hann 

af virðingu og vera gætinn í samskiptunum (Akureyrarbær, e.d.).  

Verkfæri þjónandi leiðsagnar eru: Orðin og tónn raddarinnar sem við beitum. 

Tala rólega og velja orðin og orðfærið af kostgæfni. Augu: horfa hlýlega og vera 

meðvituð um hlýjuna sem streymir frá manni. Hendur: snerting einkennist af hlýju og 

virðingu. Nærvera: vera til staðar, vera allur til staðar ekki bara líkamlega 

(Akureyrarbær, e.d.) 

 

3.3  Þjónandi leiðsögn - fyrir hvern og af hverjum? 

Þjónandi leiðsögn er meðferðarleið fyrir jaðarsetta einstaklinga, börn og fullorðna, sem eiga 

sér lítið bakland og litla félagslega tilveru. Þjónandi leiðsögn er aðferð fyrir allt fólk í 

umönnunarstörfum sem vill bæta hlutskipti þessara einstaklinga um leið og þau breyta 

sjálfum sér en það er óhjákvæmlegt þar sem starfsmaðurinn sjálfur er vinnutæki þjónandi 

leiðsagnar. Þjónandi leiðsögn er um samskipti, að mynda tengsl við manneskjuna, byggja 

upp gagnkvæmt traust með það að markmiði að rjúfa einangrun hennar. Samskipti 

starfsmanns og einstaklingsins byggjast á jafnræði og það er gefið og þegið á víxl (McGee 

og Menolascino, 1991).  

 Markmið þjónandi leiðsagnar er að breyta líðan einstaklingsins og við það breytist 

hegðunin. Það skiptir ekki máli hversu skaðleg hegðunin er fyrir umhverfi einstaklings því 

hegðunin er aðeins birtingarmynd á líðan manneskjunnar. Það sem þarf að breyta er 

tilfinningaleg sjálfhelda manneskjunnar sem veldur hegðuninni. Þeir sem búa við svona 

þrúgandi andlegt og tilfinningalegt álag þurfa skilyrðislausan stuðning starfsfólks til að 

brjótast út úr óviðeigandi hegðunarmynstri. Í upphafi þarf að byggja upp traustið og fullvissa 

einstaklinginn um að hann megi óhræddur meðtaka ástúð og gefa af sér á sambærilegan hátt 

og að sambandið þarna á milli sé raunverulegt samband tveggja jafnrétthárra manneskja – 

samskiptin eru ekki háð neinskonar skilyrðingu! Án þessarar dýptar í samskiptunum þá mun 
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viðkomandi ekki geta meðtekið nærveru starfsfólks og stigið til baka frá uppákomu þegar á 

reynir (Siepkamp, 2010). 

 

3.4  Gagnrýni á þjónandi leiðsögn  

Jon S Bailey (1992) sagði að hugmyndafræði þjónandi leiðsagnar væri of loftkennd til 

að vera raunhæf og að hún ætti meira skylt við heimspekilegar vangaveltur en 

rauverulega vísindalega aðferð við meðferð hegðunarerfiðleika líkt og atferlismótun. 

Forsendan, að undirrót hegðunarerfiðleika væri tilkomin vegna samskiptavanda, væri í 

besta falli grunnhyggin. Sem dæmi nefndi hann að margar aðrar ástæður gætu legið á 

bakvið það að einstaklingur berði höfðinu við vegg en ófullnægja til tjáningar eins og 

flog, heilaæxli o.s.frv. Að sama skapi fannst honum árásir þjónandi leiðsagnar á 

atferlismótunarsinna á forsendum grimmdar vera ómaklegar. Atferlismótun er drifin 

áfram vegna umhyggju um velferð einstaklingsins ekki síður en þjónandi leiðsögn. 

„Munurinn á atferlismótun og þjónandi leiðsögn er ekki hugmyndafræðin, eða 

heimspekin, sem að baki þeim liggur því að atferlismótun er vísindalega sönnuð aðferð 

sem sannar sig sem slík og reisir ekki tilvist sína á heimspekilegum vangaveltum líkt og 

þjónandi leiðsögn“  (Bailey, 1992, bls. 882). Jon Bailey hvatti samt til þess að talsmenn 

andstæðra sjónarmiða ræddu saman og reyndu að nálgast hvorir aðra því án efa hefðu 

báðir aðilar margt til síns máls. 

Enn í dag er þjónandi leiðsögn gagnrýnd fyrir að byggja ekki á traustum 

vísindalegum grunni og að lítið sé um rannsóknir sem sannreyni aðferðafræðina. Eins að 

vafasamt hljóti að vera að beita þjónandi leiðsögn, sem byggir á nánd og snertingu, við 

einstaklinga sem vegna persónuleika síns forðast nánd og gætu hæglega túlkað slíka 

nálgun við sig sem ógn (Wolverson, 2014). 
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4  ATFERLISMÓTUN 

4.1  Upphaf atferlismótunar 

Atferlismótun byggir á því að hegðun sé lærð og að menn hagi sér á ákveðin hátt vegna 

afleiðinga hegðunarinnar og á þeirri forsendu er hægt að kenna og forma ákveðna hegðun. 

Þar af leiðandi er rökrétt að fólk forðist hegðun sem hefur neikvæðar afleiðingar en endurtaki 

hegðun sem hefur jákvæðar afleiðingar. John Watson (1878-1958), einn af frumkvöðlum 

atferlismótunar, vildi meina að hægt væri að móta einstaklinginn eins og leir ef hafist væri 

handa strax í frumbernsku. Ivan Pavlov (1849-1936) kom fram með kenninguna um 

klassíska skilyrðingu eða viðbragðsskilyrðinguna. Viðbragðsskilyrðing er þegar óskilyrt 

áreiti vekur ósjálfrátt upp óskilyrt svar og er parað við við hlutlaust áreiti án þess að til þurfi 

nám. Pörunin veldur því að áreitið vekur svörun og það sem var hlutlaust áreiti er nú skilyrt 

áreiti.  Hundar Pavlovs eru þekkt dæmi um þetta en þar var bjöllu hringt (hlutlaust áreiti), 

hundunum gefinn matur (óskilyrt áreiti) og munnvatnsframleiðsla þeirra jókst (óskilyrt 

svar). Ef bjöllu er hringt (hlutlaust áreiti) áður en maturinn er gefinn parast bjölluhljómurinn 

og maturinn í huga hundanna og verður að skilyrtu áreiti og framvegis þegar bjallan hringir 

vekur það skilyrt svar – hundarnir byrja að slefa þó þeim sé ekki gefinn matur. Sé bjöllunni 

hringt oft án þess að matur fylgi í kjölfarið hætta hundarnir að slefa við bjölluhljóminn og 

þá er talað um slokknun. Slokknun er hægt að vekja upp aftur með því að endurtaka leikinn 

með pörun bjöllu og matar. Virk skilyrðing B.F. Skinner (1904-1990) segir að 

einstaklingurinn sé virkur í umhverfi sínu og sé þess vegna hluti umhverfisins. Öll hegðun á 

sér afleiðingu og afleiðingin segir til um endurtekningu hegðunarinnar. Sé afleiðingin 

jákvæð þá er líklegt að viðkomandi endurtaki leikinnn en sé afleiðingin neikvæð þá er líklegt 

að einstaklingurinn forðist að gera þetta aftur (Berger, 2010).  

4.2  Atferlisgreining 

Atferlisgreining (e. behaviour analysis) er vísindagrein sem fæst við rannsóknir á hegðun og 

hvernig megi hagnýta sér þekkinguna. Atferlisgreining fæst ekki aðeins við lausnir á hegðun 

einstaklinga og hópa og lausnum ákveðinna vandamála heldur er öll hegðun lögð undir: mál, 

hugsun og tilfinningar. Markmiðið er að spá fyrir um og reyna að hafa áhrif á hegðunina en 

rannsóknir sýna að hegðun er að mestu lærð og þess vegna er hægt að breyta og stjórna 

henni. Lögð er áhersla á vísindalegar aðferðir til lausnar ýmissa vandamála samfélagsins. Í 

hagnýtri atferlisgreiningu er vinnan byggð á niðurstöðum frumrannsókna á hegðun þar sem 

sýnt hefur verið fram á að ákveðin meðferð eða kennsluaðferð beri árangur (Satis, e.d.).  
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4.3  Atferlismótun 

Atferlismótun í framkvæmd felst í skráningu hegðunar í samhengi við aðstæður, umhverfi 

og afleiðingar. Þessi kerfisbundna skráning kallast virknimat. Út frá niðurstöðum 

virknimatsins er svo hægt að hefja meðferð til að draga úr ákveðinni hegðun. Meðferðin þarf 

að vera heildstæð sem felst í því að unnið er að fyrirbyggjandi aðferðum; kennd er æskileg 

hegðun sem kemur í stað óæskilegu hegðunarinnar. Viðbrögð við óæskilegri hegðun þurfa 

að vera samræmd hjá öllum aðilum sem koma að atferlismótuninni svo að afleiðingarnar við 

óæskilegu hegðuninni séu ekki styrkjandi. Hagnýt atferlisgreining þarf að taka mið af færni 

einstaklingsins (oft barns en ekki alltaf) og þeim úrræðum sem eru í boði hverju sinni. Þess 

vegna er hagnýt atferlisgreining alltaf einstaklingsmiðuð (Tryggvi Sigurðsson, 2008). 

4.3.1  Styrking, refsing, slokknun 

Lykilhugtök atferlismótunar eru styrking, refsing og slokknun. Styrking er aukin tíðni 

ákveðinnar hegðunar. Styrking getur verið jákvæð eða neikvæð. Jákvæð styrking er einhvers 

konar umbun sem eykur líkur á endurtekningu. Neikvæð styrking er að komast hjá 

óþægindum t.d. með því að gera eitthvað vel til þess að forðast skammir.  Ef afleiðingar 

hegðunar draga úr hegðuninni er talað um refsingu. Refsing getur verið jákvæð sem og 

neikvæð eftir því hvað það er sem dregur úr hegðuninni. Talað er um jákvæða refsingu ef 

viðkomandi fær ákveðin viðbrögð við hegðuninni; líkamleg refsing eins og löðrungur eða 

flenging er dæmi um jákvæða refsingu. Neikvæð refsing er einhvers konar missir; eitthvað 

er tekið af viðkomandi í refsingarskyni t.d. sími eða tölva. Slokknun er þegar eitthvað sem 

kveikir á hegðun er fjarlægt. Hundsun og skeytingarleysi gagnvart ákveðinni hegðun er 

dæmi um slokknun (Berger, 2010).   

4.4  Atferlisþjálfun einhverfra barna og unglinga 

Snemmtæk atferlisþjálfun var upphaflega þróuð af Ivar Lovaas um 1970. Í atferlisþjálfun er 

unnið samkvæmt hugmyndinni um snemmtæka íhlutun. Í atferlisþjálfuninni er barninu kennt 

að veita umhverfi sínu meiri athygli og draga lærdóm af því. Lögð er áhersla á að efla þá 

þætti sem barnið vantar, en þarf, og draga úr neikvæðu atferli eins og þráhyggjuhegðun. 

Þjálfunin felst í því að tekin eru stutt mælanleg skref og hvert skref er kennt með því að nota 

skýrar vísbendingar. Í upphafi þjálfunar þarf oft að nota allmikla stýringu til að fá fram rétt 

viðbrögð frá barninu en einnig til að koma í veg fyrir að barnið upplifi endurtekin mistök. 

Markmið þjálfunarinnar er að barnið nái tökum á færni sem eflir þroska og sjálfstæði þess 

eins og kostur er (Lovaas, 1987).  
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 Atferlisþjálfun byggir á aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar og er markviss, 

árangursrík og viðurkennd leið til að hafa áhrif á hegðun og byggja upp ýmsa færni hjá 

börnum. Markmiðið er að barnið geti notið hæfileika sinna, átt gefandi samskipti við aðra 

og lifað innihaldsríku lífi. Markmiðin eru einstaklingsmiðuð og skilgreind fyrir hvert barn í 

samvinnu við foreldrana. Oftast er notuð bein kennsla til að kenna nýja eða flókna hluti. Það 

sem á að kenna er brotið niður í minni þrep sem eru kennd kerfisbundin og tengd saman í 

flóknari athafnir. Eftir því sem náminu framvindur verður það flóknara eða eftir því sem 

hæfni barnsins eykst. Færnin sem á að þjálfa er skilgreind nákvæmlega og nákvæm viðmið 

eru sett um rétt svar. Um leið og barnið svarar er brugðist við og ef svarið er rétt er barnið 

umbunað með einhverju sem því þykir eftirsóknarvert. Áherslan er á að umbuna og styrkja 

barnið í því að gera það sem til er ætlast af því. Ef barnið á erfitt með að svara á réttan hátt 

fær það aðstoð. Stýringin sem er þá notuð í næstu lotu miðar að því að barnið svari rétt. 

Markmið stýringa er að draga úr röngum svörum og að barnið læri rétt svör. Beita þarf 

stýringum af varúð svo barnið verði ekki háð þeim og mikilvægt er að draga kerfisbundið úr 

stýringum. Svona kennsluæfingar eru endurteknar og mynda æfingalotur. Til viðbótar við 

skipulagða kennslu er áherslan einnig á náttúrulega kennslu þar sem aðferðum 

atferisgreiningar er beitt í daglegu umhverfi barnsins til að styrkja viðeigandi hegðun 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.).  

4.4.1  PBS stuðningskerfið 

PBS stuðningskerfið, sem byggir á hagnýtri atferlisgreiningu, hvetur nemendur til jákvæðrar 

hegðunar og markmiðið er að bæta félagsfærni og námsgetu nemendanna. Ekki er einblínt á 

neikvæða hegðun heldur stutt við jákvæða hegðun. Reglur eru skýrar sem og afleiðingar 

neikvæðrar hegðunar. Kerfið er þríþætt og felur í sér stuðning við bekkinn, einstaklinginn 

og stuðning utan bekkjaraðstæðna. Í tengslum við innleiðingu PBS hafa hugtökin virðing, 

ábyrgð og vinsemd verið sett í öndvegi (Fellaskóli Reykjavík, e.d.b).  

4.4.2  Félagsfærnisögur 

Félagsfærnisögur eru stuttar sögur sem hjálpa barninu í ýmsum aðstæðum. Félagsfærnisagan 

er lesin áður en barnið fer inn í komandi aðstæður. Gott er að hafa söguna með og hún svo 

rifjuð upp ef þörf krefur. Barnið er þá minnt á hvað gerist næst í sögunni, ef það fer út af 

sporinu. Félagsfærnisögur eru venjulega stuttar, þær eru jákvæðar, fullar af hrósi og heiti 

þeirra vísar til þess sem á að fara að gera, eins og Nonni fer í sund o.s.frv. Sögurnar eru 1. 

persónu frásagnir og þegar barnið les söguna þá hljómar hún eins og það sé að segja eigin 
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sögu: „Ég heiti Bjössi og ég er í Hagaskóla.“  Hver saga á aðeins við um einar aðstæður og 

í henni er lýst æskilegum viðbrögðum barnsins. Hver saga er notuð eins oft og þarf en þegar 

barnið er búið að læra söguna og hegðunina utan að er sagan tekin úr umferð. Það er ekki 

æskilegt að vera með fleiri en 1-2 félagsfærnisögur í gangi hverju sinni. Markmiðið með 

félagsfærnisögunum er að leiðrétta misskilning, hjálpa barninu að skipuleggja sig og draga 

úr kvíða í erfiðum aðstæðum (Sigrún Hjartardóttir og Margrét Valdimarsdóttir, 2011).  

4.4.3  CAT-kassinn 

CAT-kassinn er mikilvægt námstæki fyrir einhverfa sem kemur frá Danmörku og er sjónrænt 

hjálpartæki fyrir börn og einstaklinga með röskun á einhverfurófinu; þetta er í rauninni 

mappa með spjöldum sem tjáir tilfinningar og hegðun og nær yfir tíma og rúm. Tilgangur 

kassans er að hjálpa börnum og einstaklingum að auka skilning sinn á sér og öðrum og auka 

félags- og samskiptahæfni sína. Í CAT-kassanum eru 9 grunntilfinningar sem hægt er að tjá 

með andlitsmyndum og tilfinningaorðum og hægt er að velja á milli 90 andlita og 90 

tilfinningaorða. Til viðbótar við þessi spjöld er litaspjald sem táknar 4 tegundir hegðunar. 

Hægt er að aðlaga spjöldin að einstaklingnum með því að taka myndir af honum sjálfum sem 

sýna hans svipbrigði og slíkt ætti að verða áhrifaríkara en teiknaðar myndir. Ofangreint er 

mælt myndrænt, í líkingu hitamælis, og þannig getur notandinn mælt syrkleika tilfinninga 

sinna, upplifanna, hugsana og áhugamála. Tímatöflurnar auka tímaskyn og veita yfirsýn og 

hjálpa til við að staðsetja atburði í tíma og rúmi; tíminn er mældur í sólarhring, viku, mánuð 

og ár. Þetta hjálpar einstaklingnum við að sjá hvernig tilfinningar hans, stemming, hugsanir 

og athafnir breytast eftir því sem á daginn líður (CAT-kassinn, e.d.).  

4.4.4 Sjónræn kennsla 

Hvað get ég gert bókaröðin eru bækur fyrir börn, eftir bandaríska sálfræðinginn Dawn 

Huebner, þar sem tekist er á við líðan þeirra. Þetta eru gagnvirkar sjálfshjálparbækur þar sem 

beitt er hugrænni og lausnamiðaðri atferlismeðferð til að fást við reiði, áhyggjur, áráttu- og 

þráhyggju, neikvæðni, svefnvanda og slæma vana. Líflegar myndlíkingar og teikningar 

hjálpa börnunum að sjá ýmsar uppákomur lífsins frá öðru sjónarhorni og bækurnar innihalda 

verkefni sem hjálpar þeim að komast yfir þær hindranir sem lífið býður þeim (Hvað get ég 

gert,  e.d.).  

4.4.5  Atferlisþjálfun eða TEACCH-líkanið 

Forráðamenn barna í Fellaskólanum í Reykjavík (e.d.a) geta valið hvort kennsla barna þeirra 
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sé byggð á TEACCH-líkaninu eða að farið sé eftir hugmyndafræði atferlisþjálfunar. 

TEACCH er meðferð og kennsla fyrir einhverf börn og fjölskyldur þeirra og er þeim veitt 

stöðug fræðsla og ráðgjöf um einhverfu. Kennsluumhverfið og aðstæðurnar eru mótaðar að 

barninu og áherslan er á að auka færni og sjálfstæði einstaklinganna. TEACCH-líkanið 

styrkir markvisst þá þætti sem fást við boðskipti, færni, sjálfstæði og áhuga barnsins. 

Skipuleg kennsla er leiðarstefið við mótun kennsluáætlunar og skipulags. Umhverfið þarf að 

mótast að einstaklingnum og styrkja við sterku þættina í persónu hans. Notast er við 

sjónrænar vísbendingar, með upphafi og endi, yfirfærsla námsefnis á umhverfið og stöðugar 

endurtekningar. Skipulagning á daglegu lífi, stundatafla og vinnufyrirkomulagi  sem og aðrar 

sjónrænar vísbendingar er áhrifamikil leið til að auka færni einhverfra og auka sjálfstæði 

þeirra.  Þetta eru mikilvægir þættir vegna þess að einhverfa skortir oft sjálfstæði og 

frumkvæði. Atferlisþjálfunin, hins vegar, leitast við að barnið læri að veita umhverfi sínu 

meiri athygli og læri af því. Barninu er kennd hegðun sem það hefur að takmörkuðu leyti á 

valdi sínu: tal, sjálfshjálp, leik- og félagsleg samskipti.  

 

4.5  Gagnrýni á atferlismótun 

Hvatinn að þjónandi leiðsögn var, að sögn upphafsmanns þjónandi leiðsagnar John McGee, 

harðneskjulegt viðmót í anda atferlismótunar gagnvart vistmönnum á langtímastofnunum. 

Honum ofbauð svo meðferðin á bróður sínum, sem var langveikur vistmaður á altækri 

stofnun, að hann hóf að þróa hugmyndir að starfsgrundvelli í vinnu með fötluðum sem væru 

andsvar við nálgun atferlismótunar. John McGee líkti aðferðum atferlismótunar við 

pyntingar þar sem vistmönnum væri miskunnarlaust refsað fyrir minnstu yfirsjónir eða 

einfaldlega að lúta ekki vilja starfsfólksins (McGee, 1992). Þjónandi leiðsögn hafnar 

skilyrðingum umbunar og refsingar á þeirri forsendu að með þessum aðferðum 

atferlismótunar sé ekki verið að takast á við undirliggjandi ástæður ákveðinnar hegðunar 

heldur sé aðeins verið að stjórna hegðuninni (Siempkamp, 2010).   
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5  STARFSGILDI, FÉLAGSMÓTUN OG ÁGREININGUR 

5.1  Starfsgildi þroskaþjálfa 

Í starfskenningu þroskaþjálfa segir að starfskenningin sé samtímis fagleg og persónuleg. Hún 

er fagleg því hún byggir á fagmenntun, hefur sett sér siðareglur og starfar í anda ákveðinnar 

hugmyndafræði. Persónuleg því hún byggir á gildismati, viðhorfum og reynslu 

einstaklingsins (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007).   

 Fræðilegan grunn að starfi sínu byggja þroskaþjálfar m.a. á uppeldis-, sálar-, félags- 

og siðfræði. Hugmyndafræðin er hins vegar grundvölluð á lögum, reglugerðum og 

siðareglum þroskaþjálfa (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Fimmta grein samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kveður á um jafnrétti og bann við mismunun 

fólks með fötlun. Einnig segir þar að við séum öll jöfn fyrir lögum og að allt skuli gert til að 

eyða allri mismunun og tryggja að fötluðu fólki standi viðeigandi aðlögun til boða. Níunda 

grein þessa sama samnings fjallar um aðgengi. Þar segir að fötluðu fólki skuli gert kleyft að 

lifa sjálfstæðu lífi og vera virkir þáttakendur á öllum sviðum lífsins. Lög um málefni fatlaðs 

fólks (nr. 59/1992) byggjast á fyrrgreindum samningi Sameinuðu þjóðanna og í 2. gr. 

laganna segir að fatlaður einstaklingur eigi rétt á sambærilegum lífskjörum og aðrir og að 

markmið laganna sé að skapa skilyrðin til þess. Í siðareglum þroskaþjálfa stendur skrifað í 

1. grein að „... þroskaþjálfi beitir fagþekkingu sinni í að bæta lífsskilyrði og lífsgæði 

skjólstæðinga sinna“  (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.).  

5.2  Félagsmótun 

Félagsmótun er ævilangt ferli þar sem einstaklingurinn lærir kröfurnar sem samfélagið gerir 

til hans. Fyrstu æviárin, frá fæðingu til fullorðinsára, er mikilvægasta mótunarskeiðið enda 

tímabilið þar sem grunnurinn er lagður. Hegðun er lærð og fólk meðtekur ríkjandi gildi og 

viðhorf ómeðvitað og oft umhugsunarlaust. Félagsmótun kennir muninn á réttu og röngu, 

fallegu og ljótu, viðeigandi og óviðeigandi sem þýðir að við verðum að hegða okkur 

samkvæmt ákveðnum reglum þrátt fyrir að við séum, sem einstaklingar, ólík að gerð. Hins 

vegar er allt hægt að aflæra og ný reynsla getur breytt fyrri viðhorfum og gildum (Anderson 

og Taylor, 2007). 

Félagsmótunarkenning Albert Bandura frá 1977 lítur á manninn sem geranda og 

þátttakenda í eigin samfélagi.  Hann lærir ólík hlutverk, viðhorf og framkomu við 

mismunandi aðstæður. Einstaklingurinn sjálfur hefur líka félagsmótandi áhrif á 
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samferðarfólk sitt. Samspilið á milli hlutverkanna, geranda og þátttakanda, er félagsmótunin. 

Helstu áhrifavaldar félagsmótunar eru fjölskyldan, skólinn, fjölmiðlar, jafningjahópurinn, 

trú- og íþróttafélög o.s.frv. Við félagsmótun meðtekur fólk menntun á forsendum 

samfélagsins, aðlögun að ríkjandi lögum og siðvenjum, lærir viðeigandi hegðun og út frá 

þessu skapast persónuleikinn. Fólk mótast út frá umhverfinu en hver á sinn 

einstaklingsbundna hátt með sínar einstaklingsbundnu tilfinningar og skoðanir. Félagsmótun 

er háð stað og stund og aðstæðum í nærumhverfi hvers einstaklings. Allir eru einstakir og 

tjá sig á sinn persónulega hátt þrátt fyrir að vera mótuð við líkar aðstæður og allir hinir 

(Anderson og Taylor, 2007).     

 

5.3  Að jafna ágreining 

Ágreiningur á sér oftast þrjár rætur: gæði (e. resources), þarfir (e. needs), gildi (e. values). 

Þó ekki sé alltaf auðvelt að sjá hver rót ágreiningsins er nákvæmlega er gott að nefna hann 

til að geta fundið leiðir að lausn ágreiningsins. Algengasti ágreiningurinn í okkar samfélagi 

er vegna gæða eða þarfa, en ágreiningur vegna gilda er ágreiningurinn sem erfiðast er að 

leysa. Algengara er að ágreiningi sé eytt en að hann sé jafnaður. Oft er það þannig að við 

stöndum fast á meiningu okkar og þegar allt er komið í óefni er kallaður til einhver þriðji 

aðili, oft dómstólar, til að skera út um deiluefnið. Ágreiningurinn hefur verið leystur, 

tímabundið í það minnsta, en honum hefur ekki verið eytt. Þægilegasta lausn ágreinings er 

að hundsa hann og forðast að ræða það sem skiptir máli. Þótt við sneiðum hjá 

ágreiningsefnunum þá hverfa þau ekki og þó að hundsun sé þægilegasta lausnin til skamms 

tíma litið þá er samfélag þar sem ágreiningsmálin, þarfir, langanir, gildi, eru bæld er 

samfélag þar sem kúgun og misrétti þrífst (Kreidler, 1984).   

 Ólafur Páll Jónsson (2011) skilgeinir lok ágreiningsmála í fimm þrepum. Vitanlega 

er neðantaldur listi ekki tæmandi um lok ágreiningsmála og einnig getur það gerst að annar 

málsaðilinn hafni eigin málstað og taki undir sjónarmið hins aðilans. Það sem einkennir að 

lausn hafi verið fundin í ágreiningsmálinu er: 

a) Lausnin gerir ekki lítið úr neinum málsaðila 

b) Málsaðilar eru jafningjar 

c) Ólíkar hliðar ágreiningsmálsins hafa fengið sambærilega málsmeðferð 

d) Málsaðilar sættast á lausnina þótt hún sé þeim ekki að skapi 

e) Niðurstaðan er sameiginleg ákvörðun 
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Atriðin sem eru einkennandi fyrir að ágreiningsmálinu hafi verið eytt en ekki fundin lausn á 

því eru: 

a) Annar málstaðurinn hefur sigur 

b) Niðurstaðan sýnir að annar málstaðurinn er verðugri en hinn 

c) Málstaður annars aðilans hefur verið tekinn fram yfir hinn 

d) Annar málsaðilinn er ósáttur við niðurstöðuna, þó hann verði að una við hana 

e) Niðurstaðan er einhliða ákvörðun hvort sem hún byggir á ákvörðun þriðja aðila 

eða annars deiluaðilans 

Ágreiningur fylgir gjarnan ákveðnu ferli: Tveir deiluaðilar eiga í samskiptum og skynja 

ósamrýmanlegan mun, eða eitthvað ógnandi gagnvart gæðum, þörfum eða gildum sem þeir 

hafa. Þetta veldur ákveðinni hegðun (hér rís ágreiningurinn) sem er viðbragð við skynjun 

þeirra á samskiptunum. Ágreiningurinn getur svo magnast eða hjaðnað (Ólafur Páll Jónsson, 

2011). 
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6  AF SJÓNARHÓLI ÞROSKAÞJÁLFANS 

6.1  Í upphafi viðtals 

Markmið viðtalanna var að styðja við rannsóknarspurningu ritgerðarinnar með því að fá fram 

starfssýn starfandi þroskaþjálfa. Viðtölin fylgja eigindlegri rannsóknaraðferð og spurt var 

hálfopinna spurninga; viðtalsramminn fylgir ritgerðinni (sjá: viðauka 2). Ég hafði samband 

við viðmælendurna í gegnum tölvupóst þar sem ég kynnti mig, sagði þeim frá verkefninu og 

hvers vegna ég óskaði eftir þeim sem viðmælendum. Með póstinum lét ég fylgja 

kynningarbréf verkefnisins (sjá: viðauki 1). Viðmælendurnir höfðu samband við mig til 

baka, í gegnum tölvupóst, þar sem þeir tjáðu sig tilbúna til leiks og var ákveðinn fundur 

nokkrum dögum síðar. Bæði viðtölin fóru fram á vinnustað viðmælendanna í afmörkuðum 

rýmum og voru hljóðrituð á síma; fyrra viðtalið var rúmar 43 mínútur og seinna viðtalið var 

tæpar 49 mínútur. Viðmælendurnir eru starfandi þroskaþjálfar í grunn- og framhaldsskóla, í 

deildum sem eru sérsniðnar að þörfum nemenda með einhverfu. Svörin eru viðmælendanna 

en frásögnin er mín. 

6.1.1  Starfsumhverfið 

Viðmælendurnir hafa báðir áratuga reynslu í starfi með fötluðu fólki. Samanlögð reynsla 

þeirra sem starfandi þroskaþjálfar er um tuttugu ár en algengt er að fólk starfi fyrst á 

vettvangi með fötluðu fólki áður en það hefur nám í þroskaþjálfafræðum. Viðmælendurnir 

eru báðir ánægðir í starfi og segjast fá mikinn stuðning og hrós frá samstarfsfólki og 

stjórnendum skólanna. Báðir segjast þeir upplifa vellíðan nemandanna og merkja það á 

viðmóti þeirra í sinn garð. Nemendunum finnst gott að koma aftur í skólann að loknum 

fríum, þeir taka eftir því ef einhvern starfsmanninn vantar í vinnuna og þau tjá viðhorf sitt 

líka beint með orðum eins og „þú ert góð“ „þú ert skemmtileg“ o.s.frv.  Þar sem starfsandinn 

er góður þá upplifa viðmælendurnir sig sátta og örugga í starfinu en annar þroskaþjálfinn 

sagði þó að stöðugar ýfiingar skólans og ráðuneytisins um fjármögnun deildarinnar kæmi 

niður á starfsfólkinu þar sem það yrði skotspónn átakanna og nú nýlega var öllu starfsfólki 

deildarinnar sagt upp störfum, eina ferðina enn. Hins vegar þá léti starfsfólk deildarinnar 

þetta ekki trufla dagleg störf sín enda væru þau nokkuð viss um að málið fengi farsæla lausn 

en því væri ekki hægt að neita að þetta væri óþægilega staða – að vera bitbein í átökum 

skólans og ráðuneytisins.  
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 Markmiðin á báðum skólastigum eru einstaklingsmiðuð en reynt er miða við 

aðalnámskrár skólastiganna eins vel og mögulegt er. Það þarf oft að fara fjallabaksleiðir að 

því marki að starfa í samræmi við aðalnámskránna en í því felst starf þroskaþjálfans: að láta 

markmiðin og veruleikann mætast. Markmiðin eru tvenns konar: annars vegar snúast þau 

um námslega þætti og hins vegar um atferli, líðan, hegðun og félagslega færni. 

Langtímamarkmiðin ráðast af úrvinnslu skammtímamarkmiðanna og námið á báðum 

skólastigunum fer hægt áfram, í stuttum skrefum – allt eftir einstaklingnum. 

Langtímamarkmiðið er öryggi og vellíðan í núverandi hlutverki og undirbúningur undir 

næstu skref í lífinu, sem gætu verið næstu skólastig eða undirbúningur undir sjálfstæða 

búsetu og einhvers konar samfélagsþátttöku.  

 

6.1.2  Þekking, viðhorf, færni 

Kennsluaðferðirnar ráðast algjörlega af einstaklingnum. Sumir hafa úthald í 80 mínútna 

kennslulotu á meðan aðrir hafa einbeitingu í hámark 7 mínútna lotu. Námsefnið þarf að vera 

sett fram eftir hentugleika hvers og eins og t.d. kennsla reiknings getur farið fram í formi 

búðarleiks. – Ef hlutverkaleikur er leiðin að markmiðinu þá er hlutverkaleikur notaður og 

eins ef að það hentar einstklingnum að læra liggjandi á gólfinu þá fer kennslan fram þar.  

 Lýðræðisvitund og skilningur á hugtökum eins og frelsi, jafnrétti, ábyrgð og 

samstöðu er erfitt að kenna vegna þess að flókið er að hlutgera hugtök. Leiðin er beina 

sjónum nemandans að þeim áhrifum sem hann getur haft á umhverfi sitt, hér og nú. Núvitund 

er aðalatriði hér því einhverfum reynist erfitt að tengja saman hluti og atburði í tíma og rúmi. 

Sama gildir um þekkingu á sögulegum atburðum því erfitt getur verið að vekja upp áhuga á 

einhverju sem liggur utan við áhugasvið nemendans. Aðlögun að nemandanum er lykillinn 

hér og að tengja á einhvern hátt atburði nútímans við fortíðina og svo aftur við persónu 

nemandans svo áhugi hans vakni. Vitund um hegðunarreglur er daglegt viðfangsefni og 

spurningar eins og „af hverju bíður maður í röð?“ og annað slíkt eru eilífðar úrlausnarefni. 

Nútímatækni hefur fært þroskaþjálfum nýjar áskoranir. Aðgengi nemendanna að 

samfélagsmiðlum, Youtube, klámsíðum og þess háttar vekur upp endalausar vangaveltur um 

hvað sé viðeigandi og hvað ekki. Er ekki í lagi að áframsenda óviðeigandi myndir sem 

einhver hafði sent manni? Er ekki í lagi að horfa á klámefni – það er á netinu - felur í sér 

svör við því hvað er viðeigandi og hvenær það er viðeigandi, og hvað endurspeglar 

veruleikann og hvað ekki.  
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 Viðhorf, hæfnin til sjálfsábyrgðar og ábyrgð á eigin gjörðum er flókið úrlausnarefni 

sem þarf að ræða opinskátt. Öll hegðun hefur afleiðingar, jákvæð eða neikvæð. Missi 

nemandi stjórn á sér og beitir ofbeldi þá þarf að ræða það og hvernig er best að bregðast við 

í framtíðinni. T.d. að í stað þess að taka upp grjót og kasta því að leyfa grjótinu að liggja á 

jörðinni og leggja höndina í staðin að brjóstinu. Við þessar aðstæður er gott að nota 

hlutverkaleiki og félagsfærnisögur; ný hegðun og aðferð eru kennd. Það er einnig þekkt að 

hegðun getur orðið oflærð og einstaklingurinn bregst við á óviðeigandi hátt. Hann biðst 

afsökunar á einhverju sem er honum óviðkomandi og þá þarf á einhvern hátt að efla innsæi 

viðkomandi sem aldrei verður auðvelt vegna fötlunarinnar. Hjá sumum nemendum hefur það 

reynst vel að venja þau við umgengni við dýr, frekar en fólk, til að efla með þeim samkennd 

og samstöðu. Það þarf að fara út að ganga með hundinn, klappa honum, bíða eftir honum og 

svo framvegis. Vonin er sú að einstaklingnum takist svo að yfirfæra þessa tillitssemi yfir á 

mannfólkið. Til að stuðla að fróðleiksfýsn og jákvæðum viðhorfum til fjölbreytninnar er best 

að tengja við áhugasvið einstaklingsins. Ef farið er á safn þá er gott að tengja eitthvað á 

safninu við viðkomandi og í framhaldinu er hægt að miðla þeim upplýsingum sem ætlunin 

var að miðla.  

 Færni: virk samskipti, leysa ágreining, gagnrýnin hugsun. Mikilvæg atriði sem öllum 

sem vilja vera virkir þátttakendur eru nauðsynleg en fjarri því að vera sjálfsögð eða einfalt 

að tileinka sér. Læra að bíða, leyfa öðrum að klára að tala og ef upp kemur ágreiningur að 

þá ekki tala um hvað hinn aðilinn gerði heldur hvað gerði viðkomandi; leita inn á við og 

skoða sín viðbrögð og læra af þeim og svo að sættast. Sérstaklega er þetta ögrandi 

viðfangsefni í samskiptum við mjög atferlismótaða einstaklinga því þeir eru oft eins og þeir 

séu nánast forritaðir og viðbrögð þeirra samkvæmt því. Einnig þarf að hafa í huga að þessum 

einstaklingum líður oft mjög vel í sínum heimi, en lífið er ekki rútína og þess vegna varla 

hægt að lifa samkvæmt forskrift, því tilveran býður ekki upp á slíkt. Sem dæmi má nefna af 

einstaklingi sem fór með fjölskyldu sinni til útlanda og í þetta skipti var ekki hægt að fara 

með flugfélaginu sem þau höfðu alltaf flogið með til þessa sama áfangastaðar. Það var 

strangt ferli að sætta viðkomandi við þá staðreynd að eigin langanir og óskir eru ekki alltaf 

í samræmi við veruleikann. Í þessu tilfelli var unnið með stýrt val, fjölda valmöguleika og 

einn valmöguleikann þarf að velja en í þessu tilfelli var bara þessi eini valmöguleiki í boði 

sem var ekki sá sem viðkomandi óskaði sér en varð að sættast við. Stýrt val þar sem gera 

þarf upp á milli ákveðins fjölda valmöguleika og mynda sér skoðun á ákveðnu vali er 

valdeflandi ferli. 
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Gagnrýnin hugsun er flókin fyrir einstaklinga sem vegna sinnar fötlunar eiga erfitt 

með óthlutbundna hugsun. Áþreifanlegar staðreyndir er það sem auðveldast er að vinna út 

frá, verð á hlutum, hvað þeir kosta og hvað á að fá mikð til baka. Mismunandi skilaboð frá 

samfélaginu er vandasamara eiga við: daður, ólíkar skoðanir fólks og þá hvaða skoðun er 

réttust? Hvað er skoðun og á hverju byggist hún? Ef nemandi hefur fordóma gagnvart 

ákveðnum samfélagshópi sem flestum finnst heldur taktlaus þá er samt ekki hægt að segja 

við viðkomandi að þetta sé rangt! Það hafa allir rétt á sinni skoðun óháð því hvað öðrum 

finnst um réttmæti hennar. Hér þarf að vinna út frá hugmyndinni og ræða hana frá öllum 

hliðum, alls ekki því sem manni finnst sjálfum, skoða sjónarhornin og hver er raunverulega 

undirstaðan fyrir viðkomandi skoðun. Að þessu loknu er kominn styrkari undirstaða fyrir 

skoðuninni hvort sem hún breytist eða ekki.  

  

6.1.3  Draumavinnuumhverfið 

Draumavinnustaðurinn væri umhverfi sem væri sérsniðið að þörfum nemenda með 

einhverfu. Herbergin væru hljóðeinangruð, ef þess þyrfti, svo þau væru ekki truflandi fyrir 

aðra nemendur skólans og umhverfið einfaldlega lagað betur að einstaklingsþörfum 

nemendanna. Alltaf má bæta við auknu fjármagni, hækka laun starfsfólks svo að starfið verði 

eftirsóttara. Betra væri að fá fleiri fagstéttir að starfinu svo að fagleg breidd aukist. Leggja 

mætti meiri þunga í félagslegar áherslur í aðalnámsskránni á kostnað áherslna í 

námsframvindu.  

 Báðir viðmælendurnir voru sáttir við starf sitt og finnst að þeir séu á réttri vegferð og 

að hlutirnir þokist hægt og rólega í rétta átt, átt sem er í samræmi við fagleg starfsmarkmið 

þroskaþjálfa.  
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7  UMRÆÐUR 

Dewey og Mead settu fram kenningar um nám sem félagslegt fyrirbæri sem gerist í 

samskiptum við annað fólk. Þeir töldu að lærdómur fælist í því að framkvæma og að nám 

ætti að vera samtengt lífinu og að kennslan ætti að hafa hagnýtt gildi. Lýðræðisvitund er 

grundvallaratriði sem á að þroskast í samskiptum og á forsendum lýðræðisins og stöðugt á 

að leita leiða til aukinnar samvinnu og félagslegrar aðlögunar. Þeir lögðu áherslu á skilning 

á sjálfsvitundinni og hvernig hún þroskast á lífsleiðinni og að forsenda náms er að 

einstaklingurinn sé félagslegur frá fyrstu stund. Sjálfið er ekki meðfætt heldur þroskast það 

við áreiti og með því að setja sig í spor annarra getur einstaklingurinn speglað sjálfan sig. 

Atferlismótun og þjónandi leiðsögn eru í hnotskurn námskenningar og markmið beggja 

aðferðanna eru aðlögun og virk samfélagsþátttaka. Þroskaþjálfar eru fagstétt sem starfar að 

því að jafna hlutskipti, eyða mismunun og tryggja að fötluðu fólki standi viðeigandi aðlögun 

að samfélaginu til boða. Til þess að gera þetta beita þeir fagþekkingu sinni sem er m.a. byggð 

á uppeldis-, sálar-, félags- og siðfræði. Hugmyndafræði þroskaþjálfa er grundvölluð í lögum, 

reglugerðum og siðareglum þeirra sem starfsstéttar. Í hnotskurn má segja að tilgangur 

þroskaþjálfa sé að gera fötluðu fólki kleyft að lifa sjálfstæðu lífi og vera virkir þátttakendur 

á öllum sviðum lífsins.  

Þekking og völd eru flókið samspil þar sem valdið liggur í athöfnum sem er ætlað að 

hafa áhrif á hegðun, viðhorf og gjörðir fólks. Samkvæmt hugmyndum franska 

heimspekingsins Michael Foucault þá fæðist enginn frjáls heldur fæðast allir inn í ríkjandi 

valdatengsl. Valdið er ríkjandi í hugmyndum og orðræðunni og valdið mótar hugmyndir 

okkar um hvað er rétt, eðlilegt og satt. Það ríkir aldrei sátt um það hver á að hafa 

valdaforræðið og það er stöðug mótspyrna gegn valdinu og það eru alltaf til valdlitlir hópar 

sem þurfa að berjast fyrir réttindum sínum. Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur eru 

samtengd hugtök og valdefling getur komið frá stjórnvöldum eða þjónustustofnunum og eins 

getur valdefling átt sér stað innan ákveðins samhengis. Einstaklingurinn getur samtímis verið 

valdmikill eða valdlítill, allt eftir samhenginu. Valdefling einstaklingsins er tvennskonar og 

skiptist í innri og ytri þætti. Innri valdefling felst í hugarástandinu og áhrif þess á 

sjálfsvitundina sem svo endurspeglast í ytri lífsgæðum. Mismunur á hugmyndum 

atferlismótunar og þjónandi leiðsagnar sjást í hugmyndunum um valdeflingu. Aferlismótun 

valdeflir umgjörð einstaklingsins en þjónandi leiðsögn valdeflir einstaklinginn.  
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 Félagsmótun er gagnvirkt ferli þar sem maðurinn mátar sig stöðugt við umhverfi sitt. 

Félagsmótun kennir muninn á réttu og röngu, hvað er viðeigandi, hvað er fagurt og hvað er 

ljótt. Gagnvirkni einstaklingsins og umhverfisins í tíma og rúmi er ferlið sem skapar 

persónuleikann. Félagslegt taumhald leitast við að svara því hvers vegna fólk virðir almenn 

gildi samfélagsins. Félagslegt taumhald spyr að því hvernig hægt sé að styrkja reglufestu 

sem getur verið í formi umbunar eða refsingar. Reglufestan er límið sem viðheldur 

samfélagsgerðinni. Fjórir mikilvægir þættir félagslegs taumhalds eru: geðtengsl, 

skuldbinding, þátttaka og vissa. Geðtengsl eru góð samskipti við nærumhverfið; 

skuldbinding er viðhald og eftirfylgd langtímamarkmiða; þátttaka felst í virkni og vissa er 

trú á samfélagið og vilji til að tilheyra því. Séu þessir þættir veikir þá eykst hættan á 

frávikshegðun. Félagsleg samskipti eru gangvirki félagslega heimsins og þeir sem að 

samfélagið telur að falli ekki að hópnum fá á sig stimplun sem frávik. Frávik er andstæða 

þess sem er viðurkennt og sjálfsmynd þessara einstaklinga litast af upplifun þeirra af viðhorfi 

samfélagsins. Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun taldi að fötlun væri frávik frá hinu 

eðlilega og væri harmleikur einstaklingsins og fjölskyldu hans. Fötlunin og skerðingin voru 

lögð að jöfnu sem ætti að meðhöndla með endurhæfingu, meðferð og umönnun og afleiðing 

læknisfræðilegu greiningarinnar var sú að einstaklingurinn var dæmdur út frá fötluninni. 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf, sem byggir á félagslega skilningnum á fötlun, hafnar 

þessu sjónarmiði alfarið og leggur áherslu á valdeflingu einstklingsins sem virkum 

þátttakanda í samfélagi án aðgreiningar.  

Það er ekki endilega auðvelt að setja ólík sjónarmið í nálgun fagfólks í starfi með 

fötluðu fólki inn í jöfnu Williams Kreidler enda kannski fullbratt að halda því fram að um 

eiginlegan ágreining sé að ræða. Hins vegar eru uppi ólík sjónarmið. Það hefur ekki farið 

fram nein efnisleg greining á málefninu og það er ekki tilgangur þessarar ritgerðar að gera 

slíkt. Séð frá sjónarhóli þess sem kynnt hefur sér atferlismótun og þjónandi leiðsögn og gert 

heiðarlega tilraun til að beita gagnrýnni hugsun á aðferðirnar þá verður að segjast að þrátt 

fyrir ólíka nálgun er markmiðið eitt og hið sama: að hámarka hamingjuna! Kreidler talar um 

þrjár rætur ágreinings: gæði, þarfir, gildi. Ágreiningurinn hér er um ólík sjónarmið að bestu 

nálgun til farsældar í lífi fólks með fötlun. Ágreiningurinn hér snýst því um gildi en ekki 

gæði eða þarfir.  

Atferlismótun og þjónandi leiðsögn stefna bæði að sama markinu – að lífshamingju 

fólks með fötlun. Miðja lífshamingjunnar er öryggi. Utan um miðjuna eða lífshamingjuna 
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þarf að ríkja ást og umhyggja, gleði og lífsfjör, sjálfstæði og vissan um að vera gerandi í 

eigin lífi. Markmið í anda hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf, að tilheyra, vera hluti af 

heildinni og vera virkur þátttakandi í samfélagi án aðgreiningar. Það sem greinir að 

atferlismótun og þjónandi leiðsögn er aðferðin að settu marki. Ef markmiðið er hið sama þá 

þarf að sætta mismunandi sjónarmið, ólíku gildin sem einkenna hvora aðferð fyrir sig. Í 

hnotskurn má segja að atferlismótun komi frá umhverfinu og að einstaklingnum en þjónandi 

leiðsögn frá einstaklingnum og til umhverfisins. Atferlismótun vill að einstaklingurinn lagi 

sig að forsendum samfélagins en þjónandi leiðsögn telur að leið einstaklingsins að 

samfélaginu sé í gegnum öryggi og kærleik og það skapi forsendurnar til þess að hann verði 

hluti af heildinni.  Grundvallarspurning sem þessi forsenda vekur upp er því: útilokar önnur 

nálgunin hina? Ég held ekki. Markmiðin eru þau sömu en leiðin og vörðurnar að markinu 

eru óteljandi og það getur tæplega verið til ein forsenda sem mætir öllum þeim hindrunum 

sem eru á leiðinni til sjálfstæðs lífs.   
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8 NIÐURSTÖÐUR 

Atferlismótun byggir á því að hegðun sé lærð og að fólk hagi sér á ákveðinn hátt vegna 

afleiðinga hegðunarinnar. Vegna þess að hegðun er lærð þá er hægt að stjórna og breyta 

hegðuninni. Meðferð á forsendum atferlismótunar þarf að vera heildstæð þar sem kennd er 

æskileg hegðun sem kemur í stað óæskilegu hegðunarinnar. Lykilhugtök atferlismótunar eru 

styrking, refsing og slokknun. Atferlisþjálfun er leið til þess að einstaklingurinn geti lifað 

innihaldsríku lífi, notið hæfileika sinna og átt í gefandi samskiptum við annað fólk. 

Markmiðin eru einstaklingsmiðuð og það sem á að þjálfa er skilgreint nákvæmlega og ef rétt 

tekst til er veitt umbun. Áherslan er á að umbuna og styrkja það sem fyrirfram er ákveðið að 

sé rétt. Það er ekki einblínt á neikvæða hegðun heldur er stutt við jákvæða hegðun. 

Þjónandi leiðsögn er ferli, frekar en hugmyndakerfi, sem byggir á heimspeki- og 

siðferðilegum grunni sem felst í samskiptum þjónustunotandans við umönnunaraðilann. 

Þjónandi leiðsögn hafnar aðferðum sem byggjast á umbun og refsingu. Markvisst er unnið 

með traust og gagnkvæmni í samskiptum einstaklings og fagaðila. Viðmót starfsmannsins 

þarf að einkennast af blíðu og nærgætni sem ekki er skilyrt eða felur í sér einhverjar kröfur 

þar sem einstaklingurinn upplifir samkennd og samstöðu. Markmið þjónandi leiðsagnar er 

að einstaklingurinn finni sig öruggan í gagnkvæmum samskiptum þar sem sigrum og sorgum 

er deilt. 

 Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf felst í því að allir, óháð skerðingu, eigi að vera 

ráðandi í eigin lífi og lifa í samfélagi við aðra án aðgreiningar. Fatlað fólk á að hafa aðgang 

að þeirri aðstoð sem það þarf til sjálfstæðs lífs á sínum eigin forsendum. Bæði atferlismótun 

og þjónandi leiðsögn falla ágætlega að hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. Til þess að geta 

lifað í samfélagi við aðra án aðgreiningar er nauðsynlegt að laga sig að siðum og venjum 

samfélagsins. Atferlismótun styður við aðlögun að samfélaginu með því að kenna þau 

viðbrögð og hegðun sem talin eru æskileg. Forsenda alls náms eru kröfur um markmið og 

eftirfylgd þeirra og þess vegna henta leiðir atferlismótunar vel í skólakerfinu en 

kærleiksstefna þjónandi leiðsagnar ekki á þeirri forsendu að einstaklingurinn eigi að varða 

leiðina sjálfur. Allir, sem eru í skóla eða á vinnumarkaði afsala sér einhvern hluta af 

sjálfsákvörðunarrétti sínum þann tíma sem þeir verja á viðkomandi stað; þeir undirgangast 

þær reglur sem þar eru settar. Á eigin heimili og í eigin tíma gildir annað. Þá á hver maður 

að hafa sína hentisemi og frelsi til orðs og athafna og þar styður hugmyndafræði þjónandi 
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leiðsagnar við markmið hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf að einstaklingurinn velji sér 

sína aðstoð á sínum forsendum. 
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9 LOKAORÐ 

Þjónandi leiðsögn kemur upphaflega fram sem mótsvar við atferlismótun á þeirri forsendu 

að fólk sem sé vanrækt eða sætir illri meðferð sýni af sér andfélagslega hegðun. Þjónandi 

leiðsögn er kærleiksmiðuð aðferð sem felst í því að hægt sé að laða fram það besta í 

manneskjunni með ástúð og skilningi. Atferlismótun er hugmyndafræði sem byggir á því að 

hegðun sé lærð. Umbun og refsing eru lykilatriði í endurtekningu hegðunar. Atferlisþjálfun 

leggur áherslu á að rétt hegðun sé kennd en röng hegðun sé aflærð með því að sýna fram á 

önnur og réttari viðbrögð en ekki með því að refsa einstaklingnum fyrir ranga hegðun.  

Markmið mitt með þessari ritgerð var í upphafi að bera saman aðferðirnar 

atferlismótun og þjónandi leiðsögn. Ég hafði óljósa hugmynd um hvað það væri sem skildi 

aðferðirnar að en ég lagði upp með þá hugsun að ekki sé til ein rétt aðferð heldur væri þetta 

eins og svo margt annað: aðstæðubundið, háð stað og stund og aldri viðkomandi. Það var 

mikið verk að pæla í gegnum allt efnið sem er að finna í þessari ritgerð, þetta hefur verið 

fræðandi og skemmtilegt en aldrei auðvelt. 
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VIÐAUKI 1 – Kynningarbréf til viðmælenda 

 

Ágæti viðmælandi, 

Ég, Víðir Sigurðsson, yrði þér mjög þakklátur ef þú sæir þér fært að eftirláta mér 30-40 

mínútur af tíma þínum til svara nokkrum spurningum vegna BA-verkefnis míns í 

Þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn í BA-ritgerðinni er Ingibjörg 

H. Harðardóttir, lektor. 

Ritgerðin er um mismunandi áherslur atferlismótunar og þjónandi leiðsagnar í starfi með 

fötluðu fólki. Markmið þessa hluta ritgerðinnar er dýpka sýnina á málefnið með því að fá að 

skyggnast inn í reynslu starfandi þroskaþjálfa. 

Efnistök ritgerðarinnar eru þannig að í upphafinu eru kynntar valdar kenningar á sviði 

félagsfræði, fötlunarfræða og heimspeki menntunar. Annar og þriðji kaflinn eru helgaðir 

atferlismótun og þjónandi leiðsögn sem svo verða rýnd út frá starfsgildum þroskaþjálfa, 

félagsmótun og kenningu Williams Kreidler um ágreining. 

 

Þema spurninganna eru hugtökin þekking – viðhorf – færni. 

 

Kær kveðja, 

Víðir Sigurðsson.  
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VIÐAUKI 2 – Viðtalsrammi fyrir starfandi þroskaþjálfa 

Í upphafi viðtals: 

 Þakka viðmælanda fyrir þátttökuna.  

 Fullvissa viðmælandann um að allt sem kemur fram í viðtalinu sé trúnaðarmál     

og að öllum gögnum verði eytt og ekkert af þeim verði birt opinberlega.  

 Minna á nafnleynd þátttakenda. 

MUNA AÐ NOTA: hvernig þá? af hverju? hvers vegna? geturðu útskýrt 

nánar? 

 

 

• Hvað hefurðu starfað lengi sem þroskaþjálfi? – Hversu lengi hefurðu starfað með 

fötluðu fólki? 

• Hvernig líður þér í starfi? Ertu sátt/ur við vinnustaðinn? Finnurðu fyrir öryggi í 

vinnunni? Færðu hrós, frá hverjum? 

• Hver eru meginmarkmiðin með starfinu? Skammtímamarkmið. Langtímamarkmið. 

• Geturðu lýst fyrir mér hvaða leiðir þú telur að séu árangursríkastar til að 

einstaklingurinn tileinki sér eftirfarandi hugtök:  

þekking – viðhorf - færni? 
• Ertu sátt/ur við starfið eins og það er í dag? - Eitthvað sem mætti betur fara? Eitthvað 

sem vantar? 

• Ef þú fengir að ráða og ramminn væri rúmur. Hvernig mundi þín draumastarfsstöð 

líta út? – Bara örstutta útgáfan! 

• Eitthvað sem þú vilt segja að lokum?  

 

 

  


