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Ágrip 
Ritgerðin fjallar um störf stuðningsfulltrúa í íslenskum grunnskólum. 
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig ákveðnir starfshópar, 
stuðningsfulltrúar, umsjónarkennarar, sérkennarar og stjórnendur í 
grunnskólum skilgreina störf og hlutverk stuðningsfulltrúa. Bæði íslenskar og 
erlendar rannsóknir hafa bent til þess að hlutverk stuðningsfulltrúa séu óskýr 
og að mismunandi starfshópar skilgreini störf þeirra á mismunandi hátt. 
Rannsóknin var megindleg og í formi spurningakönnunar þar sem allir 
þátttakendur fengu annars vegar sömu fullyrðingar til að svara og hins vegar 
fullyrðingar sérsniðnar að sínu starfi. Úrtak var tekið á landsvísu úr þýði allra 
skóla sem voru með 250 nemendur eða fleiri samkvæmt Hagstofu Íslands árið 
2014. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að störf stuðningsfulltrúa séu 
fjölbreytt og að stuðningsfulltrúar, umsjónarkennarar, sérkennarar og 
stjórnendur hafa mismunandi viðhorf um hæfni stuðningsfulltrúa í starfi. Þá 
var ekki alltaf samræmi á milli þess sem stuðningsfulltrúar sögðu að ætti við 
dagleg störf þeirra og það sem umsjónarkennarar, sérkennarar og stjórnendur 
sögðu ástæður fyrir ráðningu þeirra.  
 

 
 





 

Abstract 
This dissertation addresses teaching assistants, in Icelandic primary schools. 
The goal of this study is to research how different educators, namely teaching 
assistants, homeroom teachers, special education teachers and school leaders 
define the jobs and roles of teaching assistants. The research was quantitive 
and a questionnaire survey was used to collect data. All participants received 
the same questions in the first part of the survey and also the same background 
questions at the end, but the second part of the survey was tailored to the 
occupation of the participant answering it. The sample consisted of teaching 
assistants, homeroom teachers, special education teachers and school leaders 
who worked at schools in Iceland with more than 250 students in the year 2014, 
according to the National Statistical Institute of Iceland.  

Both Icelandic and foreign studies have pointed out that the roles of 
teaching assistants are unclear and different types of staff define them 
differently. The results of this study suggest that the responsibilities of teaching 
assistants are diverse and that homeroom teachers, special education teachers 
and school leaders view the assistant´s abilities and responsibilities differently. 
There was also inconsistency in what teaching assistants said about things 
related to their daily work as well as the reasons school leaders, homeroom 
teachers and special education teachers gave for hiring them. 
 





 

 
 
 

 
Tileinkað fjölskyldu minni, vinum og samstarfsfólki fyrir ómetanlega 
hvatningu og stuðning. 
 





 

Formáli 
Verkefnið er 60 eininga meistaraverkefni til MA.-prófs í menntavísindum við 
kennaradeild Háskólans á Akureyri með áherslu á sérkennslufræði. Vinna við 
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1. Inngangur 
Í ár eru tíu ár síðan skóli án aðgreiningar var lögfestur á Íslandi í lögum um 
grunnskóla nr. 91/2008. Ef litið er á grunnskólaumhverfið nú til dags má sjá 
fjölbreyttan hóp nemenda og starfsfólks, stjórnendur, kennara, námsráðgjafa, 
sérkennara, þroskaþjálfa, matráða, skólaliða, stuðningsfulltrúa og fleiri. 
Samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2012) 
er skóli án aðgreiningar grunnskóli nálægt heimili nemanda þar sem komið er 
til móts við bæði náms- og félagslegar þarfir í almennu skólastarfi. Í 
reglugerðinni er jafnframt rætt um sérstakan stuðning og að skólastjóri beri 
ábyrgð á skipulagningu stuðnings og því að mat á sérþörfum fari fram í samráði 
við þá aðila sem að nemandanum koma. Oft er gripið til þess ráðs að ráða 
starfsmann til að sinna þeim stuðningi sem þarf og kallast sá starfsmaður 
gjarnan stuðningsfulltrúi. Ólafur Páll Jónsson (2016, bls. 109) tekur ágætt 
dæmi um hjálpsemi og stuðning og hvað felst í því þar sem hann nefnir ömmu 
sem ákveður að baka fyrir jólin af því að henni finnst svo gaman að baka. Hún 
er orðin gömul og gleymin en passar sig samt sem áður að minnast ekki á það 
við börnin sín að hana langi að baka vegna þess að þá kæmu þau og bökuðu 
fyrir hana. Markmiðið með bakstrinum hjá henni er nefnilega ekki að eignast 
smákökur heldur að baka og dunda sér í eldhúsinu. Þessi dæmisaga er 
áhugaverður punktur þegar hugsað er um stuðning og tilganginn með honum 
en líkt og Ólafur segir þá ætti stuðningur ekki að skerða það að einstaklingur 
geti sett sér markmið og unnið að þeim (Ólafur Páll Jónsson, 2016, bls. 109) 

Síðan skóli án aðgreiningar, eða skóli margbreytileikans (sem notað 
verður í þessari ritgerð), var lögfestur hefur stuðningsfulltrúum fjölgað um 72 
prósent í íslenskum grunnskólum (Hagstofa Íslands, e.d.). Þrátt fyrir það hafa 
störf stuðningsfulltrúa lítið verið rannsökuð á Íslandi og erlendar rannsóknir 
gefa til kynna að hlutverk þeirra sé illa skilgreint og ólíkar starfsstéttir leggi 
ólíkan skilning í starf þeirra (Butt og Lowe, 2012, bls. 213 – 215). Erlendar 
rannsóknir benda til þess að stuðningsfulltrúar séu oft í aðalhlutverki þegar 
kemur að því að kenna nemendum með sérþarfir. Þá hafa rannsóknir bæði gefið 
til kynna að þeir geti verið hjálplegir en einnig að þeir geti haft neikvæð áhrif 
á námsárangur, félagslega þátttöku, virkað íþyngjandi og verið aðgreinandi 
fyrir nemendur (Causton-Theoharis, 2009; Giangreco, 2013, bls. 94 – 95; 
Radford, Bosanquet, Webster og Blatchford, 2014, bls. 7 – 8; Webster o.fl. 
2010 bls. 329).  
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1.1 Ástæður fyrir vali á viðfangsefni 
Ég hef starfað sem stuðningsfulltrúi í grunnskóla og hef nú umsjón með 
stuðningi og námsaðlögun í einkareknum grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu. 
Þegar ég hóf nám í sérkennslufræðum við Háskólann á Akureyri þá varð ég 
vör við mikla umræðu um störf stuðningsfulltrúa í grunnskólum og eftir að 
hafa gert verkefni í námskeiðinu Skóli án aðgreiningar jókst áhugi minn á 
viðfangsefninu enn frekar. Ég fór að lesa mér til um störf stuðningsfulltrúa á 
fleiri stöðum í heiminum og það kom mér á óvart hversu fáar rannsóknir hafa 
verið gerðar varðandi þennan starfsvettvang. Mig langaði að skoða allt sem 
tengdist þessu viðfangsefni en einhversstaðar þurfti ég að byrja og því ákvað 
ég að skoða hvernig starfið er skilgreint af þeim sem starfa við það og einnig 
af þeim sem starfa með stuðningsfulltrúum.  

Mér virðist sem margir þeirra sem veljast í þessi störf séu ófaglærðir 
og/eða reynslulitlir. Mín upplifun er sú að það sé vegna þess að það sé of dýrt 
að fá reynslumikið og faglært fólk í þessi störf. Dæmi eru um að einstaklingur 
með diplómu á meistarastigi í sérkennslu hafi ekki fengið 
stuðningsfulltrúastöðu vegna of mikillar menntunar. Ég velti því fyrir mér, 
þegar upp er staðið, hvort markmiðið með stuðningsfulltrúum sé bara að fá 
„auka hendur“ inn í kennslustofuna og hvort það sé skynsamlegt fyrir 
skólasamfélagið að verja fjármagni fyrst og fremst í mörg ódýr störf frekar en 
að huga betur að faglegum stuðningi til lengri tíma litið. 

1.2 Markmið og rannsóknarspurning 
Markmiðið með rannsókninni var að kanna hvernig stuðningsfulltrúar, 
umsjónarkennarar, sérkennarar og skólastjórnendur skilgreindu störf 
stuðningsfulltrúa í íslenskum grunnskólum og skoða hvort munur væri á 
hvernig þeir skilgreina störf þeirra. Þar sem umfang málaflokksins er mikið var 
ákveðið að gera megindlega rannsókn með spurningakönnun til að geta tekið 
stærra úrtak og fá ákveðna heildarmynd. Leitað var svara við eftirfarandi 
rannsóknarspurningu: Hvernig skilgreina stuðningsfulltrúar, 
umsjónarkennarar, sérkennarar og skólastjórnendur störf stuðningsfulltrúa í 
grunnskólum?  
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Lykilhugtökin sem höfð eru til grundvallar eru: Skóli margbreytileikans (e. 
inclusive school), sérþarfir (e. special needs), stuðningur (e. support), 
stuðningsfulltrúi (e. teaching assistant). 

1.3 Uppbygging ritgerðar 
Ritgerðin hefst á fræðilegri umfjöllun annars vegar um skóla 
margbreytileikans og framkvæmd hans á Íslandi, og hinsvegar um stuðning og 
stuðningsfulltrúa. Fjallað verður um rannsóknir á störfum stuðningsfulltrúa 
bæði erlendis og hérlendis og skoðað hvað rannsóknir segja um skilgreiningar 
á hlutverkum þeirra og störfum. Næst verður fjallað um aðferðarfræði 
rannsóknarinnar, markmið og framkvæmd hennar. Þá verður greint frá 
niðurstöðum og þær síðan ræddar í samræmi við fyrri rannsóknir í 
umræðukafla.  
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2. Fræðileg umfjöllun 
Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn og rannsóknir sem 
tengjast viðfangsefninu. Kaflinn skiptist í þrjá meginhluta. Fyrst verður fjallað 
um skóla margbreytileikans, hugmyndafræðina á bak við hann og 
skilgreiningar. Gerð er grein fyrir Salamanca yfirlýsingunni og framkvæmd 
skóla margbreytileikans á Íslandi. Næst verður fjallað um sérkennslu, stuðning 
og nemendurna sem tengjast þessum atriðum. Loks verður fjallað um 
stuðningsfulltrúa, hlutverk þeirra, starfslýsingar, rannsóknir á störfum þeirra á 
Íslandi, starfsþjálfun og tillögur varðandi störf þeirra og stuðning í skóla 
margbreytileikans. 

2.1 Skóli margbreytileikans, hugmyndafræði og 
skilgreiningar  

Skóli án aðgreiningar er opinber menntastefna á Íslandi. Í lögum um 
grunnskóla (nr. 91/2008) segir að nemendur eigi rétt á að komið sé til móts við 
námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar. Samkvæmt 
reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2012) og 
aðalnámsskrá grunnskóla frá árinu 2011 (Mennta- og menningar-
málaráðuneytið, 2011) er skóli án aðgreiningar skilgreindur sem grunnskóli 
nálægt heimili nemanda þar sem komið er til móts við bæði náms- og 
félagslegar þarfir í almennu skólastarfi. Skóli án aðgreiningar eða nám án 
aðgreiningar er einkennandi í menntastefnum um allan heim og til dæmis hafa 
öll Evrópulöndin skilgreint námskerfi sín án aðgreiningar á einhvern hátt 
(Armstrong, Armstrong og Spandagou, 2010, bls. 3; Evrópumiðstöð um nám 
án aðgreiningar og sérþarfir, 2015, bls. 1). Skóli án aðgreiningar er í raun 
þýðing á enska hugtakinu og hugmyndinni um „inclusion” en erfitt hefur reynst 
að þýða það yfir á íslensku þar sem ekkert eitt íslenskt orð er fyllilega 
samsvarandi. Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason (2016, bls. 24) leggja 
til hugtakið skóli margbreytileikans í stað skóla án aðgreiningar, kennslu án 
aðgreiningar eða menntunar án aðgreiningar. Þau segja hugtakið víðara þar 
sem það beinir sjónum frekar að fjölbreytileika nemenda og skóla í stað þess 
að leggja áherslu á aðgreiningu nemenda í námi, kennslu eða skóla. Hér verður 
þeirra tillaga notuð.  
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Hugmyndafræðin um skóla margbreytileikans (Dóra S. Bjarnason, 
Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016, bls. 7–9; 
Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017a, bls. 6) hefur verið 
til umræðu í mörg ár og fræðimenn hafa fjallað um að hugtakið geti haft 
mismunandi þýðingu eftir því hvernig á að nota það (Armstrong o.fl., 2010, 
bls. 4 – 5, 31; Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017a, bls. 
6; Norwich, 2013, bls. 7–8). Oft er umræðan um staðsetningu nemenda 
(sérrúrræði eða kennsla inni í bekk), en líka um tilgang skólans bæði námslega 
og í félagslegu samhengi (Armstrong o.fl., 2010, bls. 4 – 5, 31; Norwich, 2013, 
bls. 7 – 8). Í úttekt Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar og sérþarfir (e. 
European Agency for special needs and inclusive education, hér eftir nefnd 
Evrópumiðstöðin) kom í ljós að mismunandi skilningur er lagður í hugtakið af 
þeim sem sinna menntamálum á Íslandi (Evrópumiðstöð um nám án 
aðgreiningar og sérþarfir, 2017b, bls. 3).  

Evrópumiðstöðin (2017a, bls. 7) hefur lagt til að hugsað sé um skóla 
margbreytileikans sem kerfi sem á að tryggja nemendum á öllum aldri 
þýðingarmikil og hágæða námstækifæri í nærumhverfi þeirra ásamt vinum og 
jafningjum (Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2015, bls. 
1). Þessi réttur til hágæða náms og menntunar fyrir alla er margskiptur og tekur 
bæði til einstaklingssjónarmiða en einnig samfélagsins alls. Evrópumiðstöðin 
(2017a, bls. 8 – 9) tilgreinir fjóra meginþætti sem skilgreina mætti skóla 
margbreytileikans út frá, og lög og reglugerðir ættu að taka til greina. 

Í fyrsta lagi er staðsetning, en skóli margbreytileikans er um réttinn til 
jafnra tækifæra á því að stunda nám í sínu nærumhverfi og hafnar þannig 
aðgreiningu einstaklinga hver svo sem ástæðan fyrir því sé. Í öðru lagi að skóli 
margbreytileikans sé ferli að því að tryggja jöfn námstækifæri innan skólans 
því staðsetning ein og sér tryggir ekki endilega hágæða menntun. Skóli 
margbreytileikans snýst því líka um félagslegan-, menningarlegan- og 
námslegan fjölbreytileika þar sem hindranir til námsþátttöku eru fjarlægðar. Í 
þriðja lagi snýst skóli margbreytileikans um jafnan rétt allra til að ná árangri 
þar sem kennsla og stuðningur leiða til þess að einstaklingar öðlist hæfni sem 
komi í veg fyrir útilokun og fátækt, og að allir geti lært námsefnið sem er í 
boði. Kennsla og stuðningur ættu líka að leiða til minni fordóma gagnvart 
fötlun og því sem er öðruvísi. Í fjórða lagi á skóli margbreytileikans að ná út í 
samfélagið en með því að innleiða jöfn tækifæri til náms er lagður grunnur að 
því að allir fái jafngild tækifæri til samfélagslegrar þátttöku (Evrópumiðstöð 
um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017a, bls. 8 – 9). 

Samkvæmt Norwich (2013, bls. 93) er grunnhugmyndin á bak við skóla 
marbreytileikans sú að skólinn sé fyrir öll börn þrátt fyrir skilgreindar fatlanir 
eða sérþarfir þeirra, hann á að viðurkenna alla eins og þeir eru og koma til móts 
við mismunandi þarfir allra nemenda. Dianne S. Ferguson (1995, bls. 48) 
skilgreinir skóla margbreytileikans sem sameiginlegt endurbótaferli bæði á 
sérkennslu og almennri kennslu sem hefur það að markmiði að þróa opinbert 
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menntakerfi þar sem gæðamenntun fyrir hvern og einn nemanda er haldið á 
lofti með viðeigandi námsskrá, kennslu og stuðningi (Ferguson, 1995, bls. 48; 
Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016, bls. 23).  

Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason (2016, bls. 24) skilgreina 
skóla margbreytileikans þannig: “Í skóla margbreytileikans er skólastarf 
skipulagt þannig að litið er á fjölbreytni sem norm þar sem kennarinn hefur 
það hlutverk að styðja nemendur við þekkingarsköpun.” Með þessari 
skilgreiningu vonast þau til að horft verði frá því að leggja áherslu á nemendur 
með fatlanir eða sérþarfir í almennum skólum eins og er áberandi í lögum, 
reglugerðum og námsskrám (lög um grunnskóla nr. 91/2008; Mennta- og 
menningamálaráðuneytið, 2011; reglugerð um nemendur með sérþarfir 
585/2012) en í staðinn horft til þess að það sé eðlilegt að fjölbreytileiki ríki 
innan nemendahóps og nemendur hafi ólíkar þarfir en ekki sérþarfir. 

Mannréttindi og Salamanca yfirlýsingin 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var gefin út á árunum eftir seinni 
heimstyrjöldina en fræðimenn hafa fjallað um að þá hafi ákveðnar endurbætur 
átt sér stað í samfélaginu sem snúa að menntun allra einstaklinga. Í stað þess 
að einstaklingar yrðu útilokaðir úr samfélaginu var farið að gera kröfur á að 
allir væru hluti af samfélagi og ættu að fá tækifæri til að vaxa innan þess. 
Menntun allra átti að vera lykilinn að því að gera alla einstaklinga jafngilda 
þegna samfélagsins (Armstrong o.fl., 2010, bls. 16 – 17). 
Mannréttindayfirlýsingin var samþykkt á allsherjarþingi í lok árs 1948. Í henni 
eru listuð upp og skilgreind grundvallarmannréttindi fyrir alla. Meðal annars 
er þar fjallað um að allir hafi rétt til menntunar og að sú menntun eigi að stuðla 
að þroska, virðingu fyrir mannréttindum, og grundvallarfrelsi einstaklingsins 
(mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 26. grein/1948).  

Sumarið 1994 var haldin alþjóðleg ráðstefna um menntun nemenda með 
sérþarfir í borginni Salamanca á Spáni. Ráðstefnan var haldin á vegum 
UNESCO og spænska menntamálaráðuneytisins og þar komu saman fulltrúar 
25 alþjóðasamtaka og 92 ríkja, Íslands þar á meðal. Þátttakendur ráðstefnunnar 
samþykktu yfirlýsingu og rammaáætlun sem urðu til þess að ýta undir að skóli 
margbreytileikans varð alþjóðleg menntastefna sem hefur haft áhrif á skólamál 
hér á landi sem og annar staðar í heiminum (Dóra S. Bjarnason, Hermína 
Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016, bls. 7; Norwich, 2013, bls. 93; 
Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 5). Salamanca yfirlýsingin hefur verið sett í 
samhengi við mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna þar sem hún tekur 
á réttindum allra barna og ungmenna til jafngildra tækifæra í menntakerfinu 
(Armstrong o.fl. 2010, bls. 116). Yfirlýsingin felur í sér skuldbindingu til að 
tryggja nemendum með sérþarfir menntun innan almenna skólakerfisins. Því 
er lýst yfir að almennir skólar séu besta verkfærið til að móta umhverfi þar sem 
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öllum er tekið eins og þeir eru og að almennir skólar séu bestir til að vinna á 
móti hugarfari sem einkennist af mismunun. Þar er tekið fram að mæta skuli 
þörfum einstaklinga með sérþarfir í almennum skólum og að kennsluaðferðir 
ættu að taka mið af þeim. Þá er skorað á stjórnvöld allra landa að bæta 
menntakerfin svo þau verði hæf til að mæta öllum börnum, án aðgreiningar og 
tilgreina það sérstaklega í lögum. Eins er lögð áhersla á að greina þurfi sérþarfir 
snemma svo hægt sé að mennta starfsfólk til að mæta þörfum allra og tryggja 
að í bæði grunn- og endurmenntun kennara sé fjallað um kennslu í skóla án 
aðgreiningar (Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 8 – 9). Í rammaáætlun 
Salamanca yfirlýsingarinnar er tekið fram að skólum sé skylt að finna leiðir til 
að kenna öllum nemendum á árangursríkan hátt. Kennsla nemenda með 
sérþarfir þarf að styðjast við gagnreyndar kennsluaðferðir og að nám eigi að 
aðlaga að þörfum nemandans en ekki öfugt (menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 
16). Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason (2016, bls. 34 – 35 ) segja að 
líta megi á Salamanca yfirlýsinguna sem sögulegt plagg í þá veru að hún hafi 
mótað áherslur í menntamálum í heiminum. Þau segja að það megi líka horfa 
á hana sem lifandi stefnuskrá um skóla og menntun, og jafnframt mannréttindi 
sem lýðræðisríki og kynslóðir þurfi að tileinka sér, skilgreina og endurskoða á 
hverjum tíma. Þá segir Slee (2012, bls. 117) að Salamanca yfirlýsingin sé orðin 
að ákveðnum staðli (e. touchstone) sem þeir sem aðhyllast skóla 
margbreytileikans vísa til þegar þeir fjalla um skóla margbreytileikans. Undir 
það taka Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason (2016, bls. 21).  

Framkvæmd skóla margbreytileikans á Íslandi  

Árið 1907 voru fyrst sett lög um fræðslu barna og segja Dóra S. Bjarnason og 
Grétar L. Marinósson (2016, bls. 14 – 15) að þar hafi verið að finna fyrstu 
hugmyndir um sértæka aðstoð við nemendur (lög um fræðslu barna nr. 
59/1907). Það var þó ekki fyrr en í grunnskólalögum frá árinu 1974 sem fyrst 
kom fram að öll börn, þrátt fyrir mögulegar sérþarfir og fatlanir, ættu rétt á að 
sækja skóla (lög um grunnskóla nr. 63/1974). Á þessum tíma voru uppi 
kenningar um blöndun (e. integration) hér á landi sem og annars staðar í 
heiminum en þær lögðu áherslu á að sameina nemendur í almenna skóla í stað 
þess að hafa þá í sérskóla (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 65). Í samræmi 
við þessar kenningar var árið 1974 fest í lög að skóli ætti að vera fyrir öll börn 
(lög um grunnskóla nr. 63/1974). Bent hefur verið á að þessi lög hafi markað 
tímamót því í fyrsta sinn í lögum var fjallað um að skólinn væri fyrir alla og 
ætti að koma til móts við fjölbreyttar þarfir nemenda (Dóra S. Bjarnason og 
Grétar L. Marinósson, 2014, bls. 273; Dóra S. Bjarnason og Grétar L. 
Marinósson, 2016, bls. 15 – 16; Jón Torfi Jónsson, 2008, bls. 274; Rúnar 
Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls. 299). Árið 1977 var fyrsta 
reglugerðin sett um sérkennslu og með henni var reglugerð um kennslu í 
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fávitastofununum felld úr gildi. Reglugerðin var byggð á lögunum frá árinu 
1974 og í henni var fjallað um ýmis úrræði og stuðning en þar var þó tekið 
fram að einstakir nemendur ættu rétt á að njóta kennslu og þjálfunar við sitt 
hæfi við sérstofnanir ef eftir því væri óskað (Dóra S. Bjarnason og Grétar L. 
Marinósson, 2016, bls. 18; Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 180; reglugerð 
um sérkennslu nr. 270/1977). Árið 1990 var gefin út endurskoðuð reglugerð 
um sérkennslu sem byggði einnig á grunnskólalögunum frá árinu 1974 
(reglugerð um sérkennslu nr. 98/1990). Jón Torfi Jónasson (2008, bls. 275) 
segir að þar hafi fyrst náð fram að ganga sú hugsun sem kom fram í lögunum 
frá árinu 1974 að séraðstoð ætti að tengjast inn í almennt skólastarf. Í 
grunnskólalögum frá árinu 1991 kom enn skýrar fram að öll börn ættu rétt á að 
vera í sínum heimaskóla og helst í almennum bekk með jafnöldrum sínum (lög 
um grunnskóla nr. 49/1991).  

Salamanca yfirlýsingin hafði fljótlega áhrif hér á landi en ári eftir að hún 
var samþykkt, árið 1995, voru ný lög um grunnskóla gefin út. Með þeirri 
lagasetningu færðust grunnskólar á Íslandi nær því að vera fyrir alla, það er að 
segja samkvæmt laganna hljóðan (lög um grunnskóla nr. 66/1995). Þar var enn 
frekar lögð áhersla á að öll börn ættu að vera í sínum heimaskóla, í bekk með 
jafnöldrum sínum en þau lög kváðu líka á um að skólinn skyldi fluttur frá ríki 
yfir til sveitarfélaga (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 276; lög um grunnskóla, 
nr. 66/1995). Það er þó ekki fyrr en árið 2008 sem hugtakið skóli án 
aðgreiningar kemur fyrst fyrir í lagatexta (Grétar L. Marinósson og Dóra S. 
Bjarnason, 2016, bls. 25; lög um grunnskóla nr. 91/2008) en það verður í 
kjölfar áherslubreytinga í umræðunni um menntun fyrir alla. Líkt og komið 
hefur fram voru áður uppi kenningar um blöndun og þær kenningar lagðar til 
grundvallar í lögum og reglugerðum á þeim tíma (Armstrong o.fl., 2010, bls. 
16 – 17; lög um grunnskóla nr. 63/1974; Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 
65). Fræðimenn hafa bent á að í kenningum um blöndun hafi aðeins verið 
fjallað um staðsetningu nemenda, en ekki um breytingar á skipulagi innan 
veggja skólanna, bæði er varðar kennsluhætti sem og skólann sem samfélag 
(Norwich, 2013, bls. 93). Í núgildandi grunnskólalögum frá árinu 2008 er lögð 
meiri áhersla á að skólakerfið allt sé skipulagt í samræmi við skóla 
margbreytileikans. Það er að litið sé á skólastarfið sem eina heild og að öll börn 
fái kennslu við hæfi (Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 276) 

Líkt og komið hefur fram og Dóra S. Bjarnason, Hermína 
Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson (2016, bls. 7) benda á hefur margt gerst 
í menntamálum síðan Salamanca yfirlýsingin var samþykkt. Eitt af því sem 
hefur breyst er mönnun grunnskólanna. Fjöldi stuðningsfulltrúa jókst um tæp 
350 prósent á árunum 1998 til 2017. Þá fjölgaði stöðugildum (eitt stöðugildi 
jafngildir einum stuðningsfulltrúa í 100 prósent starfi) um rúmlega 410 prósent 
á sama tíma. Á sama tíma fjölgaði nemendum úr 42.421 í 45.195 eða um 
rúmlega sjö prósent. Hagstofa Íslands er ekki með tölur svo langt aftur í tímann 
um fjölda nemenda sem njóta sérkennslu eða stuðnings en elstu tölur eru frá 
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árinu 2004. Frá árinu 2004 til ársins 2016 fjölgaði nemendum sem njóta 
sérkennslu eða stuðnings um 2297 eða um 22 prósent. Þrátt fyrir þessa fjölgun 
fækkaði nemendum sem nutu eingöngu stuðnings í sérstökum námsverum um 
sex og hálft prósent á sama tíma en þeim nemendum sem nutu stuðnings í bekk 
fjölgaði um 25 prósent. Þeim nemendum sem nutu bæði stuðnings í bekk og 
námsveri fjölgaði mest eða um tæp 38 prósent frá árinu 2004 til 2016 (Hagstofa 
Íslands, e.d.).  

Í Evrópu hafa lönd tekist á við áskoranir varðandi innleiðingu á skóla 
margbreytileikans og menntakerfi hafa verið mismunandi í stakk búin til að 
takast á við þær. Í skýrslu Evrópumiðstöðvarinnar um framkvæmd á skóla 
margbreytileikans í Evrópu (2017a) segir að brýn þörf sé á að bæta 
menntakerfin svo þau geti boðið hágæða menntun fyrir alla nemendur og benda 
á að nýting á mannauði og fjármagni sé þar lykilatriði (Evrópumiðstöð um nám 
án aðgreiningar, 2017a, bls. 40). Árið 2015 óskaði mennta- og 
menningarmálaráðneytið á Íslandi eftir því við Evrópumiðstöðina að úttekt 
yrði gerð á framkvæmd á skóla margbreytileikans í íslensku skólastarfi. 
Niðurstöður þeirrar úttektar voru kynntar á Íslandi á vormánuðum 2017 
(Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérkennslu, 2017b, bls. 11). Hér 
verður aðeins stiklað á stóru um niðurstöður skýrslunnar en í henni kemur 
meðal annars fram að mismunandi skilningur er lagður í hugtakið um skóla 
margbreytileikans á meðal þeirra sem sinna menntamálum og lagt er til að 
tryggt verði að allir sem vinni að menntamálum líti á skóla margbreytileikans 
sem grundvöll til gæðamenntunar fyrir alla nemendur. Í skýrslu 
Evrópumiðstöðvarinnar er fjallað um að formlegur stuðningur sé fyrir hendi að 
einhverju leyti en að starfsfólk skóla óski eftir fjölbreyttari og sveigjanlegri 
kostum í stuðningi. Þá er bent á að það þurfi að vinna að öðrum viðmiðum er 
snúa að skilvirkni stuðningskerfa, fjármagni og stjórnskipulagi, en jafnframt 
að skoða þurfi gæðastjórnun á stuðningi. Í skýrslunni segir jafnframt að það 
þurfi að tryggja betur að allir sem koma að menntamálum, líka foreldrar og 
nemendur, átti sig á þörfinni á viðeigandi og árangursríkum stuðningi við 
skólastarf, bæði almennt og í einstaka bekkjum. Auk þessara atriða fjallar 
Evrópumiðstöðin um að breyta þurfi fyrirkomulagi fjárveitinga og að geta 
stuðningskerfa verði efld til að nemendum og fjölskyldum þeirra sé tryggður 
lágmarksstuðningur óháð búsetu og skólasókn. Það kom í ljós að margt 
starfsfólk var þeirrar skoðunar að núverandi fyrirkomulag fjárveitinga hindraði 
í raun framkvæmd á skóla margbreytileikans (Evrópumiðstöð um nám án 
aðgreiningar og sérkennslu, 2017b, bls. 14 – 17). 

Hermína Gunnþórsdóttir og Ingólfur Á. Jóhannesson (2014) könnuðu 
hvað einkennir orðræðu íslenskra kennara í sambandi við skóla 
margbreytileikans. Í rannsókn þeirra tóku þau viðtöl við kennara í íslenskum 
grunnskólum. Ákveðin þemu voru í viðhorfum og skoðunum kennaranna í 
rannsókninni, meðal annars að kennararnir virtust sjá skóla margbreytileikans 
sem viðbótarverkefni þar sem það að mennta „venjulega“ nemendur var þeirra 
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aðalverkefni. Þá virtist sem kennararnir vildu helst minni fjölbreytni í 
nemendahópum sínum, því þá yrði minna um vandamál tengdum skóla 
margbreytileikans (Hermína Gunnþórsdóttir og Ingólfur Á. Jóhannesson, 
2014, bls. 595). Annað áhugavert þema sem þau tóku eftir var að kennarar 
virtust ekki vera nægilega undirbúnir til að takast á við fjölbreyttar þarfir 
nemenda sinna, jafnvel þótt nemendur þeirra hefðu fengið ákveðnar greiningar. 
Þá benda Hermína og Ingólfur (2014, bls. 595) á að mögulegt sé að kennarar 
nýti sér ekki nægilega fjölbreyttar kennsluaðferðir til að mæta þörfum breiðari 
hóps nemenda. Þá má loks nefna það viðhorf að hugmyndin um skóla 
margbreytileikans sé góð en óraunæf og að kennurunum hafi fundist þetta 
mikil aukavinna (Hermína Gunnþórsdóttir og Ingólfur Á. Jóhannesson, 2014, 
bls. 596 – 597).  

2.2 Sérkennsla, nemendur og stuðningur 
Líkt og áður hefur komið fram er skóli án aðgreiningar opinber menntastefna 
hér á landi og er gert ráð fyrir því í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) að 
komið sé til móts við mismunandi námsþarfir nemenda í almennum 
grunnskóla. Oft er talað um námsaðlögun eða einstaklingsmiðun (e. 
differentiation) þegar mæta á mismunandi þörfum nemenda eftir mismunandi 
leiðum. Einfaldað dæmi um námsaðlögun gæti verið þegar nemendum er skipt 
eftir aldri í bekki þar sem hver bekkur er með sína námsskrá líkt og tíðkast í 
flestum grunnskólum. Annað dæmi gæti verið þegar skóli á að taka á móti 
blindum nemanda og skólinn þarf að verða sér út um námsefni með 
blindraletri. Með námsaðlögun er því öllum nemendum veitt jafngild tækifæri 
til náms (Armstrong og fleiri, 2010, bls. 99 – 100).  

Í upphafi bókarinnar Skóli Margbreytileikans fjalla ritstjórarnir Dóra S. 
Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur P. Jónsson (2016, bls. 8) um að 
skóli án aðgreiningar sé stundum settur í samhengi við sérkennslu og það sem 
hún stendur fyrir. Í íslenskri alfræðiorðabók er orðið sérkennsla skilgreint sem: 
„kennsla sniðin að þörfum nemenda sem geta ekki nýtt sér almenna 
grunnskólakennslu til fullnustu, t.d. vegna fötlunar”, þá er einnig tekið fram 
að sérkennsla geti farið fram í almennum grunnskóla, sérskóla eða á sérstökum 
stofnunum og sé í höndum sérmenntaðra kennara (Dóra Hafsteinsdóttir og 
Sigríður Harðardóttir, 1990). Í lögum um grunnskóla árið 1995 var ekki fjallað 
um sérkennslu en árið 1996 kom út reglugerð um sérkennslu sem byggði á 
lögum um grunnskóla frá fyrra ári (lög um grunnskóla nr. 66/1995). Í 
reglugerðinni er sérkennsla skilgreind sem mikil breyting á markmiðum, 
námsefni og aðstæðum, og/eða kennsluaðferðum miðað við það sem öðrum 
nemendum á sama aldri er boðið (reglugerð um sérkennslu nr. 389/1996). 
Sérkennsla getur farið fram í almennum bekk en oft felst hún í því að 
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nemandinn er tekinn út úr bekknum í lengri eða skemmri tíma og fær þá annað 
hvort einstaklingskennslu eða er kennt í litlum hópi með öðrum nemendum 
sem teljast hafa svipaðar þarfir og hann. Sá sem sinnir þessari kennslu getur 
verið faglærður sérkennari eða ófaglærður stuðningsfulltrúi (Dóra S. 
Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2017, bls. 8). 
Reglugerð um sérkennslu var endurskoðuð í kjölfar nýrra laga um grunnskóla 
árið 2008. Þá var hætt að tala um sérkennslu og reglugerð um nemendur með 
sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2010) sett í staðinn. Það er umhugsunarvert að 
það þurfi sérstaka reglugerð um nemendur með sérþarfir því þá er búið að 
afmarka ákveðinn hóp sem ætti að sæta öðrum eða skýrari reglum en kveður á 
um í lögum um grunnskóla og aðalnámsskrá en þess ber að geta að hvorki 
hugtakið sérþarfir né hugtakið sérkennsla kemur fram í íslenskri aðalnámsskrá 
frá árinu 2011 (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Nemendur með sérþarfir 

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2010) eru 
nemendur með sérþarfir skilgreindir sem „þeir sem eiga erfitt með nám sökum 
sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða 
fötlunar“. Auk þessa eru nemendur með leshömlun, þeir sem eru langveikir, 
hafa þroskaröskun, geðraskanir eða aðrar heilsutengdar sérþarfir einnig 
tilgreindir. Það er mikilvægt að skoða hvernig hugtakið sérþarfir er notað 
vegna þess að allir hafa mismunandi þarfir og það skiptir máli að sú hugsun 
verði ríkjandi. Þarfir eru mannlegar, hvort sem þær valda einhverskonar 
hömlun og erfiðleikum eða ekki (Norwich, 2013, bls. 138). Norwich (2013, 
bls. 4) segir hugmyndafræðina á bak við skóla margbreytileikans vera í 
samræmi við félagsleg sjónarmið á fötlun sem ganga út frá því að fötlun sé 
afurð viðhorfa í samfélaginu og í raun vandi sem umhverfið skapar. Fötlun er 
því byggð á samfélagslegum gildum, viðhorfum og væntingum. Önnur og 
algengari sjónarmið, í íslenskri skólastefnu, á fötlun eru læknisfræðileg 
sjónarmið. Þau ganga út frá því að fatlanir og sérþarfir komi frá einstaklingnum 
sjálfum, það er eitthvað sem hann skortir eða er óeðlilegt og veldur honum 
erfiðleikum (Norwich, 2013, bls. 21 – 22; Thomas og Loxley, 2001, bls. 3 – 
4). Í íslensku skólastarfi er lögð áhersla á skóla margbreytileikans sem felur í 
sér áherslur í takt við félagsleg sjónarmið. Hins vegar virðist framkvæmdin hér 
á landi taka mið af læknisfræðilegum sjónarmiðum. Stuðningur við nemendur 
er of mikið tengdur við greiningar og sérkennsluþörf ákvörðuð út frá því sem 
nemandinn getur ekki. Enn er talað um að ekki sé hægt að koma til móts við 
nemendur og skorti á fjármagni oft kennt um. Þá skortir oft þekkinguna innan 
skólanna til að styðja starfsfólkið við að framfylgja stefnunni (Dóra S. 
Bjarnason og Grétar L. Marinósson, 2016, bls. 25; Birna H. Bergsdóttir, Grétar 
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L. Marinósson, Hrund Logadóttir og Særún Sigurjónsdóttir, 2007, bls. 270 – 
273).  

Þeir sem aðhyllast félagslega sjónarmiðið hafa gagnrýnt notkun hugtaka 
á borð við sérþarfir í samhengi við skóla margbreytileikans og er sum staðar 
frekar talað um viðbótarþarfir en sérþarfir. Það hefur þó líka verið gagnrýnt og 
hafa rökin verið þau að um leið og farið er að skilgreina þarfir einstakra 
nemenda er í raun hægt að tala um aðgreiningu (Norwich, 2013, bls. 137 – 
138).  

Í þessu verkefni verður fjallað um nemendur með sérþarfir út frá 
skilgreiningu reglugerðar um nemendur með sérþarfir til að forðast 
misskilning (það er þeir sem eiga erfitt með nám sökum sértækra 
námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar), en 
jafnframt er bent á mikilvægi þess að endurskoða þetta hugtak og 
skilgreininguna á því í samræmi við það sem skóli margbreytileikans gerir ráð 
fyrir.  

Stuðningur við nemendur  

Samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2012) 
á stuðningur við nemendur að vera í sveigjanlegu námsumhverfi og 
kennsluhættir eiga jafnframt að vera fjölbreyttir. Stuðning á ávallt að 
skipuleggja í samræmi við hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar. Þeir 
sem geta farið með umsjón stuðnings eru umsjónarkennari, sérkennari eða 
annar kennari. Skólastjóri getur líka fengið heimild hjá sveitarstjórn til að ráða 
aðra aðila til að sinna stuðningi telji hann það nauðsynlegt (reglugerð um 
nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010). Í stefnu skóla- og 
frístundaráðs Reykjavíkurborgar (2012, bls. 22) er fjallað um sérstakan 
stuðning við einstaka nemendur eða nemendahópa fremur en að tala um 
stuðning við nemendur með sérþarfir, þá er áherslan á stuðning til náms en 
ekki á ákveðnar þarfir nemandans. Samkvæmt Salamanca yfirlýsingunni eiga 
börn með sérþarfir að fá almennt kennsluefni líkt og aðrir en sérstök 
stuðningskennsla á að vera til staðar fyrir þau. Stuðningskennslan getur falist í 
lítilsháttar hjálp í bekk og allt upp í reglubundna námsaðstoð sem sérhæfðir 
kennarar eða starfsfólk stoðstofnanna sinnir. Jafnframt segir í yfirlýsingunni 
að kennarar eigi að vera stjórnendur náms allra nemenda og gegna þeir 
lykilhlutverki í að veita börnum þann stuðning sem kostur er á 
(menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 27 – 29).  

Armstrong og fleiri (2010, bls. 100) benda á að lög og reglugerðir sem 
einblína á einstaklinginn sjálfan og hans sérþarfir, eins og til dæmis reglugerð 
um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2012) sem og reglugerð um 
sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð 
í grunnskólum (nr. 584/2010) (hér nefnd reglugerð um sérfræðiþjónustu 
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sveitarfélaga), geti leitt til þess að nemendur þurfi að sýna fram á eða jafnvel 
sanna að „eitthvað sé að“ til að eiga rétt á námsaðlögun eða stuðningi. Í 
reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga segir:  

foreldrar nemenda í leik- og grunnskóla geta óskað eftir athugun, 
greiningu og ráðgjöf fyrir börn sín. Auk þess geta skólastjórnendur, 
kennarar, náms- og starfsráðgjafar eða eftir atvikum annað starfsfólk 
skólans eða skólaheilsugæslu, lagt fram ósk um slíka sérfræðiaðstoð í 
samráði við og með samþykki foreldra. (reglugerð um sérfræðiþjónustu 
sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í 
grunnskólum, nr. 584/2010) 

Greiningar eru meðal annars notaðar til að réttlæta stuðning við 
nemendur og eins til að ákvarða aukið fjármagn til skóla svo unnt sé að sinna 
þeim nemendum sem þurfa viðbótarstuðning og námsaðlögun (Edda 
Óskarsdóttir, 2017, bls. 110; Grétar L. Marinósson og Kristín Þ. Magnúsdóttir, 
2017, bls. 139 – 140). Gert er ráð fyrir því að í öllum almennum skólum sé 
ákveðið hlutfall nemenda sem hafi þörf fyrir viðbótarstuðning og fá skólar 
úthlutað fjármagni í samræmi við það. Svo er ákveðnu auka fjármagni úthlutað 
vegna nemenda sem hafa greiningar frá viðurkenndum greiningaraðila, til 
dæmis einhverfugreiningu frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (Grétar L. 
Marinósson og Kristín Þ. Magnúsdóttir, 2017, bls. 142). Edda Óskarsdóttir 
(2017, bls. 110) segir fyrirkomulag fjármagns fyrir stuðning vera ákveðið 
vandamál í skóla margbreytileikans þar sem þetta kerfi leiðir til flokkunar og 
nefnir hún dæmi þar sem kennari leggur mikla áherslu á að fá greiningu fyrir 
nemanda sinn til að stuðningskerfið taki við og deili ábyrgðinni á námi hans 
(Edda Óskarsdóttir, 2017, bls. 111). Grétar L. Marinósson og Kristín Þ. 
Magnúsdóttir (2017, bls. 145) segja að stjórnvöld, bæði ríki og sveitarfélög, 
ættu að tryggja að skólar geti starfað eftir lögum og stefnum í menntamálum. 
Jafnframt segja þau að sú tenging sem sé á milli greininga og fjárveitinga hafi 
ekki góð áhrif á skólastarf og benda á að sérfræðilegar greiningar á nemendum 
sem byggðar eru á því að eitthvað sé að nemandanum ættu ekki að vera góð 
leið til þess að auka fjármagn skólanna. Þau segja enn fremur að skólar eigi að 
meta þörf á fjármagni miðað við skólastarfið allt og slíkt mat eigi að byggjast 
á skólastefnu ríkis og sveitarfélags sem og skólans sjálfs þar sem áherslan er á 
styrk nemendanna. Í skýrslu um framvæmd skóla margbreytileikans á Íslandi 
(Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérkennslu, 2017b, bls. 97 – 98) 
kemur fram að þörf sé á breytingum á fyrirkomulagi fjárveitinga til skóla. Þar 
kemur jafnframt fram að fyrirkomulag fjárveitinga hindri í raun að markmið 
skóla margbreytileikans nái fram að ganga. Þar er lagt til að fjárveitingar taki 
mið af jafnræðissjónarmiðum, hagkvæmni og skilvirkni. Þá segir í skýrslu 
Evrópumiðstöðvarinnar að mikilvægt sé að hætta að nota aðferðir sem byggja 
á því að laga eitthvað sem er að og reyna frekar að taka á vandamálum með 
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beinum og fyrirbyggjandi hætti. Þá segir jafnframt að endurskoða þurfi allt 
fjárveitingakerfið og draga þurfi úr kröfum um greiningar á nemendum. 

2.3 Stuðningsfulltrúar, hlutverk og störf 
Stuðningsfulltrúar virðast vera ómissandi hluti í innleiðingu á skóla 
margbreytileikans en oft eru þeir í aðalhlutverki þegar kemur að því að kenna 
nemendum með sérþarfir (Radford, o.fl., 2014, bls. 7 – 8; Webster o.fl. 2010, 
bls. 329 – 330). Þeir geta verið hjálplegir (Giangreco, 2013, bls. 94 – 95) en 
rannsóknir hafa þó líka gefið til kynna að þeir geti haft neikvæð áhrif á 
námsárangur, félagslega þátttöku, virkað íþyngjandi og verið aðgreinandi fyrir 
þá nemendur sem þeir annast (Causton-Theoharis 2009; Malmgren og 
Causton-Theoharis, 2009; Webster o.fl. 2010 bls. 329). Niðurstöður rannsókna 
hafa jafnvel bent til þess að stuðningsfulltrúar geti verið til lítils gagns án þess 
að átta sig á því, til dæmis með því að gefa upp svör, leiðrétta nemendur og 
leggja áherslu á að nemendur klári verkefni sín frekar en að ná fram skilningi 
á viðfangsefninu (Giangreco, 2013, bls. 94; Webster o.fl., 2010, bls. 330).  

Stuðningsfulltrúum hefur fjölgað mikið á síðustu 20 árum líkt og kom 
fram í kafla um skóla margbreytileikans. Frá því að stefnan um skóla án 
aðgreiningar var lögfest í grunnskólalögum 2008 (lög um grunnskóla nr. 
91/2008) hefur þeim fjölgað um rúm 72% (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Starfslýsingar stuðningsfulltrúa 

Starfi stuðningsfulltrúa er hvorki lýst í íslenskum grunnskólalögum né 
reglugerð um nemendur með sérþarfir. Starfsmat sambands íslenskra 
sveitarfélaga er kerfi sem er notað til að meta og skilgreina þær kröfur sem 
gerðar eru til þeirra sem vinna tiltekin störf. Á vefsíðunni starfsmat.is eru 
tvenns konar skilgreiningar á störfum sem tengjast starfsmönnum í stuðningi í 
grunnskólum eða stuðningsfulltrúum (starfsmat, e.d.). Önnur skilgreiningin 
miðar við að starfsmaður hafi lokið sérstöku námi fyrir stuðningsfulltrúa og er 
starfsheitið stuðningsfulltrúi í skóla: 

Gerð er krafa um sérstakt nám fyrir stuðningsfulltrúa, t.d. úr 
Borgarholtsskóla eða sambærilegt nám og talsverða reynslu í starfi. 
Starfsmaður starfar með nemendum með einhvers konar fötlun, röskun 
og/eða sérþarfir samkvæmt skilgreiningu sérfræðings. Sérþarfir 
nemendanna eru þess eðlis að þeir þurfa sérstakan starfsmann með sér í 
öllu skólastarfi. Meðal verkefna eru félagslegur stuðningur og þjálfun. 
Á við um stuðningsfulltrúa í sérdeildum en getur einnig átt við þar sem 
ekki eru starfræktar sérdeildir. (starfsmat, e.d.) 
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Hin skilgreiningin gerir ekki ráð fyrir að starfsmaður hafi lokið sérstöku 
stuðningsfulltrúanámi og er starfsheitið því ekki stuðningsfulltrúi heldur 
starfsmaður í skóla með stuðning: 

Starfsmaður starfar með nemendum með einhvers konar fötlun, röskun 
og/eða sérþarfir samkvæmt skilgreiningu sérfræðings. Sérþarfir 
nemendanna eru þess eðlis að þeir þurfa sérstakan starfsmann með sér í 
öllu skólastarfi. Meðal verkefna eru félagslegur stuðningur og þjálfun. 
Á við um stuðningsfulltrúa í sérdeildum en getur einnig átt við þar sem 
ekki eru starfræktar sérdeildir. Ekki er gerð krafa um að starfsmaður hafi 
lokið sérstöku námi fyrir stuðningsfulltrúa. (starfsmat, e.d.) 

Sumir skólar hafa gefið út starfslýsingar á vefsíðum sínum. Hér verða 
tekin dæmi um tvær slíkar. Í starfsmannahandbók Naustaskóla á Akureyri 
(2014, bls. 14 – 15) má finna starfslýsingu fyrir stuðningsfulltrúa sem 
skólanefnd Akureyrarbæjar samþykkti árið 2002. Þar kemur fram að starfsheiti 
stuðningsfulltrúa er skólaliði III og að hans næsti yfirmaður sé deildarstjóri. 
Samkvæmt starfslýsingunni eru helstu verkefni að hafa umsjón með einum 
nemanda á skólatíma, aðstoða nemanda eða nemendur í samræmi við 
skólanámsskrá, taka þátt í undirbúningi og skipulagi kennslu, sé um það samið 
í ráðningarsamningi, og einnig að sinna öðrum störfum á nemendafrídögum, 
samkvæmt skóladagatali. Þar kemur líka fram að skólaliði III sinni öðrum 
verkefnum sem yfirmaður felur honum samrýmist þau starfssviði hans 
(Naustaskóli, 2014, bls. 14 – 15). Á vefsíðu Árbæjarskóla í Reykjavík er að 
finna starfslýsingu skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar á starfi 
stuðningsfulltrúa. Þar kemur fram að stuðningsfulltrúi sé kennara til stuðnings 
við að sinna einum eða fleiri nemendum sem þurfa sérstaka aðstoð. Yfirmaður 
stuðningsfulltrúa er skólastjóri en deildarstjóri sérkennslu og kennari verkstýrir 
daglegum störfum hans. Hlutverk stuðningsfulltrúa eru margvísleg, til dæmis 
að vinna eftir áætlun, aðstoða nemendur við að ná settum markmiðum, veita 
félagslegan stuðning og fylgja einum eða fleiri nemendum eftir. Jafnframt er 
tekið fram að hann skuli sinna öðrum störfum sem yfirmaður felur honum enda 
falli þau innan eðlilegs starfssviðs (Skóla- og frístundasráð Reykjavíkurborgar, 
e.d., bls. 1). 

Í grein Hermínu Gunnþórsdóttur og Kristínar Þ. Möller (2017) á 
frímínútum í íslensku skólastarfi kemur fram að viðmælendur þeirra, sem voru 
stuðningsfulltrúar, voru ósáttir við starfslýsingar sínar en þeim fannst störf 
þeirra of fjölbreytt þar sem litið er á þá sem fjölnota starfsmenn og launin þeirra 
ekki í samræmi við hversu mikla ábyrgð þeir höfðu í starfi (Hermína 
Gunnþórsdóttir og Kristín Þ. Möller, 2017, bls. 8).  
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Hlutverk stuðningsfulltrúa og skilgreiningar á störfum þeirra 

Doyle og Giangreco (2007, bls. 429 – 430) fjalla um stuðningsfulltrúastarfið á 
ólíkum stöðum í heiminum þar á meðal á Íslandi. Þeir vísa í samtöl við Grétar 
L. Marinósson og Ingibjörgu Haraldsdóttir frá því 12. september 2004. Þar 
segir að árið 1996 hafi fyrst verið byrjað að nota stuðningsfulltrúa 
kerfisbundið. Þetta höfðu helst verið konur sem höfðu ekki reynslu af því að 
starfa í menntakerfinu. Hlutverk stuðningsfulltrúa sem Grétar og Ingibjörg 
nefndu voru að aðstoða nemendur sem þurftu meiri aðstoð en kennarinn gæti 
veitt, eins að vera í gæslu til dæmis á göngum, í hádegismat og leysa kennara 
af í stutta stund. Þau sögðu einnig að stundum væru stuðningsfulltrúar látnir 
styðja nemendur með flóknustu þarfirnar (Doyle og Giangreco, 2007, bls. 
430).  

Á árunum 2003 til 2008 var gerð viðamikil rannsókn í Bretlandi (DISS 
– the Deployment and Impact of Support Staff) í þeim tilgangi að lýsa störfum 
starfsfólks sem starfar við stuðning í skólum og til að greina áhrif þessa fólks 
á kennara, kennslu og nám nemenda, hegðun og námsárangur. Í rannókninni 
var einblínt á allt starfsfólk sem sinnir stuðningi og alla nemendur, ekki bara 
nemendur með sérþarfir (Webster o.fl., 2010, bls. 321). Niðurstöður sýndu að 
stuðningsfulltrúar vörðu meira en helmingi vinnudags síns í beinu 
kennslufræðilegu hlutverki (e. direct pedagogical instructional role). Þar kom 
í ljós að samskipti kennara við nemendur voru aðallega til bekkjarins í heild 
(e. whole class context). Stuðningsfulltrúar höfðu frekar tilhneigingu til að vera 
með einstaka nemendum eða litlum nemendahópum, bæði innan 
kennslustofunnar sem og utan hennar (Webster o.fl., 2010, bls. 326). 
Stuðningsfulltrúarnir voru aðallega að styðja nemendur sem gekk illa að ná 
tilgreindum námsmarkmiðum eða við nemendur með skilgreindar sérþarfir. 
Kennarar studdu minna við þessa nemendur heldur en stuðningsfulltrúar, en 
stuðningsfulltrúar skiptu sér nánast aldrei af nemendum með miðlungs- eða 
háa námsgetu. Í áhorfsmælingum kom í ljós að kennari sinnti nemendum með 
engar sérþarfir mun meira heldur en nemendum með sérþarfir og því bar öfugt 
við hjá stuðningsfulltrúum sem sinntu nemendum með sérþarfir mun meira 
heldur en hinum (Webster o.fl., 2010, bls. 327).  

Giangreco, Suter og Doyle (2010) gerðu yfirlitsgrein um rannsóknir á 
bæði starfi stuðningsfulltrúa og vandamálum tengdum þeim. Niðurstöður 
þeirra sýndu að stuðningsfulltrúar upplifðu að þeim hefði verið sýnd óvirðing, 
þeir upplifðu sig einangraða og mörgum fannst þeir vera látnir taka ábyrgð á 
hlutum þar sem þeir höfðu ekki hlotið viðeigandi þjálfun (Giangreco o.fl., 
2010, bls. 50 – 51). 

Rannsókn Giangreco, Broer og Edelman (2002) var ein þeirra sem kom 
fram í yfirlitsgrein Giangreco og fleiri (2010). Þau gerðu rannsókn í fjórum 
skólum til að lýsa nokkrum af þeim meginvandamálum sem fylgja því að fjölga 
stuðningsfulltrúum í skólum. Kennarar, stjórnendur, sérkennarar og 
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stuðningsfulltrúar voru allir spurðir um atriði varðandi stuðningsfulltrúastarfið. 
Allir hópar sögðu að það að gefa fyrirmæli (e. Instructions) væri það sem 
stuðningsfulltrúar gerðu helst í starfi sínu (Giangreco o.fl., 2002, bls. 55). Í 
viðtölum kom meðal annars í ljós að enginn stuðningsfulltrúanna sem tók þátt 
hafði fengið þjálfun í því sem átti að gera áður en þeir voru beðnir um að vinna 
með nemendunum.  

Stuðningsfulltrúar virðast verja miklum tíma í einstaklingsfyrirmæli eða 
fyrirmæli fyrir litla hópa utan kennslustofunnar án kennara (Giangreco, Suter, 
og Hurley, 2013, bls. 130; Webster o.fl., 2010 bls. 327 – 328). Hafdís 
Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir (2010) skoðuðu nokkra skóla í stærstu 
sveitarfélögunum á Íslandi með það að markmiði að skoða hvernig skólar 
brugðust við stefnunni um skóla margbreytileikans þegar þeir skipuleggja nám 
og kennslu fyrir fjölbreytta nemendahópa (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 
Karlsdóttir, 2010, bls. 4). Þeirra athuganir leiddu í ljós að í mörgum tilfellum 
aðstoðaði stuðningsfulltrúi nemendur með sérþarfir hluta úr degi eða allan 
daginn. Þátttaka nemenda í almennum bekk var breytileg en í nokkrum 
tilfellum tóku nemendur með sérþarfir þátt í para- eða hópavinnu og þá með 
sömu verkefni og aðrir nemendur. Þó var algengara að nemendur með sérþarfir 
væru að vinna einstaklingsvinnu með stuðningsfulltrúa eða sérkennara en þá 
var búið að aðlaga námið að þeirra þörfum til dæmis með breytingum á 
námsskrá, markmiðum, námsefni og verkefnum (Hafdís Guðjónsdóttir og 
Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 11 – 12).  

Stuðningsfulltrúar virðast oft hafa beint kennslufræðilegt hlutverk í 
stuðningi sínum og samskiptum við nemendur, aðallega í maður á mann 
kennslu eða litlum hópum og helst með nemendum með sérþarfir (Webster, 
o.fl., 2010, bls. 329). Webster og fleiri (2010, bls. 329) komust að því að 
samskipti nemenda við stuðningsfulltrúa virtust liðlegri heldur en við kennara, 
það er að nemendur virtust stífari í samskiptum sínum við kennarana. Eins kom 
í ljós að stuðningsfulltrúar virðast frekar koma í staðinn fyrir kennara heldur 
en að vera viðbót. Þá var mörgum stuðningsfulltrúum gefin sú ábyrgð að leiða 
og skipuleggja verkefni og inngrip, til dæmis læsisátök, oft á öðrum stað en í 
kennslustofunni (Webster o. fl., 2010, bls. 330).  

Í rannsóknum á því hvað stuðningsfulltrúar segja sjálfir um störf sín 
hefur komið fram að stuðningsfulltrúar sinna skrifstofutengdum verkefnum og 
styðja nemendur við persónulegar þarfir sem standa utan við námslegar þarfir 
(Butt og Lowe, 2012, bls. 213; Sharma og Salend, 2016, bls. 121). Eins hefur 
komið fram að stuðningsfulltrúar segjast sinna kennslufræðilegu mati, 
félagsmótun og verkefnum tengdum hegðun (Sharma og Salend, 2016, bls. 121 
– 122). Verkefni sem tengjast kennslu virðast fela í sér að veita 
einstaklingsmiðuð fyrirmæli fyrir nemendur með sérþarfir, en einnig að veita 
litlum hópum fyrirmæli (Sharma og Salend, 2016, bls. 121 – 122; Webster 
o.fl., 2010, bls. 330). Í rannsókn Butt og Lowe (2012) kom fram munur á því 
hvernig kennarar horfa á hlutverk stuðningsfulltrúa miðað við hvernig 
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stuðningsfulltrúar líta á hlutverk sitt. Þar var rætt við rýnihópa, annars vegar 
með kennurum og hinsvegar með stuðningsfulltrúum. Spurningar sem lagðar 
voru til grundvallar fjölluðu meðal annars um hlutverk, færni og þjálfun 
stuðningsfulltrúa (Butt og Lowe, 2012, bls. 211). Stuðningsfulltrúar sögðu að 
sitt meginhlutverk væri að vinna í kennslustofunni til að styðja við nemendur, 
bæði þá með skilgreindar sérþarfir sem og aðra en einnig töluðu þeir um störf 
tengd undirbúningi fyrir kennslustundir. Kennarar sögðu að stuðningsfulltrúar 
ættu að vinna með kennurum til að styðja við kennslu og kennsluhætti og skapa 
þannig sanngjörn tækifæri fyrir alla nemendur (Butt og Lowe, 2012, bls. 213).  

Giangreco og fleiri (2010) segja að miðað við niðurstöður rannsókna 
eyði sérkennarar að meðaltali minni tíma í kennslu heldur en 
stuðningsfulltrúarnir sem þeir hafa til umráða og stuðningsfulltrúar voru þeir 
sem sinntu helst kennslu margra nemenda með sérþarfir. Þetta er sambærilegt 
við það sem kom í ljós í rannsókn Webster og fleiri (2010, bls. 330). 

Hér á undan var fjallað um tilvísun þeirra Doyle og Giangreco (2007, 
bls. 430) í samtal við Grétar og Ingibjörgu um störf stuðningsfulltrúa á Íslandi. 
Það sem Grétar og Ingibjörg sögðu líka var að fagfólk væri oft ekki ánægt með 
það að ófaglært fólk sé ráðið til að sinna þeim verkefnum sem 
stuðningsfulltrúar sinna. Þau nefna að ástæðan geti verið sú að hægt sé að ráða 
ófaglærðan stuðningsfulltrúa fyrir aðeins hálf laun eða jafnvel einn þriðja af 
því sem þyrfti að greiða faglærðum sérkennara og að sveitarfélög ráði 
stuðningsfulltrúa þá frekar til að svara kröfum kennara um fámennari bekki.  

Fræðimenn hafa bent á að ráðning stuðningsfulltrúa sé ekki endilega 
besta leiðin sem farin er kennslufræðilega og að oft einkennist hún af óskýrum 
hlutverkum, takmörkuðum samskiptum og ófullnægjandi þjálfun bæði fyrir 
kennara og þá sem sinna stuðningi. Það leiði til þess að kennarar afsali sér 
ábyrgðinni á námi nemenda með sérþarfir og hún færist yfir á herðar 
stuðningsfulltrúanna (Doyle og Giangreco, 2007, bls. 435; Sharma og Salend, 
2016, bls. 125). Þessu hafa stuðningsfulltrúar sjálfir lýst í rannsóknum 
(Giangreco o.fl., 2010, bls. 50 – 51).  

Giangreco (2013, bls. 94 – 95) hefur bent á kosti stuðningsfulltrúa-
starfsins en einnig vandamál tengd því að fara þessa leið í stuðningi við 
nemendur. Hann bendir til dæmis á að stundum séu ráðnir til starfa 
einstaklingar til að sinna störfum stuðningsfulltrúa sem hafa mögulega ekki 
faglega hæfni og bjargráð til að sinna nemendum með flóknar þarfir 
(Giangreco, 2013, bls. 95). Margir stuðningsfulltrúar þurfa að leiðbeina, gefa 
fyrirmæli og sinna öðrum verkum tengdum kennslu án þess að hafa fengið 
þjálfun, umsjón og tilbúnar áætlanir (Doyle og Giangreco, 2007, bls. 434). 

Í sumum tilvikum og þá sérstaklega þegar nemendur með mikla 
skerðingu eiga í hlut, starfa stuðningsfulltrúar sem þeirra aðalkennarar og þurfa 
oft að bjarga sér sjálfir (Doyle og Giangreco, 2007, bls. 434: Webster o.fl. 
2010, bls. 329 – 330). Doyle og Giangreco (2007, bls. 434) segja að sumir 
skólar erlendis hafi brugðist við þessu með því að þjálfa stuðningsfulltrúa betur 
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og auka eftirlit með starfi þeirra. Þeir segja það þó ekki endilega vera leiðina 
til að auka gæði kennslunnar í skóla margbreytileikans. Fræðimönnum ber ekki 
saman um hvort eigi að þjálfa stuðningsfulltrúa til að verða hæfari til að kenna 
og gefa fyrirmæli eða hvort það eigi að minnka ábyrgð þeirra og láta þá aðeins 
sinna verkefnum eins og til dæmis þeim er varða stuðning við athafnir daglegs 
lífs og að fylgjast með nemendum í frímínútum og hádegismat (Doyle og 
Giangreco, 2007, bls. 434). Giangreco (2013, bls. 94) fjallar um fjölda 
rannsókna sem tengjast þjálfun stuðningsfulltrúa og segir að sumar rannsóknir 
bendi til þess að stuðningsfulltrúar séu oft líklegir til að gera ógagn án þess að 
átta sig á því, til dæmis með því að gefa upp svör, leiðrétta nemendur og leggja 
áherslu á að nemendur klári verkefni frekar en að þeir skilji þau en það kom til 
dæmis í ljós í rannsókn Webster og fleiri (2010, bls. 327 – 328). Giangreco 
(2013, bls. 94) segir þó líka að einhverjar rannsóknir bendi til þess að það sé 
vel hægt að þjálfa stuðningsfulltrúa til að sinna margvíslegum náms- og 
félagslegum verkefnum með góðum árangri. 

Stuðningsfulltrúar geta líka haft neikvæðar afleiðingar á samskipti 
nemenda við skólafélaga sína en Malmgren og Causton – Theoharis (2009) 
fylgdu eftir dreng með hegðunar- og tilfinningavanda í fjórar vikur. 
Drengurinn hafði stuðningsfulltrúa með sér allan daginn. Á þessum fjórum 
vikum sem mælingar áttu sér stað hafði drengurinn frumkvæði af samskiptum 
við skólafélaga sína í 32 skipti. 29 af þeim skiptum áttu sér stað þegar 
stuðningsfulltrúinn var ekki sjáanlegur (Malmgren og Causton-Theoharis, 
2009, bls. 310).  

Rannsóknir á störfum stuðningsfulltrúa á Íslandi 

Þótt að ekki virðist vera mikið um rannsóknir á störfum stuðningsfulltrúa á 
Íslandi ber hæst doktorsritgerð Eddu Óskarsdóttur (2017) en jafnframt hafa 
nokkrar rannsóknir verið gerðar einkum í tengslum við námsritgerðir (Ágúst 
Ólason, 2005; Marthen E. Veigarsson Olsen, 2018; Þórunn Kjartansdóttir, 
2016). 

Í skýrslu menntasviðs Reykjavíkurborgar um greiningu á störfum 
stuðningsfulltrúa í grunnskólum Reykjavíkur frá árinu 2006 (Hildur Björk 
Svavarsdóttir og Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006) var meðal annars stuðst við 
rannsóknarverkefni Ágústs Ólasonar sem hann gerði í tengslum við 
lokaverkefni til B.Ed. prófs í grunnskólakennararfræðum (Ágúst Ólason, 
2005). Þar kemur fram að oft vissu stuðningsfulltrúar ekki til hvers væri ætlast 
af þeim og hvers væri hægt að ætlast til af þeim. Þeim fannst þeir stundum bera 
of mikla ábyrgð í starfi sínu, til dæmis við að sinna forfallakennslu (Ágúst 
Ólason, 2005, bls. 27). Stuðningsfulltrúar í rannsókn Ágústs (2005, bls. 6) 
höfðu fjölbreyttan bakgrunn og rúmlega helmingur þátttakenda hafði lokið 
námi sérsniðnu að stuðningsfulltrúum að hluta til eða að öllu leyti. Fæstir höfðu 
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háskólapróf en flestir höfðu einungis lokið grunnskólaprófi (barnaskólapróf, 
gagnfræðapróf, landspróf) eða annarri menntun sem ekki var tilgreind. Flestir 
stuðningsfulltrúanna höfðu starfað í tvö til fimm ár en þó nokkrir höfðu starfað 
í sex til tíu ár (Ágúst Ólason, 2005, bls. 8). Þá spurði Ágúst um skipulag vinnu 
stuðningsfulltrúa og var algengast að stuðningsfulltrúarnir í rannsókn hans 
fylgdu nokkrum nemendum eftir í mismunandi hópum. Um 15 prósent sögðust 
alltaf fylgja sama nemandanum (Ágúst Ólason, 2005, bls. 11). Stuðningur við 
hegðun var áberandi í störfum stuðningsfulltrúa í rannsókn Ágústs. Meirihluti 
þeirra (66 prósent) sáu um að styrkja jákvæða hegðun nemenda með 
umbunarkerfi daglega og um helmingur sá á hverjum degi um að veita 
áminningar vegna neikvæðrar hegðunar eða taka nemendur úr aðstæðum 
(Ágúst Ólason, 2005, bls. 13). Flestir stuðningsfulltrúanna voru sammála eða 
mjög sammála því að hafa fengið næga starfsþjálfun en algengast var að þeir 
teldu sig þurfa meiri þjálfun við agastjórnun og eins varðandi börn með 
námsörðugleika, fatlanir og fleira (Ágúst Ólason, 2005, bls. 27).  

Rannveig Traustadóttir og Snæfríður Þóra Egilson (2009, bls. 23) 
rannsökuðu stuðning í skóla margbreytileikann í tengslum við nemendur með 
líkamlega fötlun. Í þeirra rannsókn fengu nemendur helst stuðning inni í 
almennri skólastofu en ekki í aðstæðum þar sem reyndi hvað mest á líkamlega 
vinnu, til dæmis íþróttum, listgreinum og á skólalóðinni, þrátt fyrir að vera 
líkamlega fötluð. Þær segja að miðað við þeirra niðurstöður sé mikilvægt að 
skilgreina hvenær og hvar þörf er á stuðningi. Í sumum tilvikum treystu 
nemendur of mikið á stuðningsfulltrúann og fengu meiri aðstoð en þeir þurftu. 
Mikil breyting var oft í stuðningi og oft var það vegna breytinga á mönnun, 
það kom annar kennari, annar stuðningsfulltrúi eða námsþarfir einstaklinga 
breyttust. Það virtust ekki vera tengsl á milli þess í hverju stuðningurinn fólst 
eða í hve miklu magni hann væri miðað við námsþarfir nemendanna sem hlutu 
stuðninginn (Rannveig Traustadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2009, bls. 31 
– 32). Þær könnuðu einnig viðhorf nemendanna sjálfra og foreldra þeirra 
gagnvart stuðningi og hvað þeim þætti mikilvægast. Nemendur og foreldrar 
þeirra vildu helst að stuðningurinn fælist í aðstoð við að komast inn í hópinn 
og stuðningi við að vera virkur í félagslegum samskiptum við jafnaldra. 
Áhersla skólanna var hinsvegar á að styðja við bóklegt nám (Rannveig 
Traustadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2009, bls. 33). Rannveig og 
Snæfríður (2009, bls. 33) segja mikilvægt að skólar í samráði við nemendur og 
foreldra ákveði og skilgreini hvernig stuðningurinn á að fara fram til að ýta 
sem best undir þátttöku og nám einstaklingsins sem stuðninginn hlýtur.  

Þórunn Kjartansdóttir (2016) fjallaði um þátt stuðningsfulltrúa í skóla 
margbreytileikans í lokaverkefni sínu til M.Ed. prófs í grunnskólakennara-
fræðum. Hún ræddi við kennara, stuðningsfulltrúa, fagaðila og Ágúst Ólason 
en fjallað var um rannsókn hans hér á undan. Viðmælendur hennar töldu flestir 
að stuðningsfulltrúar væru mikilvægur þáttur í framkvæmd á skóla 
margbreytileikans og að stuðningsfulltrúar geri nemendum með sérþarfir 
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mögulegt að vera virkir þátttakendur í skólastarfinu (Þórunn Kjartansdóttir, 
2016, bls. 111)  

Í nýlegri rannsókn á frímínútum í íslenskum grunnskólum kom í ljós að 
starfsfólk sem skilgreindi sig sem stuðningsfulltrúa var ósátt við skilgreiningu 
á störfum sínum. Þau sögðust fylgja ákveðnum árgangi, þá helst nemendum 
með skilgreindar sérþarfir og styðja nemendur ef vandamál kæmu upp. Önnur 
verk sem þau voru látin í væru þrif og gæsla. Þá fannst stuðningsfulltrúunum 
starfsþjálfun ábótavant og að þeir hefðu ekki fengið að fara á námskeið sem 
gætu nýst þeim, jafnvel þótt þeir hefðu beðið um að fara á slík námskeið 
(Kristín Þóra Möller og Hermína Gunnþórsdóttir, 2017, bls. 8).  

Edda Óskarsdóttir (2017, bls. 116) fjallar meðal annars um 
stuðningsfulltrúa í doktorsverkefni sínu. Þar segir hún að stuðningsfulltrúar 
hafi verðmæta þekkingu um nemendur, meðal annars um félagslega stöðu 
þeirra í frímínútum og íþróttum, og að skólastjórnendur ættu því að hafa þá í 
huga í teymisvinnu með öðrum kennurum og veita þeim tíma til að vinna með 
öðru starfsfólki. Hún segir að stuðningsfulltrúar gegni viðamiklu hlutverki í 
skólum og að það sé mikilvægt að skilgreiningar á störfum þeirra séu skýrar 
og að ákveðnar reglur séu um störf þeirra því það eru alltaf kennararnir sem 
eiga að vera ábyrgir fyrir námi allra nemenda. Einhverjir kennaranna í 
rannsókn Eddu (2017, bls. 117) sögðu að stuðningsfulltrúar væru ekki 
hjálplegir og að þeir stuðluðu að meira vinnuálagi fyrir kennara, en aðrir 
kennarar sögðu stuðningsfulltrúa þó mikilvæga. Í skólanum sem Edda 
rannsakaði tíðkaðist að ráða stuðningsfulltrúa til aðstoðar nemendum með 
skilgreindar þarfir. Þá gat það gerst að stuðningsfulltrúinn var að öllu leyti  
ábyrgur fyrir námi nemandans sem hann fylgdi (Edda Óskarsdóttir, 2017, bls. 
117).  

Marthen E. Veigarsson Olsen (2018) kannaði stuðningsfulltrúastarfið og 
hvernig stuðningsfulltrúar á Norðurlandi upplifðu starf sitt. Hans niðurstöður 
voru þær að starfslýsing stuðningsfulltrúa á Norðurlandi sé að mestu leyti í 
samræmi við starf þeirra ef frá er talið að þeir þurfi að ganga í störf kennarra 
(Marthen E. Veigarsson Olsen, 2018, bls. 47 – 48). Marthen (2018, bls. 48 – 
49) segir starfslýsingar opnar og að þær endi nær allar á þeirri fullyrðingu að 
það megi fela stuðningsfulltrúum önnur verkefni og að verkefnalisti þeirra í 
starfslýsingu sé ekki tæmandi, að það sé erfitt að ákvarða hvað sé starf 
stuðningsfulltrúa og hvað sé það ekki. Þá segir Marthen (2018, bls. 49) að í 
mörgum tilvikum sé það eina sem komi fram í starfslýsingu að 
stuðningsfulltrúar séu ráðnir til að sinna nemendum með skilgreindar sérþarfir 
eða fötlun og dregur hann því þá ályktun að sumir skólar geri ekki ráð fyrir því 
í starfslýsingu að stuðningsfulltrúar sinni öðrum en þeim nemendum sem þeir 
eru ráðnir til að sinna. Í rannsókninni kom líka í ljós að stuðningur við 
stuðningsfulltrúana var lítill og um helmingur stuðningsfulltrúanna sem tóku 
þátt sögðu að það hefði bara verið farið stutt yfir það í hverju starfið fælist. Þeir 
voru oft að aðstoða nemendur án leiðsagnar þrátt fyrir að það komi fram í 
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starfslýsingu að þeir eigi aðeins að vinna eftir áætlun kennara (Marthen E. 
Veigarsson Oslen, 2018, bls. 50 – 51).  

Starfsþjálfun og stuðningsfulltrúanám 

Eins og kom fram í kafla um starfslýsingar er tvenns konar starfslýsingar að 
finna á vefsíðunni starfsmat.is. Önnur starfslýsingin gerir ráð fyrir því að 
starfsmaður hafi lokið sérstöku stuðningsfulltrúanámi. Giangreco (2013, bls. 
95) fjallar um að lítil menntun og reynsla fólks sem starfi sem 
stuðningsfulltrúar geti verið vandamál og það orðið til þess að þetta fólk sé 
ekki mjög hæft í starfi. Námsbrautir fyrir stuðningsfulltrúa í framhaldsskólum 
eru möguleg lausn við því.  

Að minnsta kosti tveir framhaldsskólar hér á landi bjóða upp á 
námsbrautir fyrir þá sem hyggjast klára stuðningsfulltrúanám. Í 
Borgarholtsskóla samanstendur námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa af áföngum 
á félagsvirkni- og uppeldissviði en síðar í náminu er möguleiki á því að taka 
sérgreinar og einnig eru á námsbrautinni starfþjálfunaráfangar og 
vinnustaðanám. Þeir sem hafa langa starfsreynslu í stuðningsfulltrúastarfinu 
hafa kost á því að fara í raunfærnimat þar sem raunfærni og starfsreynsla er 
metin til styttingar á námi (Borgarholtsskóli, e.d.). Hinn skólinn sem býður upp 
á stuðningsfulltrúanám er Verkmenntaskóli Austurlands en á vefsíðu hans 
kemur fram að námsbrautin sé til að veita fólki sem starfar með kennurum 
starfstengda menntun.  

Komið hefur fram að stuðningsfulltrúar séu oft í kennslufræðilegu 
hlutverki, þeir þurfi að leiðbeina og gefa fyrirmæli fyrir einstaklinga eða litla 
hópa (Giangreco o.fl., 2002, bls. 55; Giangreco o.fl., 2013, bls. 130; Hafdís 
Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls 11 – 12; Webster o.fl., 2010, 
bls. 329 – 330). Til að gera stuðningsfulltrúa hæfari í þessum hlutverkum hefur 
stundum verið brugðið á það ráð að þjálfa þá og auka eftirlit með þeim í starfi. 
Sharma og Salend (2016, bls. 125) benda á að þótt sumar rannsóknir hafi bent 
til þess að vel þjálfaðir stuðningsfulltrúar geti vel komið fyrirmælum til skila 
og veitt áhrifaríkan stuðning bæði við nám og félagsleg samskipti þá sé fjöldi 
rannsókna sem segi annað. Doyle og Giangreco (2007, bls. 434) segja að 
starfsþjálfun stuðningsfulltrúa ekki endilega leiðina til að tryggja að allir fái 
gæða kennslu í skóla margbreytileikans. Giangreco (2013, bls. 4) talar um 
þjálfunargildru (e. training trap) og segir það vera þegar kennarar nota þjálfun 
stuðningsfulltrúans sem rök fyrir því að hann geti tekið meiri ábyrgð á náms- 
og félagslegum þörfum nemenda jafnvel þótt þjálfunin hafi verið í lágmarki 
(Giangreco, 2013, bls. 95; Giangreco o.fl., 2010, bls. 52). Önnur vandamál sem 
Giangreco nefnir að geti komið upp í tengslum við þjálfun stuðningsfulltrúa 
eru til dæmis að stuðningsfulltrúar gætu farið fram á hærri laun vegna þess að 
þeir væru að vinna sambærileg störf og kennarar og eins gæti stuðningsfulltrúi 
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orðið neikvæður í garð starfsins vegna þess að hann gæti upplifað að kennarar 
beri ekki virðingu fyrir þeirra þekkingu. Loks nefnir hann að ef tekið væri til 
þess ráðs að hækka laun stuðningsfulltrúa þá gæti bilið á milli þeirra og 
sérkennara minnkað og skólum því fundist tilgangslaust að ráða hæfa kennara 
og sérkennara því nóg sé að hafa stuðningsfulltrúa (Giangreco, 2013, bls. 95).  

Tillögur varðandi störf stuðningsfulltrúa og aðrar leiðir í stuðningi 

Causton-Theoharis (2009, bls. 37) talar um hina gullnu reglu sem allir þeir sem 
koma að stuðningi ættu að hafa í huga og til að fylgja þessari reglu þurfi sá 
sem sinnir stuðningi að setja sig í spor nemandans og gera sér grein fyrir 
áhrifum sem þeir hafa á nemendur. Hún nefnir fjóra þætti sem ætti að hafa í 
huga í tengslum við stuðning og starf stuðningsfulltrúa. Í fyrsta lagi þarf 
stuðningur að vera skipulagður með það í huga að jöfn tækifæri séu fyrir alla, 
það sé ekki alltaf sami fullorðni einstaklingurinn sem fylgir sama nemendanum 
og situr jafnvel við hliðina á honum í kennslustofunni sem gæti virkað 
aðgreinandi fyrir nemandann. Þá mætti auka á félagastuðning og hjálpa 
nemendum að hjálpa hver öðrum sem og aðlaga námsefni að þörfum allra í 
stað þess að allir fái sama verkefnið og stuðningsfulltrúi hjálpi einstaka 
nemendum að leysa þau. Í öðru lagi ætti að spyrja nemendur hvernig stuðning 
þeir vilji og hlusta á það sem þeir segja. Í þriðja og fjórða lagi að vita hvenær 
á að stíga til hliðar og skipuleggja stuðninginn með það í huga að geta minnkað 
hann kerfisbundið (Causton-Theoharis, 2009, bls. 39 – 41).  

Það hefur verið nefnt að ofnotkun eða röng notkun á stuðningsfulltrúum 
sé eitt þeirra vandamála sem hafa fylgt skóla margbreytileikans (Giangreco, 
2013, bls. 101 – 102). Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að ofnotkun 
stuðningsfulltrúa þar sem markmiðið er að styðja við einstaka nemendur í stað 
þess að styðja við alla nemendur geti leitt til þess að starfskraftar séu illa nýttir 
(Edda Óskarsdóttir, 2017, bls. 117; Giangreco, 2013, bls. 100; Rannveig 
Traustadóttir og Snæfríður Þóra Egilsson, bls. 29). Sé tekist á við þennan vanda 
þá geti stuðningsfulltrúar verið gagnlegur kostur í stuðningi við nemendur í 
skóla margbreytileikans en bent hefur verið á að mikilvægt sé að stuðningur sé 
eðlilegur hluti af skóladeginum og sé starf stuðningsfulltrúa byggt upp í anda 
skóla margbreytileikans er möguleiki að framfylgja náms- og félagslegum 
þörfum allra nemenda í skólanum (Edda Óskarsdóttir, 2017, bls. 116; 
Giangreco, 2013, bls. 101 – 102).  

Giangreco (2013, bls. 101 – 102) nefnir nokkur dæmi varðandi stuðning 
sem gætu komið í veg fyrir ofnotkun á stuðningsfulltrúum og bendir á að 
markmiðið eigi ekki að vera að fækka stuðningsfulltrúum heldur að tryggja 
jöfn tækifæri og jafnan stuðning fyrir alla nemendur. Atriðin sem hann nefnir 
meðal annars eru að ráða fleiri sérkennara frekar en að ráða stuðningsfulltrúa, 
láta kennara og sérkennara vinna saman í samkennslu, þjálfa kennara og gefa 



 
 
 
 
 

25 

þeim tæki og tól til að geta mætt misjöfnum þörfum og unnið fjölbreytt með 
öllum nemendum og að stuðningsfulltrúar séu látnir vera aðstoðarmenn 
sérkennara svo sérkennarar hafi meiri tíma til að sinna nemendum sínum á 
meðan stuðningsfulltrúar sinna allskonar tímafrekum skrifstofustörfum eins og 
að prenta og plasta námsefni til dæmis (Giangreco, 2013, bls. 102).  

Í rannsókn Eddu Óskarsdóttur (2017, bls. 117) kom í ljós að störf 
stuðningsfulltrúa geta verið dýrmæt og nefnir hún að samvinna kennara og 
stuðningsfulltrúa geti verið gagnleg þar sem stuðningsfulltrúar búi oft yfir 
mikilli þekkingu um nemendur í félagslegum aðstæðum og mismunandi 
aðstæðum í skólanum. Til þess að það sé möguleiki þurfa stjórnendur að gefa 
starfsfólki sínu tíma til þess að vinna saman en kennarar þurfa samt sem áður 
að vera meðvitaðir um það að þeir bera ábyrgð á námi og kennslu allra 
nemenda sinna. Þá þarf að skilgreina hlutverk stuðningsfulltrúa nákvæmlega 
og setja reglur um störf þeirra til að tryggja jöfn tækifæri allra nemenda til 
náms (Edda Óskarsdóttir, 2017, bls. 116 – 118).  
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3. Rannsóknin 
Í þessum kafla er farið yfir aðferðarfræði rannsóknarinnar, markmið og 
rannsóknarspurningu. Gerð er grein fyrir rannsóknarsniði, mælitæki og 
framkvæmd lýst og loks fjallað um siðfræði í tengslum við rannsóknina og 
persónuvernd.  

3.1 Markmið og rannsóknarspurning 
Meginmarkmið rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um hvernig 
stuðningsfulltrúar, umsjónarkennarar, sérkennarar og skólastjórnendur sjá 
störf stuðningsfulltrúa í íslenskum grunnskólum. Viðhorf til ákveðinna þátta 
sem gætu tengst störfum stuðningsfulltrúa eru skoðuð sem og mögulegar 
ástæður fyrir ráðningu þeirra. Þá eru viðhorf til núverandi starfa og æskilegra 
starfa stuðningsfulltrúa í grunnskólum skoðuð. Rannsóknarspurningin sem 
leitað er svara við er eftirfarandi: Hvernig skilgreina stuðningsfulltrúar, 
skólastjórnendur, kennarar og sérkennarar störf stuðningsfulltrúa í 
grunnskólum? 

Tilgátan er sú að marktækur munur sé á skilgreiningu starfsins eftir því 
hver á í hlut. Þá er bakgrunnur þeirra sem starfa sem stuðningsfulltrúar 
kannaður til að fá yfirsýn yfir menntun þeirra og reynslu.  

3.2 Rannsóknarsnið 
Rannsóknin er megindleg en ákveðið var að hafa rannsóknina megindlega til 
að fá tölulegar upplýsingar og til að hægt væri að taka stórt úrtak á landsvísu. 
Rannsóknin er lýsandi samanburðar- og þversniðsrannsókn. Lýsandi 
samanburðarrannsóknir (e. descriptive comparative design) henta ef skoða á 
mun á milli hópa (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 386) og talað er 
um þversniðsrannsóknir (e. cross-sectional) þegar aðeins er mælt einu sinni 
(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 389). Í þessari rannsókn verður 
munur skoðaður á milli hópa og aðeins verður mælt einu sinni í úrtaki.  

Í megindlegum rannsóknum er upplýsingum safnað kerfisbundið á 
tölulegu formi. Tölfræðilegum og hlutlægum aðferðum er svo beitt við 
framsetningu og túlkun gagna. Þannig má fá upplýsingar um fjölda, tíðni, 
hlutfall, samband og mun á milli mismunandi breyta, til dæmis á milli hópa 
(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 377). Takmarkanir þess að hafa 
rannsóknina megindlega er að allir fá fyrirfram ákveðin atriði og fullyrðingar, 
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og lítið er um opnar spurningar. Vegna takmarkana væri áhugavert að fylgja 
þessari rannsókn eftir með eigindlegri rannsókn, til dæmis með rýnihópum.  

3.3 Úrtak 
Þýði er skilgreindur hópur eða mengi einstaklinga og úrtak er ákveðinn fjöldi 
einstaklinga sem valinn er úr þýðinu. Úrtakið er notað til að álykta um þýðið 
og þess vegna er mikilvægt að velja úrtak vel svo það gefi góða mynd af þýðinu 
(Þorlákur Karlson og Þórólfur Þórlindsson, 2013, bls. 113). Stærð úrtaks, 
úrtaksaðferð, dreifing í þýði og hve nákvæmur þýðislistinn er, eru allt atriði 
sem skipta máli og hafa áhrif á hversu gott úrtak er. Stærð úrtaks hefur þarna 
mest áhrif og þegar úrtak er lítið er alltaf hætta á úrtaksvillu en stundum er þýði 
svo lítið að úrtakið verður stór hluti og þá getur verið betra að skoða allt þýðið. 
(Þorlákur Karlson og Þórólfur Þórlindsson, 2013, bls. 114 – 115). 

Rannsóknarþýði rannsóknarinnar voru stuðningsfulltrúar, umsjónar-
kennarar, sérkennarar og skólastjórnendur í öllum grunnskólum á Íslandi sem 
starfa á vegum íslenskra sveitarfélaga, sem höfðu 250 nemendur eða fleiri árið 
2014 samkvæmt Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, e.d.). Með 
stuðningsfulltrúum er átt við þá einstaklinga sem ráðnir voru til að styðja við 
nemendur og/eða kennara við nám og kennslu í skólanum. Með 
skólastjórnendum er átt við skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og aðra 
millistjórnendur svo sem deildarstjóra. Þátttakendur voru beðnir um að 
tilgreina starfsheiti sitt við fyrirlögn.  

Til að mögulegt væri að fá samanburð eftir landsvæðum var landinu 
skipt eftir kjördæmum eins og greint er frá í lögum um kosningar til Alþingis 
nr. 24/2000. Reykjavíkurkjördæmin tvö voru þó sameinuð í eitt. 
Kjördæmaskipting var talin henta betur en hefðbundin landshlutaskipting þar 
sem svo fáir skólar með 250 nemendum eða fleiri eru í sumum landshlutum. Í 
þýðinu voru fimm skólar í Norðvesturkjördæmi, átta skólar í 
Norðausturkjördæmi, 11 skólar í Suðurkjördæmi, 24 skólar í 
Suðvesturkjördæmi og 29 skólar í Reykjavík. Allir skólar í þýði voru í 
rannsókninni að undanskildum skólum í suðvesturkjördæmi annarsvegar og 
Reykjavík hinsvegar. Þar voru 10 skólar valdir með einföldu slembiúrtaki (e. 
Simple random sample). Það var gert vegna fjölda þeirra. Óskað var eftir 
þátttöku allra stuðningsfulltrúa, kennara, sérkennara og skólastjórnenda í þeim 
skólum sem lentu í úrtakinu.  

Erfitt reyndist að fá heildarmynd af fjölda einstaklinga í úrtaki vegna 
tilmæla frá persónuvernd (sjá kafla um siðfræði rannsókna og persónuvernd) 
og því þurfti að treysta á skólastjóra þeirra skóla sem voru í úrtaki þegar kom 
að því að hafa samband við þátttakendur. Það er talið hafa haft áhrif á þátttöku 
og mögulega ástæðu fyrir því hve dræm hún var.  
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3.4 Mælitæki 
Mælitækið sem notað var í rannsókninni fólst í spurningalista sem samin var 
til að mæla viðhorf þátttakenda (sjá fylgiskjal 1). Spurningalistinn var lagður 
fyrir rafrænt en tengill á hann var sendur þátttakendum í tölvupósti. Vefforritið 
Survey Monkey var notað við hönnun og fyrirlögn listans. Þetta var gert þar 
sem vefkönnun er talin skilvirk og ódýr leið til að safna gögnum, auk þess er 
hún fljótleg í úrvinnslu (Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 468).  

Í upphafi var þátttakendum gerð grein fyrir rannsókninni, að hún væri 
nafnlaus og ekki væri hægt að rekja svör beint til þátttakenda. Þar var 
þátttakendum einnig bent á að þeim væri frjálst að svara einstaka spurningum 
eða öllum og að með því að svara spurningalistanum þá væri þátttakandi að 
gefa upplýst samþykki sitt fyrir þátttöku.  

Þar sem athuga átti hvernig starf stuðningsfulltrúa var skilgreint var 
frumbreytan starfsheiti viðkomandi. Sú breyta tók gildin stuðningsfulltrúi, 
umsjónarkennari, sérkennari, og stjórnandi. Yfirlit yfir breytur í 
spurningakönnun má sjá í töflu 3-1.  
Tafla 3-1. Flokkun breyta í töflu 

Persónuupplýsingar Viðhorf Spurningar sérsniðnar að starfsheiti 
Starfsheiti. 
 
Starfsaldur í núverandi 
skóla. 

Spurningar um 
skilgreiningar á 
núverandi störfum 
stuðningsfulltrúa. 
 

Spurningar til stuðningsfulltrúa: 
Spurningar um dagleg störf þeirra, 
undirbúningstíma, nemendur og þarfir 
þeirra, starfsþjálfun og leiðsögn. 

Hæsta menntuarstig. 
 
Kjördæmi. 
 
Kyn. 
 
Aldur. 

Spurningar um 
æskileg störf 
stuðningsfulltrúa. 
 

Spurningar til umsjónarkennara og 
sérkennara: 
Spurningar um undirbúningstíma fyrir 
/með stuðningsfulltrúum, fyrirmæli til 
stuðningsfulltrúa og ástæður fyrir 
ráðningu stuðningsfulltrúa til skólans. 
 

 Viðhorf til starfa 
stuðningsfulltrúa. 
 
Opnar spurningar 

Spurningar til skólastjórnenda: 
Spurningar um fjölda starfsmanna sem 
eru stuðningfulltrúar, ástæður þess að 
stuðningsfulltrúar eru ráðnir við 
skólann og spurningar um þætti er 
snúa að ráðningu stuðningsfulltrúa.  

 
Fyrsti hluti könnunarinnar fjallaði almennt um störf stuðningsfulltrúa og 

var hann þrískiptur. Fyrst voru fullyrðingar um núverandi störf 
stuðningsfulltrúa, síðan voru fullyrðingar um æskileg störf stuðningsfulltrúa 
og loks fullyrðingar sem sneru almennt að starfi stuðningsfulltrúa. 
Þátttakendur voru beðnir um að svara á fimm þrepa spurningakvarða með 



 
 
 
 
 

29 

möguleikunum mjög ósammála, ósammála, hvorki ósammála né sammála, 
sammála og mjög sammála. Valkosturinn hvorki ósammála né sammála var 
hafður með til að gera þeim sem voru óvissir eða töldu sig ekki vita nóg kleift 
að taka afstöðu (Grétar Þór Eyþórsson, 2013, bls. 462). Á eftir fullyrðingum 
um núverandi störf stuðningsfulltrúa var þátttakendum boðið að svara opinni 
spurningu um það hvort þeir vildu bæta einhverju við sem ekki var í 
fullyrðingunum. Slík spurning var einnig á eftir fullyrðingum um æskileg störf 
stuðningsfulltrúa. Í lok fyrsta hluta könnunarinnar var spurt um aðalstarf 
viðkomandi með svarmöguleikunum stuðningsfulltrúi, umsjónarkennari, 
sérkennari eða stjórnandi (deildarstjóri, aðstoðarskólastjóri, skólastjóri).  

Næsti hluti könnunarinnar innihélt sérsniðnar spurningar eftir aðalstarfi 
viðkomandi. Þeir sem sögðu aðalstarf sitt vera stuðningfulltrúar fengu 
spurningar sem sneru að upplifun í starfi, starfslýsingu og ráðningarsamningi. 
Stuðningsfulltrúar voru beðnir um að svara fullyrðingum um 
undirbúningstíma, hvernig starfi þeirra væri háttað og hvað ætti við um 
nemendur sem þeir aðstoðuðu eða störfuðu með. Einnig voru fullyrðingar um 
starfsþjálfun og leiðsögn í starfi. Þeir sem sögðu aðalstarf sitt vera 
umsjónarkennara eða sérkennara voru beðnir um að svara fullyrðingum um 
upplifun á starfi stuðningsfulltrúa og hvort þeir eða nemendur á þeirra vegum 
nytu aðstoðar stuðningsfulltrúa. Einnig voru fullyrðingar um hvernig kennarar 
nýttu sér stuðningsfulltrúann í kennslustofunni og hvers þeir ætluðust til af 
honum. Þá voru umsjónarkennarar og sérkennarar spurðir hverjar þeir teldu 
ástæður ráðningar stuðningsfulltrúa við skólann. Þeir sem sögðu aðalstarf sitt 
vera stjórnendur voru beðnir um að svara fullyrðingum um ráðningu 
stuðningsfulltrúa, fjölda stuðningsfulltrúa sem þeir báru ábyrgð á í starfi og 
ástæður fyrir ráðningu stuðningsfulltrúa við skólann.  

Þriðji og síðasti hluti spurningarkönnunarinnar innihélt bakgrunns-
spurningar þar sem spurt var um aldur og kyn, hve lengi viðkomandi hafði 
starfað í núverandi skóla og hvað væri hæsta menntunarstig sem viðkomandi 
hafði lokið. Ef viðkomandi hafði lokið háskólaprófi þá var hann beðinn um að 
tilgreina prófgráðu. Í lokin var opin spurning þar sem þátttakendum var boðið 
að bæta við hugleiðingum eða skoðunum um störf stuðningsfulltrúa.  

3.5 Framkvæmd 
Áður en fyrirlögn hófst var haft samband við skólaskrifstofur þeirra 
sveitarfélaga sem höfðu skóla í úrtaki. Tölvupóstur var sendur með 
kynningarbréfi þar sem rannsóknin var kynnt og óskað var eftir leyfi til að hafa 
samband við skólastjóra viðkomandi skóla (Sjá fylgiskjal 2). Flestar 
skólaskrifstofur veittu samþykki en þrjár svöruðu ekki þrátt fyrir ítrekunarpóst. 
Spurningakönnun var lögð fyrir í tvennu lagi. Í janúar 2017 voru sendir 
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tölvupóstar til skólastjórnenda skóla í úrtaki (Sjá fylgiskjal 3) Í tölvupóstunum 
var rannsókn kynnt og óskað eftir þátttöku. Ef skólastjórnendur samþykktu að 
taka þátt voru þeir beðnir um að koma kynningarbréfi og vefhlekk áfram á 
starfsfólk sitt. Aðeins einn skólastjóri neitaði að taka þátt en svör fengust ekki 
frá nokkrum skólum.  

Þátttaka eftir fyrstu fyrirlögn var dræm en aðeins höfðu 83 svarað 
könnuninni í janúar og febrúar árið 2017. Í febrúar var gert hlé á rannsókn. Í 
október 2017 var ákveðið að senda könnunina aftur og hringja í skólastjóra 
skóla í úrtaki og óska enn frekar eftir þátttöku. Það var gert í lok október 2017 
og könnunin höfð opin í þrjár vikur eftir það. Gengið var úr skugga um að ekki 
væri hægt að svara könnuninni aftur af sama netfangi ef búið var að svara henni 
í janúar eða febrúar 2017.  

 

3.6 Tölfræðileg úrvinnsla 
Töfræðileg úrvinnsla fór fram í tölfræðiforritunum SPSS (e. Statistical 
Package for the Social Science) og Microsoft Excel. Lýsandi tölfræði var 
skoðuð fyrir allar spurningar og gögnin voru sett í töflur og myndir. Lýsandi 
tölfræði sýnir hvað er dæmigert fyrir gögnin, miðsækni og dreifingu þeirra 
(Amalía Björnsdóttir, 2013, bls. 171 – 172).  

Til að athuga hvort munur á svörum við fullyrðingum á fyrri hluta listans 
væri líklegur í þýði voru gerð marktektarpróf. Marktektarpróf meta líkur á því 
hvort möguleiki sé að nota mun sem úrtakið gefur til að álykta um mun í þýði 
(Amalía Björndsdóttir, 2013, bls. 176 – 177). Dreifigreining var notuð sem 
marktektarpróf til að kanna mun á fleiri hópum en tveimur (Amalía 
Björnsdóttir, 2013, bls. 180).  

3.7 Réttmæti  
Innra réttmæti spurningakönnunarinnar var styrkt með því að forprófa 
spurningalistann. Nokkrir kennarar, stuðningsfulltrúar og stjórnendur úr 
skólum sem voru ekki í úrtaki voru fengnir til að svara könnunninni og koma 
með athugasemdir ef þeir hefðu einhverjar. Leitast var við að hafa 
innihaldsréttmæti sem mest og því var spurningalistinn saminn með fræðilegan 
bakgrunn í huga og spurningarnar vel ígrundaðar miðað við það. Einnig var 
rætt um einstaka spurningar í málstofu kennaradeildar HA á kynningu um 
verkefnið og ábendingar frá sérfræðingum þar voru teknar til greina.  
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3.8 Siðfræði rannsókna og persónuvernd 
Í rannsóknum er siðfræði ekki síður mikilvæg en aðferðarfræði og til dæmis er 
mikilvægt að gæta að því að þátttakanda sé gerð grein fyrir upplýstu samþykki. 
Þátttakandi þarf að vera upplýstur um að hann geti hætt þátttöku hvenær sem 
er eða að hann hafi fullan rétt á því að hafna þátttöku (Sigurður Kristinsson, 
2013 bls. 71 – 73). Eins og kom fram í kafla um mælitæki var rannsóknin kynnt 
fyrir þátttakendum í upphafi og tekið fram að með því að svara einstaka 
spurningum eða öllum var viðkomandi að gefa upplýst samþykki sitt fyrir 
þátttöku. Upplýst samþykki felur í sér að þátttakandi samþykki að taka þátt í 
rannsókn eftir að hafa fengið allar nauðsynlegar upplýsingar um hana (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013, bls. 29).  

Samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 
77/2000 eru persónugreinanleg gögn þau gögn sem rekja má beint eða óbeint 
til tiltekins einstaklings. Fyrirlögn spurningakönnunarinnar var með því sniði 
að ekki var hægt að rekja einstök svör til þátttakenda. Þar sem beitt var rafrænni 
tækni við vinnslu persónupplýsinga var rannsóknin tilkynnt til persónuverndar 
(lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000) 

Til stóð að óska eftir netföngum allra stjórnenda, umsjónarkennara, 
sérkennara og stuðningsfulltrúa frá skólastjórum skólanna í úrtaki eftir að þeir 
höfðu samþykkt þátttöku í rannsókninni. Hins vegar gerði persónuvernd 
athugasemd við þá aðferð þegar rannsóknin var tilkynnt. Fulltrúi frá 
persónuvernd hringdi í höfund og tilkynnti að skólastjórum væri ekki heimilt 
að afhenda netföng. Því þurfti að breyta framkvæmd og biðja skólastjóra um 
að koma könnuninni áleiðis til þátttakenda.  
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4. Niðurstöður 
Niðurstöðukaflinn skiptist í nokkra undirkafla. Fyrst verður fjallað um 
bakgrunn þátttakenda og svo um svör við fyrsta hluta spurningalistans sem allir 
þátttakendur svöruðu. Í þeirri umfjöllun verður einnig fjallað um svör við 
fyrsta hlutanum eftir starfsheitum og öll svör sett fram sundurliðuð í töflum. 
Næst verða svör stuðningsfulltrúa skoðuð við sérsniðnum spurningum sem 
aðeins þeir svöruðu. Þá verða skoðuð svör umsjónarkennara og sérkennara við 
sérsniðnum spurningum til þeirra og loks svör við spurningum til stjórnenda.  

4.1 Bakgrunnur þátttakenda  
Spurt var um aldur, kyn, menntun, hversu lengi þátttakendur hefðu unnið í 
núverandi skóla og í hvaða kjördæmi þátttakendur störfuðu í. Alls svöruðu 134 
til um kyn þar af 22 karlar og 112 konur. Konur voru í meirihluta í öllum 
störfum en af stuðningsfulltrúum voru tveir karlar og 34 konur, af 
umsjónarkennurum voru 10 karlar og 44 konur, af sérkennurum sem svöruðu 
voru þrír karlar og 20 konur og af stjórnendum voru sjö karlar og 14 konur. 

Alls svöruðu 134 um aldur. Flestir stuðningsfulltrúanna sem svöruðu til 
um aldur voru 50 ára eða eldri, flestir umsjónarkennaranna voru á bilinu 41 til 
45 ára, flestir sérkennara eldri en 50 ára og flestir stjórnenda eldri en 50 ára. 
Mynd 4-1 sýnir aldursdreifingu eftir aðalstarfi.  

 
Mynd 4-1. Dreifing þátttakenda eftir aldri og aðalstarfi 
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134 svöruðu til um það hversu lengi þeir höfðu starfað í skólanum sem 
þeir störfuðu í þegar þeir svöruðu spurningalistanum. Flestir stuðnings-
fulltrúanna höfðu unnið í sama skólanum í meira en 5 ár og fæstir höfðu unnið 
í eitt til tvö ár. Flestir umsjónarkennaranna höfðu starfað í núverandi skóla í 
meira en fimm ár og fæstir í minna en eitt ár. Flestir sérkennaranna höfðu 
starfað í núverandi skóla í meira en fimm ár og flestir stjórnenda höfðu starfað 
í meira en fimm ár í núverandi skóla en fæstir höfðu verið í minna en eitt ár. 
Mynd 4-2 sýnir dreifingu starfsaldurs eftir aðalstarfi.  

 

 
Mynd 4-2. Starfsaldur þátttakenda eftir aðalstarfi 

Alls svöruðu 133 til um það í hvaða kjördæmi þeir störfuðu. Flestir 
stuðningsfulltrúanna sem svöruðu voru staðsettir í Norðausturkjördæmi og 
fæstir þeirra voru í Suðvesturkjördæmi. Flestir umsjónarkennaranna sem 
svöruðu sögðust starfa í Norðausturkjördæmi eða 28 en aðeins einn sagðist 
starfa í Norðvesturkjördæmi. Flestir sérkennaranna sem svöruðu í hvaða 
kjördæmi þeir störfuðu voru í Reykjavíkurkjördæmi og fæstir í 
Suðurkjördæmi. Þá voru flestir stjórnenda í Reykjavíkurkjördæmi en enginn 
stjórnandi var úr Suðvesturkjördæmi. Mynd 4-3 sýnir dreifingu eftir 
kjördæmum og aðalstarfi.  
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Mynd 4-3. Dreifing þátttakenda eftir kjördæmum og aðalstarfi 

132 þátttakendur svöruðu til um hæsta menntunarstig sem þeir hefðu 
lokið. Þar af höfðu 17 aðeins lokið grunnskólaprófi, 16 stuðningsfulltrúar og 
einn umsjónarkennari. Þá höfðu 11 lokið framhaldsskólaprófi eða 
sambærilegu, níu stuðningsfulltrúar, einn umsjónarkennari og einn sérkennari. 
104 höfðu svo lokið háskólanámi. Þar af níu stuðningsfulltrúar, 52 
umsjónarkennarar, 22 sérkennarar og allir stjórnendur sem svöruðu 
spurningunni eða 21. Þátttakendur voru beðnir um að tilgreina prófgráðu ef 
þeir sögðust hafa lokið háskólanámi. Af stuðningsfulltrúunum var einn sem 
hafði lokið B.A. gráðu í sálfræði og einn hafði lokið B.Ed. gráðu í 
faggreinakennslu. Einn stuðningsfulltrúi hafði svo lokið félagsliða- og 
stuðningsfulltrúanámi en það var talið með námi á framhaldsskólastigi. Annað 
háskólanám sem stuðningsfulltrúar nefndu var diplómanám frá listaháskóla, 
tungumálanám og leiðsögumannanám. Af umsjónarkennurum sem höfðu lokið 
háskólanámi voru 24 sem höfðu lokið B.Ed námi og 15 sem höfðu lokið M.Ed 
námi. Af þeim sérkennurum sem höfðu lokið háskólanámi voru fimm með 
B.Ed. gráðu, þrír höfðu tekið viðbótardiplómu á meistarastigi í 
sérkennslufræðum og fjórir höfðu M.Ed. gráðu. Einn var með B.A. gráðu í 
þroskaþjálfafræðum og fimm voru með kennsluréttindi. Þá var einn með M.A. 
próf í sérkennslufræðum. Af stjórnendum höfðu fimm lokið M.Ed. gráðu, þrír 
höfðu lokið mastersnámi í menntunarfræðum, þrír höfðu B.Ed. gráðu og 
viðbótardiplómu í stjórnun og stefnumótun, og fjórir höfðu lokið B.Ed. Aðrir 
stjórnendur höfðu lokið ýmsum öðrum háskólagráðum.  
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4.2 Samanburður á svörum úr fyrsta hluta 
spurningakönnunarinnar 

Í þessum hluta niðurstöðukaflans verður farið yfir niðurstöður úr fyrri hluta 
spurningalistans. Fyrri hlutinn skiptist í þrennt og því eru þrír undirkaflar. Hver 
undirkafli er sundurliðaður eftir starfsheitum til að geta séð hvernig svörun var 
miðað við starfsheiti. Í texta verður fjallað saman um þá sem sögðust sammála 
eða mjög sammála og ósammála eða mjög ósammála. Þar sem oftast kom fyrir 
að þátttakendur voru sammála eða mjög sammála þá var ákveðið að fjalla 
aðeins um þá svarliði þar sem 80 prósent eða fleiri svörðuðu sammála eða mjög 
sammála til að forðast langa upptalningu. Annað kemur fram í töflu. Í lok 
kaflans verður svo fjallað um marktektarpróf og mun á milli starfsheita.  

Svör við fullyrðingum um núverandi störf  

Alls svöruðu 170 (n=170) spurningum um núverandi störf stuðningsfulltrúa. 
Mynd 4-4 sýnir svör við öllum fullyrðingum um núverandi störf 
stuðningsfulltrúa. 
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Mynd 4-4. Svör allra þátttakenda við fullyrðingum um núverandi störf 
stuðningsfulltrúa (Sf.) 

Eins og sjá má á myndinni voru sammála eða mjög sammála flestum 
fullyrðingum ef frá eru taldar fullyrðingin „Stuðningsfulltrúi leysir af í 
kennslustundum þegar kennari er fjarverandi“ (nmjög ósammála=72; nósammála=34), 
„stuðningsfulltrúi sinnir almennum afleysingum þegar annað starfsfólk 
skólans er fjarverandi“ (nmjög ósammála=62; nósammála = 46) og „stuðningsfulltrúi 

00 20 40 60 80 100

Sf. er aðstoðarmaður nemenda

Sf. leiðbeinir einstaka nemendum

Sf. fylgir ákveðnum nemendahópum
hluta úr skóladegi

Sf. sinnir gæslu í frímínútum

Sf. fylgir ákveðnum nemendahópum
allan skóladaginn

Sf. fylgir einum nemanda hluta úr
skóladegi

Sf. er aðstoðarmaður kennara

Sf. sinnir gæslu í matsal á
hádegsiverðartíma

Sf. gefur einstaka nemendum
námsleg fyrirmæli

Sf. leiðbeinir einstaka
nemendahópum

Sf. gefur einstaka nemendahópum
námsleg fyrirmæli

Sf. fylgir einum nemanda allan
daginn

Sf. sinnir skrifstofutengdri vinnu (til
dæmis, útprentun, ljósritun og…

Sf. leysir af í kennslustundum þegar
kennari er fjarverandi

Sf. sinnir almennum afleysingum
þegar annað starfsfólk skólans er…

mjög ósammála ósammála
hvorki ósammála né sammála sammála
mjög sammála
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sinnir skrifstofutengdri vinnu (til dæmis, útprentun, ljósritun og plöstun)“ 
(nmjög ósammála=37; nósammála= 32; nmjög sammála=24; nsammála=44). Flestir voru 
ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunum er snéru að afleysingum en 
svarhlutfall við fullyrðingunni um skrifstofutengda vinnu dreifðist nokkuð 
jafnt á alla svarmöguleika. Þar voru 40,8% mjög ósammála eða ósammála og 
40,2% sammála eða mjög sammála. 

Svör stuðningsfulltrúa 
Alls svöruðu 37 stuðningsfulltrúar fullyrðingum um núverandi störf 
stuðningsfulltrúa. Flestir voru sammála eða mjög sammála (nsammála=18, nmjög 

sammála=18) því að stuðningsfulltrúi væri aðstoðarmaður nemenda eða 97% en 
enginn var ósammála eða mjög ósammála þeirri fullyrðingu. Þá voru 89% 
stuðningsfulltrúa sammála eða mjög sammála (nsammála=18, nmjög sammála=15) því 
að stuðningsfulltrúi leiðbeini einstaka nemendum. 81% stuðningsfulltrúa 
sögðust sammála eða mjög sammála (nsammála=18, nmjög sammála=12) því að 
stuðningsfulltrúi væri aðstoðarmaður kennara.  

Flestir stuðningsfulltrúa voru ósammála eða mjög ósammála því að 
stuðningsfulltrúi sinnti almennum afleysingum þegar annað starfsfólk væri 
fjarverandi eða 49% (nósammála=10, nmjög ósammála=8) en þeirri fullyrðingu voru 
einnig 30% (nhvorki ósammála né sammála=11) hvorki ósammála né sammála. Flestir 
sögðust hvorki ósammála né sammála því að stuðningsfulltrúi leysti af þegar 
kennari væri fjarverandi eða 38% (nhvorki ósammála né sammála=14). Þeirri fullyrðingu 
voru 32% ósammála eða mjög ósammála (nósammála=6, nmjög ósammála=5) og 32% 
sammála eða mjög sammála (nsammála=8, nmjög sammála=4). Flestir 
stuðningsfulltrúa voru sammála eða mjög sammála öðrum fullyrðingum en 
svör þeirra má sjá í töflu 4-1.  
Tafla 4-1. Svör stuðningsfulltrúa við fullyrðingum um núverandi störf 
stuðningsfulltrúa (Sf.) 
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Sf. sinnir skrifstofutengdri vinnu (til dæmis, 
útprentun, ljósritun og plöstun). 14% 14% 19% 27% 27% 

Sf. sinnir gæslu í frímínútum. 5% 3% 16% 27% 49% 

Sf. sinnir gæslu í matsal á hádegsiverðartíma. 5% 11% 19% 30% 35% 

Sf. fylgir einum nemanda allan daginn. 3% 11% 24% 35% 27% 

Sf. fylgir einum nemanda hluta úr skóladegi. 3% 5% 27% 35% 30% 
Sf. fylgir ákveðnum nemendahópum allan 
skóladaginn. 3% 5% 14% 43% 35% 
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Sf. fylgir ákveðnum nemendahópum hluta úr 
skóladegi. 3% 5% 19% 51% 22% 

Sf. er aðstoðarmaður kennara. 8% 3% 8% 49% 32% 
Sf. er aðstoðarmaður nemenda. * * 3% 49% 49% 
Sf. gefur einstaka nemendum námsleg 
fyrirmæli. * 11% 22% 41% 27% 

Sf. leiðbeinir einstaka nemendum. * 3% 8% 49% 41% 
Sf. gefur einstaka nemendahópum námsleg 
fyrirmæli. 3% 8% 27% 46% 16% 

Sf. leiðbeinir einstaka nemendahópum. * 5% 16% 49% 30% 
Sf. leysir af í kennslustundum þegar kennari er 
fjarverandi. 14% 16% 38% 22% 11% 

Sf. sinnir almennum afleysingum þegar annað 
starfsfólk skólans er fjarverandi. 22% 27% 30% 16% 5% 

Framhald 

Svör umsjónarkennara 
Fjöldi umsjónarkennara sem svaraði fullyrðingum um núverandi störf 
stuðningsfulltrúa var 55 (numsjónarkennarar=55). 87% sögðust sammála eða mjög 
sammála (nsammála=23, nmjög sammála=25) þeirri fullyrðingu að stuðningsfulltrúi 
væri aðstoðarmaður nemanda. Þá voru 84% sammála eða mjög sammála 
(nsammála=23, nmjög sammála=23) því að stuðningsfulltrúi leiðbeini einstaka 
nemendum. 78% umsjónarkennara voru því ósammála eða mjög ósammála 
(nósammála=12, nmjög ósammála=31) að stuðningsfulltrúi leysti af í kennslustundum 
þegar kennari væri fjarverandi og 67% voru því ósammála eða mjög ósammála 
(nósammála=14, nmjög ósammála=23) að stuðningsfulltrúi sinnti almennum 
afleysingum þegar annað starfsfólk skólans væri fjarverandi.  

Um það bil helmingur eða 49% umsjónarkennara voru því ósammála 
eða mjög ósammála (nósammála=14, nmjög ósammála=13) að stuðningsfulltrúi sinnti 
skrifstofutengdri vinnu, en 36% voru sammála eða mjög sammála (nsammála=13, 
nmjög sammála=7) þeirri fullyrðingu. Flestir umsjónarkennara voru sammála eða 
mjög sammála öðrum fullyrðingum en svör þeirra má sjá í töflu 4-2. 
Tafla 4-2. Svör umsjónarkennara við fullyrðingum um núverandi störf 
stuðningsfulltrúa (Sf.) 
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Sf. sinnir skrifstofutengdri vinnu (til 
dæmis, útprentun, ljósritun og plöstun). 24% 25% 15% 24% 13% 

Sf. sinnir gæslu í frímínútum. 4% 4% 15% 31% 47% 
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Sf. sinnir gæslu í matsal á 
hádegsiverðartíma. 7% 9% 11% 36% 36% 

Sf. fylgir einum nemanda allan daginn. 2% 27% 20% 36% 15% 
Sf. fylgir einum nemanda hluta úr 
skóladegi. * 11% 18% 55% 16% 

Sf. fylgir ákveðnum nemendahópum allan 
skóladaginn. 5% 7% 13% 51% 24% 

Sf. fylgir ákveðnum nemendahópum hluta 
úr skóladegi. 2% 13% 9% 53% 24% 

Sf. er aðstoðarmaður kennara. 9% 16% 15% 31% 29% 

Sf. er aðstoðarmaður nemenda. 5% 4% 4% 42% 45% 
Sf. gefur einstaka nemendum námsleg 
fyrirmæli. 4% 18% 9% 45% 24% 

Sf. leiðbeinir einstaka nemendum. * 4% 13% 42% 42% 
Sf. gefur einstaka nemendahópum námsleg 
fyrirmæli. 5% 27% 13% 33% 22% 

Sf. leiðbeinir einstaka nemendahópum. 2% 16% 24% 31% 27% 
Sf. leysir af í kennslustundum þegar 
kennari er fjarverandi. 56% 22% 11% 11% * 

Sf. sinnir almennum afleysingum þegar 
annað starfsfólk skólans er fjarverandi. 42% 25% 20% 11% 2% 

Framhald 

Svör sérkennara 
Fjöldi sérkennara sem svaraði fullyrðingum um núverandi störf 
stuðningsfulltrúa var 24 (nsérkennarar=24). 92% sérkennara sögðust sammála eða 
mjög sammála (nsammála=14, nmjög sammála=8) því að stuðningsfulltrúi væri 
aðstoðarmaður nemenda og enginn sérkennaranna var ósammála eða mjög 
ósammála því. 88% sérkennara voru því sammála eða mjög sammála 
(nsammála=15, nmjög sammála=6) að stuðningsfulltrúi leiðbeini einstaka nemendum. 
83% sérkennara voru sammála eða mjög sammála (nsammála=14, nmjög sammála=6) 
þeirri fullyrðingu að stuðningsfulltrúi fylgi einum nemanda hluta úr skóladegi. 
Þá sögðust 83% sérkennara vera sammála eða mjög sammála (nsammála=10, nmjög 

sammála10) því að stuðningsfulltrúar sinntu gæslu í frímínútum en enginn þeirra 
sagðist ósammála eða mjög ósammála því. 

75% sérkennara sögðust ósammála eða mjög ósammála (nósammála=5, 
nmjög ósammála=13) þeirri fullyrðingu að stuðningsfulltrúi leysti af í 
kennslustundum þegar kennari er fjarverandi en þeirri fullyrðingu var aðeins 
einn þáttakandi sammála og enginn mjög sammála. 67% voru því ósammála 
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eða mjög ósammála (nósammála=6, nmjög ósammála=10) að stuðningsfulltrúi sinnti 
almennum afleysningum þegar annað starfsfólk skólans væri fjarverandi.  

Svör sérkennara við þeirri fullyrðingu að stuðningsfulltrúi sinnti 
skrifstofutengdri vinnu voru þannig að 33% sögðust mjög ósammála (nmjög 

ósammála=8), 33% sögðust sammála eða mjög sammála (nsammála=7, nmjög sammála=1) 
og 33% sögðust hvorki ósammála né sammmála (nhvorki ósammála né sammála=8). 
Öðrum fullyrðingum um núverandi störf stuðningsfulltrúa voru flestir 
sérkennarar, eða á bilinu 42-79% sammála eða mjög sammála en svör þeirra 
má sjá í töflu 4-3.  
Tafla 4-3. Svör sérkennara við fullyrðingum um núverandi störf stuðningsfulltrúa (Sf.)  
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Sf. sinnir skrifstofutengdri vinnu (til dæmis, 
útprentun, ljósritun og plöstun). 33% * 33% 29% 4% 

Sf. sinnir gæslu í frímínútum. * * 17% 42% 42% 

Sf. sinnir gæslu í matsal á 
hádegsiverðartíma. * * 21% 38% 42% 

Sf.fylgir einum nemanda allan daginn. 8% 8% 29% 33% 21% 

Sf. fylgir einum nemanda hluta úr skóladegi. * 4% 13% 58% 25% 

Sf. fylgir ákveðnum nemendahópum allan 
skóladaginn. 4% 21% 13% 46% 17% 

Sf. fylgir ákveðnum nemendahópum hluta 
úr skóladegi. * 8% 13% 46% 33% 

Sf. er aðstoðarmaður kennara. * 13% 13% 54% 21% 

Sf. er aðstoðarmaður nemenda. * * 8% 58% 33% 

Sf. gefur einstaka nemendum námsleg 
fyrirmæli. 13% 13% 25% 38% 13% 

Sf. leiðbeinir einstaka nemendum. * 4% 8% 63% 25% 

Sf. gefur einstaka nemendahópum námsleg 
fyrirmæli. 17% 13% 29% 33% 8% 

Sf. leiðbeinir einstaka nemendahópum. 8% 17% 17% 42% 17% 
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Sf. leysir af í kennslustundum þegar kennari 
er fjarverandi. 54% 21% 21% 4% * 

Sf. sinnir almennum afleysingum þegar 
annað starfsfólk skólans er fjarverandi. 42% 25% 25% 8% * 

Framhald 

Svör stjórnenda 
Fjöldi stjórnenda sem svaraði fullyrðingum um núverandi störf 
stuðningsfulltrúa var 22 (nstjórnendur=22). 86% stjórnenda voru sammála eða 
mjög sammála fullyrðingunum um að stuðningsfulltrúi sinnti gæslu í 
frímínútum (nsammála=6, nmjög sammála=13), að stuðningsfulltrúi fylgdi einum 
nemanda hluta úr skóladegi (nsammála=12, nmjög sammála=7), að stuðningsfulltrúi 
væri aðstoðarmaður kennara (nsammála=12, nmjög sammála=7) og loks að 
stuðningsfulltrúi væri aðstoðarmaður nemenda (nsammála=8, nmjög sammála=11). 
82% stjórnenda voru sammála eða mjög sammála þeim fullyrðingum um að 
stuðningsfulltrúi fylgdi ákveðnum nemendahópum allan skóladaginn 
(nsammála=11, nmjög sammála=7) eða hluta úr skóladegi (nsammála=11, nmjög sammála=7) 
og eins að stuðningsfulltrúi leiðbeindi einstaka nemendum (nsammála=11, nmjög 

sammála=7).  
Fullyrðingunum um að stuðningsfulltrúi leysti af í kennslustundum 

þegar kennari væri fjarverandi (nósammála=6, nmjög ósammála=9) og að 
stuðningsfulltrúi sinnti almennum afleysingum þegar annað starfsfólk skólans 
væri fjarverandi (nósammála=7, nmjög ósammála=8) voru 68% ósammála eða mjög 
ósammála. Þá voru 45% stjórnenda því ósammála eða mjög ósammála 
(nósammála=6, nmjög ósammála=4) að stuðningsfulltrúi sinnti skrifstofutengdri vinnu.  

Öðrum fullyrðingum um núverandi störf stuðningsfulltrúa voru flestir 
sérkennarar, eða á bilinu 41-73% sammála eða mjög sammála.  
Tafla 4-4. Svör stjórnenda við fullyrðingum um núverandi störf stuðningsfulltrúa (Sf.)  
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Sf. sinnir skrifstofutengdri vinnu (til dæmis, 
útprentun, ljósritun og plöstun). 18% 27% 18% 23% 14% 

Sf. sinnir gæslu í frímínútum. 5% * 9% 27% 59% 

Sf. sinnir gæslu í matsal á hádegsiverðartíma. 5% 9% 14% 18% 55% 

Sf. fylgir einum nemanda allan daginn. 14% * 23% 36% 27% 

Sf. fylgir einum nemanda hluta úr skóladegi. * 5% 9% 55% 32% 
Sf. fylgir ákveðnum nemendahópum allan 
skóladaginn. 5% * 14% 50% 32% 
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Sf. fylgir ákveðnum nemendahópum hluta úr 
skóladegi. * * 18% 50% 32% 

Sf. er aðstoðarmaður kennara. * 9% 5% 55% 32% 

Sf. er aðstoðarmaður nemenda. * 14% * 36% 50% 
Sf. gefur einstaka nemendum námsleg 
fyrirmæli. * 18% 23% 36% 23% 

Sf. leiðbeinir einstaka nemendum. 5% 5% 9% 50% 32% 
Sf. gefur einstaka nemendahópum námsleg 
fyrirmæli. 18% 14% 27% 36% 5% 

Sf. leiðbeinir einstaka nemendahópum. 18% 0% 23% 50% 9% 
Sf. leysir af í kennslustundum þegar kennari er 
fjarverandi. 41% 27% 14% 18% 0% 

Sf. sinnir almennum afleysingum þegar annað 
starfsfólk skólans er fjarverandi. 36% 32% 14% 9% 9% 

Framhald 

Svör við fullyrðingum um æskileg störf stuðningsfulltrúa  

Alls svörðuðu 144 spurningum um æskileg störf stuðningsfulltrúa (n=144). 
Flestum fullyrðingunum voru þátttakendur sammála eða mjög sammála. Svör 
við öllum fullyrðingunum um æskileg störf stuðningsfulltrúa má sjá á mynd 4-
5.  
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Mynd 4-5. Svör allra þátttakenda við fullyrðingum um æskileg störf stuðningsfulltrúa 
(Sf.) 

00 20 40 60 80 100

Sf. ætti að sinna skrifstofutengdri
vinnu (til dæmis, útprentun,…

Sf. ætti að sinna gæslu í frímínútum

Sf. ætti að sinna gæslu í matsal á
hádegsiverðartíma

Sf. ætti að fylgja einum nemanda
allan daginn

Sf. ætti að fylgja einum nemanda
hluta úr skóladegi

Sf. ætti að fylgja ákveðnum
nemendahópum allan skóladaginn

Sf. ætti að fylgja ákveðnum
nemendahópum hluta úr skóladegi

Sf. ætti að vera aðstoðarmaður
kennara

Sf. ætti að vera aðstoðarmaður
nemenda

Sf. ætti að gefa einstaka nemendum
námsleg fyrirmæli

Sf. ætti að leiðbeina einstaka
nemendum

Sf. ætti að gefa einstaka
nemendahópum námsleg fyrirmæli

Sf. ætti að leiðbeina einstaka
nemendahópum

Sf. ætti að leysa af í
kennslustundum þegar kennari er…

Sf. ætti að sinna almennum
afleysingum þegar annað…

mjög ósammála ósammála

hvorki ósammála né sammála sammála

mjög sammála
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Þótt flestum fullyrðinganna hafi verið svarað með sammála eða mjög 
sammála voru þó flestir ósammála eða mjög ósammála eftirfarandi 
fullyrðingum: „Stuðningsfulltrúi ætti að sinna almennum afleysingum þegar 
annað starfsfólk skólans er fjarverandi” (nmjög ósammála=74; nósammála = 42) og 
„Stuðningsfulltrúi ætti að leysa af í kennslustundum þegar kennari er 
fjarverandi“ (nmjög ósammála=84; nósammála = 30). Þá voru 43,1% mjög ósammála 
eða ósammála fullyrðingunni um skrifstofustörf og 30,6% sammála eða mjög 
sammála (nmjög ósammála=34; nósammála = 28). 

Svör stuðningsfulltrúa 
Alls svöruðu 37 stuðningsfulltrúar fullyrðingum um æskileg störf 
stuðningsfulltrúa (nstuðningsfulltrúar=37). 95% stuðningsfulltrúa sögðust sammála 
eða mjög sammála (nsammála=20, nmjög sammála=15) því að stuðningsfulltrúi ætti að 
vera aðstoðarmaður nemenda. Þá sögðust 86% sammála eða mjög sammála 
(nsammála=20, nmjög sammála=12) því að stuðningsfulltrúi ætti að leiðbeina einstaka 
nemendum. 

78% stuðningsfulltrúa sögðust ósammála eða mjög ósammála 
(nósammála=16, nmjög ósammála=13) því að stuðningsfulltrúi ætti að sinna almennum 
afleysingum þegar annað starfsfólk skólans væri fjarverandi og 54% sögðust 
ósammála eða mjög ósammála (nósammála=8, nmjög ósammála=12) því að 
stuðningsfulltrúi ætti að leysa af í kennslustundum þegar kennari er 
fjarverandi.  

Fullyrðingunni um að stuðningsfulltrúi ætti að sinna skrifstofu tengdri 
vinnu voru 41% hvorki ósammála né sammála (nhvorki ósammála né sammála=15) sem 
og fullyrðingunni um að stuðningsfulltrúi ætti að sinna gæslu í matsal á 
hádegisverðartíma (nhvorki ósammála né sammála=15). 

Öðrum fullyrðingum um æskileg störf stuðningsfulltrúa voru 
stuðningsfulltrúar flestir sammála eða mjög sammála, eða á bilinu 49-73% en 
svör þeirra við öllum fullyrðingunum má sjá í töflu 4-5. 
Tafla 4-5. Svör stuðningsfulltrúa við fullyrðingum um æskileg störf stuðningsfulltrúa 
(Sf.)  
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Sf. ætti að sinna skrifstofutengdri vinnu (til 
dæmis, útprentun, ljósritun og plöstun). 18% 27% 18% 23% 14% 

Sf. ætti að sinna gæslu í frímínútum. 5% * 9% 27% 59% 
Sf. ætti að sinna gæslu í matsal á 
hádegsiverðartíma. 5% 9% 14% 18% 55% 

Sf. ætti að fylgja einum nemanda allan daginn. 14% * 23% 36% 27% 
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Sf. ætti að fylgja einum nemanda hluta úr 
skóladegi. * 5% 9% 55% 32% 

Sf. ætti að fylgja ákveðnum nemendahópum 
allan skóladaginn. 5% * 14% 50% 32% 

Sf. ætti að fylgja ákveðnum nemendahópum 
hluta úr skóladegi. * * 18% 50% 32% 

Sf. ætti að vera aðstoðarmaður kennara. * 9% 5% 55% 32% 

Sf. ætti að vera aðstoðarmaður nemenda. * 14% * 36% 50% 
Sf. ætti að gefa einstaka nemendum námsleg 
fyrirmæli. * 18% 23% 36% 23% 

Sf. ætti að leiðbeina einstaka nemendum. 5% 5% 9% 50% 32% 
Sf. ætti að gefa einstaka nemendahópum 
námsleg fyrirmæli. 18% 14% 27% 36% 5% 

Sf. ætti að leiðbeina einstaka nemendahópum. 18% 0% 23% 50% 9% 
Sf. ætti að leysa af í kennslustundum þegar 
kennari er fjarverandi. 41% 27% 14% 18% 0% 

Sf. ætti að sinna almennum afleysingum þegar 
annað starfsfólk skólans er fjarverandi. 36% 32% 14% 9% 9% 

Framhald 

Svör umsjónarkennara 
Alls svöruðu 55 umsjónarkennarar fullyrðingum um æskileg störf 
stuðningsfulltrúa (numsjónarkennarar=55). 84% umsjónarkennara voru sammála eða 
mjög sammála (nsammála=24, nmjög sammála=22) fullyrðingunni um að 
stuðningsfulltrúi ætti að vera aðstoðarmaður nemenda. Þá voru 84% 
umsjónarkennara ósammála eða mjög ósammála (nósammála=11, nmjög 

ósammála=35) þeirri fullyrðingu að stuðningsfulltrúi ætti að leysa af í 
kennslustundum þegar kennari er fjarverandi og 76% ósammála eða mjög 
ósammála (nósammála=14, nmjög ósammála=28) því að stuðningsfulltrúi ætti að sinna 
almennum afleysingum þegar annað starfsfólk skólans væri fjarverandi. 44% 
umsjónarkennara voru ósammála eða mjög ósammála (nósammála=12, nmjög 

ósammála=12) því að stuðningsfulltrúi ætti að sinna skrifstofutengdri vinnu.  
Öðrum fullyrðingum um æskileg störf stuðningsfulltrúa svöruðu flestir 

að þeir væru sammála eða mjög sammála, eða á bilinu 51 – 73% en svör þeirra 
við öllum fullyrðingunum má sjá í töflu 4-6. 
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Tafla 4-6. Svör umsjónarkennara við fullyrðingum um æskileg störf stuðningsfulltrúa 
(Sf.) 
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Sf. ætti að sinna skrifstofutengdri vinnu 
(til dæmis, útprentun, ljósritun og 
plöstun). 

22% 22% 25% 25% 5% 

Sf. ætti að sinna gæslu í frímínútum. 4% 11% 18% 36% 31% 
Sf. ætti að sinna gæslu í matsal á 
hádegsiverðartíma. 4% 11% 16% 44% 25% 

Sf. ætti að fylgja einum nemanda allan 
daginn. 7% 16% 25% 31% 20% 

Sf. ætti að fylgja einum nemanda hluta úr 
skóladegi. 5% 9% 27% 38% 20% 

Sf. ætti að fylgja ákveðnum 
nemendahópum allan skóladaginn. 2% 4% 25% 40% 29% 

Sf. ætti að fylgja ákveðnum 
nemendahópum hluta úr skóladegi. 2% * 29% 47% 22% 

Sf. ætti að vera aðstoðarmaður kennara. 5% 16% 18% 36% 24% 
Sf. ætti að vera aðstoðarmaður nemenda. 4% 2% 11% 44% 40% 
Sf. ætti að gefa einstaka nemendum 
námsleg fyrirmæli. 9% 16% 11% 36% 27% 

Sf. ætti að leiðbeina einstaka nemendum. 2% 11% 11% 44% 33% 
Sf. ætti að gefa einstaka nemendahópum 
námsleg fyrirmæli. 9% 16% 20% 35% 20% 

Sf. ætti að leiðbeina einstaka 
nemendahópum. 5% 7% 15% 42% 31% 

Sf. ætti að leysa af í kennslustundum 
þegar kennari er fjarverandi. 64% 20% 5% 4% 7% 

Sf. ætti að sinna almennum afleysingum 
þegar annað starfsfólk skólans er 
fjarverandi. 

51
% 

25
% 

13
% 4% 7% 

Framhald 

Svör sérkennara 
Alls svöruðu 24 sérkennarar fullyrðingum um æskileg störf stuðningsfulltrúa 
(nsérkennarar=37). 92% sérkennara sögðust sammála eða mjög sammála 
(nsammála=14, nmjög sammála=8) því að stuðningsfulltrúi ætti að vera aðstoðarmaður 



 
 
 
 
 

47 

nemenda. 88% sögðust sammála eða mjög sammála (nsammála=17, nmjög 

sammála=4) því að stuðningsfulltrúi ætti að fylgja einum nemanda hluta úr 
skóladegi og 83% sögðust sammála eða mjög sammála (nsammála=15, nmjög 

sammála=5) því að stuðningsfulltrúi ætti að fylgja ákveðnum nemendahópum 
hluta úr skóladegi.  

96% sérkennara voru ósammála eða mjög ósammála (nósammála=3, nmjög 

ósammála=20) því að stuðningsfulltrúi ætti að leysa af í kennslustundum þegar 
kennari væri fjarverandi og 88% sögðust ósammála eða mjög ósammála 
(nósammála=5, nmjög ósammála=16) því að stuðningsfulltrúi ætti að sinna almennum 
afleysingum þegar annað starfsfólk skólans væri fjarverandi. 46% voru 
ósammála eða mjög ósammála því að stuðningsfulltrúi (nósammála=4, nmjög 

ósammála=7) ætti að sinna skrifstofutengdri vinnu. 
Fullyrðingunni um að stuðningsfulltrúi ætti að gefa einstaka 

nemendahópum námsleg fyrirmæli voru 38% ósammála eða mjög ósammála 
(nósammála=4, nmjög ósammála=5) og 38% sammála eða mjög sammála (nsammála=6, 
nmjög sammála=3).  

Öðrum fullyrðingum voru sérkennarar flestir sammála eða á bilinu 42-
79% en svör þeirra við öllum fullyrðingum má sjá í töflu 4-7. 
Tafla 4-7. Svör sérkennara við fullyrðingum um æskileg störf stuðningsfulltrúa (Sf.)  
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Sf. ætti að sinna skrifstofutengdri vinnu (til 
dæmis, útprentun, ljósritun og plöstun). 29% 17% 25% 25% 4% 

Sf. ætti að sinna gæslu í frímínútum. 8% 8% 29% 38% 17% 

Sf. ætti að sinna gæslu í matsal á 
hádegsiverðartíma. 4% 8% 29% 38% 21% 

Sf. ætti að fylgja einum nemanda allan daginn. 13% 29% 8% 33% 17% 

Sf. ætti að fylgja einum nemanda hluta úr 
skóladegi. * 8% 4% 71% 17% 

Sf. ætti að fylgja ákveðnum nemendahópum 
allan skóladaginn. 13% 17% 4% 42% 25% 

Sf. ætti að fylgja ákveðnum nemendahópum 
hluta úr skóladegi. 4% 8% 4% 63% 21% 

Sf. ætti að vera aðstoðarmaður kennara. 4% 8% 8% 50% 29% 

Sf. ætti að vera aðstoðarmaður nemenda. * * 8% 58% 33% 

Sf. ætti að gefa einstaka nemendum námsleg 
fyrirmæli. 17% 17% 25% 29% 13% 
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Sf. ætti að leiðbeina einstaka nemendum. 0% 4% 17% 58% 21% 

Sf. ætti að gefa einstaka nemendahópum 
námsleg fyrirmæli. 21% 17% 25% 25% 13% 

Sf. ætti að leiðbeina einstaka nemendahópum. * 13% 29% 38% 21% 

Sf. ætti að leysa af í kennslustundum þegar 
kennari er fjarverandi. 83% 13% 0% * 4% 

Sf. ætti að sinna almennum afleysingum þegar 
annað starfsfólk skólans er fjarverandi. 67% 21% 8% 4% * 

Framhald 

Svör stjórnenda 
Alls svöruðu 22 stjórnendur fullyrðingum um æskileg störf stuðningsfulltrúa 
(nstjórnendur=22). 77% stjórnenda sögðust sammála eða mjög sammála þeim 
fullyrðingum að stuðningsfulltrúi ætti að vera aðstoðarmaður nemenda 
(nsammála=9, nmjög sammála=8) og að stuðningsfulltrúi ætti að sinna gæslu í 
frímínútum (nsammála=5, nmjög sammála=12). 86% stjórnenda voru ósammála eða 
mjög ósammála (nósammála=7, nmjög ósammála=12) því að stuðningsfulltrúi ætti að 
leysa af í kennslustundum þegar kennari væri fjarverandi og 77% sögðust 
ósammála eða mjög ósammála (nósammála=5, nmjög ósammála=12) því að 
stuðningsfulltrúi ætti að sinna almennum afleysingum þegar annað starfsfólk 
skólans væri fjarverandi. 55% voru ósammála eða mjög ósammála því að 
stuðningsfulltrúi ætti að sinna skrifstofutengdri vinnu. Jafnmargir voru 
sammála eða mjög sammála (nsammála=6, nmjög sammála=2), og ósammála eða mjög 
ósammála (nósammála=6, nmjög ósammála=2) því að stuðningsfulltrúi ætti að gefa 
einstaka nemendahópum námsleg fyrirmæli eða 36% hvoru megin. Flestir voru 
sammála eða mjög sammála öðrum fullyrðingum eða á bilinu 50-73% en svör 
þeirra má sjá í töflu 4-8. 
Tafla 4-8. Svör stjórnenda við fullyrðingum um æskileg störf stuðningsfulltrúa (Sf.)  
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Sf. ætti að sinna skrifstofutengdri vinnu (til 
dæmis, útprentun, ljósritun og plöstun). 27% 27% 18% 14% 14% 

Sf. ætti að sinna gæslu í frímínútum. 5% 14% 5% 23% 55% 
Sf. ætti að sinna gæslu í matsal á 
hádegsiverðartíma. 5% 18% 9% 18% 50% 
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Sf. ætti að fylgja einum nemanda allan 
daginn. 14% * 23% 36% 27% 

Sf. ætti að fylgja einum nemanda hluta úr 
skóladegi. 5% 5% 23% 36% 32% 

Sf. ætti að fylgja ákveðnum nemendahópum 
allan skóladaginn. 5% * 23% 50% 23% 

Sf. ætti að fylgja ákveðnum nemendahópum 
hluta úr skóladegi. * * 32% 41% 27% 

Sf. ætti að vera aðstoðarmaður kennara. * 14% 14% 50% 23% 
Sf. ætti að vera aðstoðarmaður nemenda. * 5% 18% 41% 36% 
Sf. ætti að gefa einstaka nemendum námsleg 
fyrirmæli. * 18% 32% 32% 18% 

Sf. ætti að leiðbeina einstaka nemendum. 5% 5% 18% 45% 27% 
Sf. ætti að gefa einstaka nemendahópum 
námsleg fyrirmæli. 9% 27% 27% 27% 9% 

Sf. ætti að leiðbeina einstaka nemendahópum. 14% 14% 18% 41% 14% 
Sf. ætti að leysa af í kennslustundum þegar 
kennari er fjarverandi. 55% 32% 5% 9% * 

Sf. ætti að sinna almennum afleysingum 
þegar annað starfsfólk skólans er fjarverandi. 55% 23% 5% 14% 5% 

Framhald 

Svör við fullyrðingum sem snúa almennt að 
stuðningsfulltrúastarfinu  

Alls svöruðu 138 þátttakendur fullyrðingum sem sneru almennt að 
stuðningsfulltrúastarfinu (n=138). Flestum fullyrðingum voru þátttakendur 
sammála eða mjög sammála að tveimur undanskildum. Mynd 4-6 sýnir svör 
allra þátttakenda við fullyrðingunum.  
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Mynd 4-6. Svör þátttakenda við fullyrðinum sem snúa almennt að 
stuðningsfulltrúastarfinu (Sf.) 

 
Eins og sést á myndinni voru flestir voru mjög ósammála eða ósammála 

því að stuðningsfulltrúar hefðu oft lítið að gera (nmjög ósammála=61; nósammála = 48) 
og flestir voru ósammála eða mjög ósammála því að stuðningsfulltrúar fengju 
nægan undirbúningstíma á vinnutíma fyrir störf sín (nmjög ósammála=45; nósammála 
= 23). Þeirri fullyrðingu svöruðu einnig margir með svarmöguleikanum hvorki 
ósammála né sammála eða 37%. 

Svör stuðningsfulltrúa 
Alls svöruðu 37 stuðningsfulltrúar almennum fullyrðingum um 
stuðningsfulltrúastarfið. 95% sögðust vera sammála eða mjög sammála 
(nsammála=18, nmjög sammála =17) því að stuðningsfulltrúar væru hæfir til að fast við 
störf sín og 92% sögðust sammála eða mjög sammála (nsammála=17, nmjög sammála 

00 20 40 60 80 100

Sf. hafa þekkingu á þeim
viðfangsefnum sem þeir starfa við.

Sf. eru hæfir til að taka þátt í
teymisvinnu.

Sf. eru hæfir til að fást við störf sín.

Sf. eru hæfir til að mæta þörfum
þeirra nemenda sem þeir sinna.

Sf. fá ekki næga þjálfun til að geta
sinnt störfum sínum.

Sf. hafa oft lítið að gera.

Sf. nýtast vel í kennslustund fyrir
einstaka nemendur.

Sf. nýtast vel í kennslustund fyrir
alla nemendur.

Sf. fá nægilegan undirbúningstíma
á vinnutíma fyrir störf sín.

mjög ósammála ósammála

hvorki ósammála né sammála sammála

mjög sammála
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=17) því að stuðningsfulltrúar væri hæfir til að taka þátt í teymisvinnu. 86% 
sögðust sammála eða mjög sammála (nsammála=14, nmjög sammála =18) því að 
stuðningsfulltrúar nýttust vel í kennslustund fyrir einstaka nemendur, 84% 
sögðust sammála eða mjög sammála (nsammála=18, nmjög sammála =13) því að 
stuðningsfulltrúar væru hæfir til að mæta þörfum þeirra nemenda sem þeir 
sinna og 81% sögðust sammála eða mjög sammála (nsammála=19, nmjög sammála 

=11) því að stuðningsfulltrúar hafi þekkingu á þeim viðfangsefnum sem þeir 
starfa við.  

92% sögðust ósammála eða mjög ósammála (nósammála=9, nmjög ósammála 

=25) því að stuðningsfulltrúar hefðu oft lítið að gera og 73% sögðust ósammála 
eða mjög ósammála (nósammála=6, nmjög ósammála =21) því að stuðningsfulltrúar 
fengju nægilegan undirbúningstíma á vinnutíma fyrir störf sín. Öðrum 
fullyrðingum voru stuðningsfulltrúar oftast sammála eða mjög sammála eða á 
bilinu 54-78% en svör þeirra við öllum fullyrðingunum má sjá í töflu 4-9. 
Tafla 4-9. Svör stuðningsfulltrúa við almennum fullyrðingum um störf 
stuðningsfulltrúa (Sf.) 
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Sf. hafa þekkingu á þeim viðfangsefnum sem 
þeir starfa við. 3% * 16% 51% 30% 

Sf. eru hæfir til að taka þátt í teymisvinnu. 3% * 5% 46% 46% 

Sf. eru hæfir til að fást við störf sín. * * 5% 49% 46% 

Sf. eru hæfir til að mæta þörfum þeirra 
nemenda sem þeir sinna. * * 16% 49% 35% 

Sf. fá ekki næga þjálfun til að geta sinnt 
störfum sínum. 8% 8% 30% 32% 22% 

Sf. hafa oft lítið að gera. 68% 24% 3% * 5% 

Sf. nýtast vel í kennslustund fyrir einstaka 
nemendur. * * 14% 38% 49% 

Sf. nýtast vel í kennslustund fyrir alla 
nemendur. * * 22% 38% 41% 

Sf. fá nægilegan undirbúningstíma á 
vinnutíma fyrir störf sín. 57% 16% 22% 3% 3% 
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Svör umsjónarkennara 
Alls svöruðu 55 umsjónarkennarar almennum fullyrðingum um 
stuðningsfulltrúastarfið. 55% sögðust hvorki ósammála né sammála (nhvorki 

ósammála né sammála = 30) því að stuðningsfulltrúar hefðu þekkingu á þeim 
viðfangsefnum sem þeir störfuðu við og 49% sögðust hvorki ósammála né 
sammála (nhvorki ósammála né sammála = 27) því að stuðningsfulltrúar fengju 
nægilegan undirbúningstíma á vinnutíma fyrir störf sín.  

82% voru því sammála eða mjög sammála (nsammála=28, nmjög sammála=17) 
að stuðningsfulltrúar nýttust vel í kennslustund fyrir einstaka nemendur og 
71% voru ósammála eða mjög ósammála (nósammála=33, nmjög ósammála =38) að 
stuðningsfulltrúar hefðu oft lítið að gera. Öðrum fullyrðingum voru 
umsjónarkennarar oftast sammála eða mjög sammála eða á bilinu 58 – 78% en 
svör þeirra við öllum fullyrðingunum má sjá í töflu 4-10. 
Tafla 4-10. Svör umsjónarkennara við almennum fullyrðingum um störf 
stuðningsfulltrúa (Sf.) 
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Sf. hafa þekkingu á þeim viðfangsefnum sem 
þeir starfa við. 5% 7% 55% 25% 7% 

Sf. eru hæfir til að taka þátt í teymisvinnu. 4% 2% 16% 65% 13% 

Sf. eru hæfir til að fást við störf sín. 2% 5% 20% 55% 18% 

Sf. eru hæfir til að mæta þörfum þeirra 
nemenda sem þeir sinna. 4% 7% 31% 44% 15% 

Sf. fá ekki næga þjálfun til að geta sinnt 
störfum sínum. 2% 5% 25% 27% 40% 

Sf. hafa oft lítið að gera. 38% 33% 18% 7% 4% 
Sf. nýtast vel í kennslustund fyrir einstaka 
nemendur. 2% 9% 7% 51% 31% 

Sf. nýtast vel í kennslustund fyrir alla 
nemendur. 11% 7% 18% 40% 24% 

Sf. fá nægilegan undirbúningstíma á 
vinnutíma fyrir störf sín. 29% 15% 49% 5% 2% 

Svör sérkennara 
Alls svöruðu 24 sérkennarar almennum fullyrðingum um 
stuðningsfulltrúastarfið. 50% sögðust hvorki ósammála né sammála (nhvorki 

ósammála né sammála = 12) því að stuðningsfulltrúar hafði þekkingu á þeim 
viðfangsefnum sem þeir störfuðu við og 42% sögðust hvorki ósammála né 
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sammála (nhvorki ósammála né sammála = 10) því að stuðningsfulltrúar fengju 
nægilegan undirbúningstíma á vinnutíma fyrir störf sín. 79% sögðust 
ósammála eða mjög ósammála (nósammála=12, nmjög ósammála=7) þeirri fyllyrðingu 
að stuðningsfulltrúar hefðu oft lítið að gera. Öðrum fullyrðingum svöruðu 
sérkennarar oftast sammála eða mjög sammála á bilinu 46-79% en svör þeirra 
við öllum fullyrðingunum má sjá í töflu 4-11. 
Tafla 4-11. Svör sérkennara við almennum fullyrðingum um störf stuðningsfulltrúa 
(Sf.) 
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Sf. hafa þekkingu á þeim viðfangsefnum sem 
þeir starfa við. * 13% 50% 29% 8% 

Sf. eru hæfir til að taka þátt í teymisvinnu. * 17% 29% 29% 25% 

Sf. eru hæfir til að fást við störf sín. * 4% 38% 38% 21% 
Sf. eru hæfir til að mæta þörfum þeirra 
nemenda sem þeir sinna. * 13% 42% 33% 13% 

Sf. fá ekki næga þjálfun til að geta sinnt 
störfum sínum. 8% 4% 21% 33% 33% 

Sf. hafa oft lítið að gera. 29% 50% 17% * 4% 
Sf. nýtast vel í kennslustund fyrir einstaka 
nemendur. * 8% 13% 58% 21% 

Sf. nýtast vel í kennslustund fyrir alla 
nemendur. * 4% 21% 50% 25% 

Sf. fá nægilegan undirbúningstíma á 
vinnutíma fyrir störf sín. 25% 17% 42% 8% 8% 

Svör stjórnenda 
Alls svöruðu 22 stjórnendur almennum fullyrðingum um 
stuðningsfulltrúastarfið. 91% stjórnenda sögðust sammála eða mjög sammála 
(nsammála=14, nmjög sammála=6) því að stuðningsfulltrúar væru hæfir til að taka þátt 
í teymisvinnu og 91% sögðust sammála eða mjög sammála (nsammála=11, nmjög 

sammála=9) því að stuðningsfulltrúar væru hæfir til að fast við störf sín. 82% 
sögðust sammála eða mjög sammála (nsammála=,13 nmjög sammála=5) því að 
stuðningsfulltrúar væru hæfir til að mæta þörfum þeirra nemenda sem þeir 
sinna.  

73% stjórnenda voru ósammála eða mjög ósammála nósammála=8, nmjög 

ósammála=8) því að stuðningsfulltrúar hefðu oft lítið að gera. Öðrum 
fullyrðingum sögðust stjórnendur oftast vera sammála eða mjög sammála eða 
á bilinu 41 – 77% en svör þeirra við öllum fullyrðingunum má sjá í töflu 4-12. 
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Tafla 4-12. Svör stjórnenda við almennum fullyrðingum um störf stuðningsfulltrúa 
(Sf.) 
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Sf. hafa þekkingu á þeim viðfangsefnum sem 
þeir starfa við. 0% 0% 36% 55% 9% 

Sf. eru hæfir til að taka þátt í teymisvinnu. * * 9% 64% 27% 

Sf. eru hæfir til að fást við störf sín. * * 9% 50% 41% 
Sf. eru hæfir til að mæta þörfum þeirra 
nemenda sem þeir sinna. * * 18% 59% 23% 

Sf. fá ekki næga þjálfun til að geta sinnt 
störfum sínum. * 14% 23% 45% 18% 

Sf. hafa oft lítið að gera. 36% 36% 18% 5% 5% 
Sf. nýtast vel í kennslustund fyrir einstaka 
nemendur. * 5% 18% 45% 32% 

Sf. nýtast vel í kennslustund fyrir alla 
nemendur. 5% 9% 18% 32% 36% 

Sf. fá nægilegan undirbúningstíma á 
vinnutíma fyrir störf sín. 9% 18% 32% 23% 18% 

Samanburður á svörum í fyrsta hluta   

Til að athuga hvort munur væri á svörum eftir starfsheitum var gerð 
dreifigreining. Munur var athugaður eftir að fylgibreytunni hafði verið breytt 
þannig að valkostirnir mjög ósammála og ósammála voru saman í einu gildi 
og valkostirnir sammála og mjög sammála voru í einu gildi. Þetta var gert til 
að fá betri upplýsingar um mun á viðhorfi.  

Það kom fram marktækur munur í svörun við sjö fullyrðingum af 39, 
einni í fullyrðingum um núverandi störf stuðningsfulltrúa, einni í fullyrðingum 
um æskileg störf stuðningsfulltrúa og fimm í fullyrðingum um almenn atriði 
varðandi stuðningsfulltrúastarfið.  

Marktækur munur kom fram í svörun við fullyrðingunni: 
„stuðningsfulltrúi leysir af í kennslustundum þegar kennari er fjarverandi“ 
(F(3, 134)=8,45; p<0,05). Mynd 4-7 sýnir svör eftir starfsheitum og þar má sjá að 
stuðningsfulltrúar voru líklegri til að vera sammála eða mjög sammála 
fullyrðingunni eða að vera hvorki ósammála né sammála.  
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Mynd 4-7. Svör mismunandi starfshópa við fullyrðingunni „stuðningsfulltrúi leysir af 
í kennslustundum þegar kennari er fjarverandi“ í fullyrðingum um núverandi störf 
stuðningsfulltrúa  

 
Þá var marktækur munur á svörum við fullyrðingunni „stuðningsfulltrúi 

ætti að leysa af í kennslustundum þegar kennari er fjarverandi“ (F(3, 134)=3,71; 
p<0,05). Eins og sjá má á mynd 4-8 voru nær allir stjórnendur, sérkennarar og 
umsjónarkennarar ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni. 
Stuðningsfulltrúar voru flestir ósammála eða mjög ósammála en þó svaraði um 
þriðjungur því að þeir væru hvorki ósammála né sammála.  

 
Mynd 4-8. Svör mismunandi starfshópa við fullyrðingununni „stuðningsfulltrúi ætti að 
leysa af í kennslustundum þegar kennari er fjarverandi“ í fullyrðingum um æskileg 
störf stuðningsfulltrúa  
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Munur var á svörum eftir starfsheitum við fullyrðingunni 
„stuðningsfulltrúar hafa þekkingu á þeim viðfangsefnum sem þeir starfa við“ 
(F(3, 134)=3,08; p<0,05). Eins og sjá má á mynd 4-9 voru sérkennarar og 
umsjónarkennarar flestir hvorki ósammála né sammála fullyrðingunni. Um 
þriðjungur stjórnenda var ósammála eða mjög ósammála því að 
stuðningsfulltrúar hefðu þekkingu á þeim viðfangsefnum sem þeir störfuðu við 
en aðrir voru því sammála eða mjög sammála. Þá voru stuðningsfulltrúar flestir 
sammála eða mjög sammála því að þeir hefðu þekkingu á þeim viðfangsefnum 
sem þeir störfuðu við.  

 
Mynd 4-9. Svör við fullyrðingunni „stuðningsfulltrúar hafa þekkingu á þeim 
viðfangsefnum sem þeir starfa við”  

 
Munur var á svörum eftir starfsheitum við fullyrðingunni 

„stuðningsfulltrúar eru hæfir til að taka þátt í teymisvinnu“ (F(3, 134)=5,52; 
p<0,05). Á mynd 4-10 má sjá að flestir sjórnenda eða um 91% voru sammála 
eða mjög sammála fullyrðingunni. Þessari fullyrðingu svaraði um 30% 
sérkennara þannig að þeir væru hvorki ósammála né sammála og um 17% að 
þeir væru þessari fullyrðingu ósammála eða mjög ósammála.  
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Mynd 4-10. Svör við fullyrðingunni „stuðningsfulltrúar eru hæfir til að taka þátt í 
teymisvinnu“ 

 
Munur var á svörum eftir starfsheitum við fullyrðingunni 

„stuðningsfulltrúar eru hæfir til að fást við störf sín“ (F(3, 134)=4,90; p<0,05). 
Mynd 4-11 sýnir að bæði stjórnendur og stuðningsfulltrúar svara 
fullyrðingunni flestir með sammála eða mjög sammála. Aðeins 58% 
sérkennara eru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni en 38% segjast 
hvorki ósammála né sammála fullyrðingunni. Þá eru nokkrir henni ósammála 
eða mjög ósammála. Um 20% umsjónarkennara svara einnig hvorki ósammála 
eða sammála og þar eru um 7% ósammála eða mjög ósammála 

 
Mynd 4-11. Svör við fullyrðingunni „stuðningsfulltrúar eru hæfir til að fást við störf 
sín“ 

Munur var á svörum eftir starfsheitum við fullyrðingunni 
„stuðningsfulltrúar eru hæfir til að mæta þörfum þeirra nemenda sem þeir 
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sinna“ (F(3, 134)=5,65; p<0,05). Á mynd 4-12 sést að flestir stjórnendur og 
stuðningsfulltrúar eru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni. 42% 
sérkennara segjast hvorki ósammála né sammála fullyrðingunni og um 13% 
eru henni ósammála eða mjög ósammála. Einnig segja um þriðjungur 
umsjónarkennara að þeir séu hvorki ósammála né sammála fullyrðingunni.  

 
Mynd 4-12. Svör við fullyrðingunni „stuðningsfulltrúar eru hæfir til að mæta þörfum 
þeirra nemenda sem þeir sinna“  

Munur var á svörum eftir starfsheitum við fullyrðingunni 
„stuðningsfulltrúar fá nægilegan undirbúningstíma á vinnutíma fyrir störf sín“ 
(F(3, 134)=6,99; p<0,05). Þessari fullyrðingu voru flestir stuðningsfulltrúa eða 
73% ósammála eða mjög ósammála en einungis 5% þeirra voru sammála eða 
mjög sammála henni. 41% stjórnenda voru hinsvegar sammála eða mjög 
sammála fullyrðingunni en sérkennarar og umsjónarkennarar voru yfirleitt 
ósammála eða mjög ósammála eða sögðust hvorki ósammála né sammála 
fullyrðingunni.  
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Mynd 4-13. Svör við fullyrðingunni „stuðningsfulltrúar fá nægilegan 
undirbúningstíma á vinnutíma“ 

Séu niðurstöður teknar saman í stuttu máli má segja að þær bendi til þess 
að ekki sé samræmi á milli strafshópa varðandi það hvort stuðningsfulltrúi 
sinni afleysingum, eða ætti að sinna afleysingum þegar kennari er fjarverandi. 
Þá má segja að afstaða starfshópanna sé ekki sú sama til ýmissa þátta 
stuðningsfulltrúastarfssins og stuðningsfulltrúar og stjórendur virðast frekar 
treysta sér til að taka afstöðu til þessara þátta heldur en umsjónar- og 
sérkennarar.  

Svör við opnum spurningum í spurningakönnun 

Á þremur stöðum í spurningakönnuninni gafst þátttakendum tækifæri til að 
svara opnum spurningum. Þetta voru spurningar um núverandi störf 
stuðningsfulltrúa, æskileg störf stuðningsfulltrúa og svo var ein í lokin þar sem 
þátttakendum var boðið að bæta við ef þeir hefðu einhverjar hugleiðingar.  

Nokkrir stuðningsfulltrúar nefndu dæmi um það sem þeir þurfa að gera 
í starfi sínu, til dæmis að sinna þrifum á starfsdögum, fylgja nemendum í sund 
og íþróttir, plasta og merkja bækur, skipuleggja bókakompur, sjá um 
óskilamuni, leita að gögnum fyrir nemendur og vinna með nemendum með 
hegðunarvanda. Einn stuðningsfulltrúanna sagði: „Ég er t.d. aðra hvora viku 
með eitt barn sem þarf alltaf stuðning (má ekki víkja frá því) og fylgi því alltaf, 
kemst ekki neitt frá nema einhver annar taki þá við.“ Þá sagði annar: 

í mínum skóla eru yfirmennirnir svo grófir að þeir hafa farið fram á að 
stuðningsfulltrúi sem fylgir ákveðnum nemanda, skipti um og sjái um 
þvaglegg hjá viðkomandi nemanda þar sem skólahjúkkan neitaði því þar 
sem það er ekki í hennar vinnuramma. Hefur einnig verið farið fram á 
að ein okkar ætti að fylgja nemanda í líkamsrækt og sjá um að hann 
gerði, og til aðstoðar, æfingarprófgrammi. Erum í raun látnar gera það 
sem yfirmönnum þarfnast og húsvörðurinn nennir ekki að gera.  
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Þá nefndu stuðningsfulltrúar nokkur dæmi um æskileg og óæskileg störf 
stuðningsfulltrúa meðal annars þá fannst einum að þeir ættu ekki að vinna í 
dægradvöl skólanna eftir hádegi, og annarri fannst ekki rétt að þau væru sett í 
hvaða störf sem er til dæmis að kenna líkamsrækt, skipta um þvagleggi eða 
ganga í störf húsvarðar (svo sem að setja saman húsgögn, þrífa og laga stíflur).  

Umsjónarkennarar nefndu nokkur dæmi um það sem stuðningsfulltrúar 
starfa við í þeirra skólum. Þeir væru settir í að laga til og telja bækur, hjálpa 
með skipulag, hlusta á nemendur lesa og aðstoða nemendur við að komast inn 
í hópinn. Einn umsjónarkennari sagði að stuðningsfulltrúar mættu sitja fyrir 
sig fundi og annar sagði:  

stuðningsfulltrúi á að vera aðstoðarmaður kennara í þeirri merkingu að 
hann á aðstoða kennarann með þann nemanda/þá nemendur sem 
stuðningsfulltrúinn er með til stuðnings. Ekki aðra. Stuðningsfulltrúinn 
getur sinn afleysingum þegar kennari er fjarverandi, en þá þarf að semja 
við hann um það og borga honum aukalega.  

Sérkennarar nefndu sem dæmi að stuðningsfulltrúar færu með 
nemendum ofan í sundlaugar í sundtímum, í skólaferðir og á skólaböll. Eins 
að þeir mættu á teymisfundi og foreldrafundi að loknum vinnutíma. Einn 
sérkennari sagði: „stundum finnst mér eins og stjórnendur geti beðið þá um að 
gera allt. Þeir hafa oftast í mesta lagi stúdentspróf og eru fengnir til að styðja 
erfiðustu nemendurna“. 

Einn stjórnandi nefndi að stuðningsfulltrúar leystu af í fæstum tilvikum 
og þá aðallega þegar það vantaði í list- og verkgreinum. Þá væru þeir með hóp 
í gæslu, í spilum eða frjálsum leik. Varðandi persónulegar þarfir þá sagði einn 
stjórnandi:  

þeir sinna líka persónulegum þörfum. Aðstoða börn með fatlanir á 
salerni, skipta um þvaglegg hjá þeim sem þess þurfa, gefa mat í sondu. 
Skipta um bleyjur á þeim nemendum sem þurfa á því að halda. Gefa lyf 
ef þess þarf og allt sem kemur að margbreytilegum þörfum barna. 

Varðandi æskileg störf stuðningsfulltrúa þá nefndu sérkennarar nokkur 
dæmi. Einn sagði að stuðningsfulltrúi ætti bara að starfa með þeim nemanda 
sem fengi fé með sér í skólann en annar sagði að það ætti ekki að viðgangast 
að stuðningsfulltrúar sinntu forfallakennslu en þeir þyrftu engu að síður að vera 
sveigjanlegir og ættu ekki að vera stimpill á ákveðna nemendur.  

Margir töluðu um undirbúning, undirbúningstíma og starfsþjálfun 
stuðningsfulltrúa. Nokkrir stuðningsfulltrúar sögðust sjálfir vilja koma meira 
að undirbúningi kennslu, fá meiri þjálfun og tækifæri til þess að fara á 
námskeið og þess háttar. Helst vildu þeir fá þjálfun og úrræði er varða 
hegðunarvandamál sem og fastan undirbúningstíma. Einn stuðningsfulltrúi 
sagðist fá undirbúningstíma í tvær kennslustundir í viku en oftar en ekki félli 
hann niður vegna manneklu. Einn stjórnandi nefndi að það ætti aðeins við í 
einstaka tilfellum að stuðningsfulltrúar fengju áætlaðan undirbúningstíma með 
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kennurum. Sumir umsjónarkennarar nefndu að hægt væri að nýta 
stuðningsfulltrúa betur ef þeir fengju undirbúningstíma með þeim og einn 
sagði að það væri gott ef þeir gætu komið frekar að skipulagningu kennslu, en 
nefndi í því samhengi að þá þyrftu þeir að vera menntaðir að einhverju leyti. 
Nokkrum sérkennurum fannst einnig vanta upp á undirbúningstíma með 
umsjónarkennurum og vildu að þeir tækju virkari þátt í teymisvinnu. Einn 
sagði: 

Stuðningsfulltrúar sinna oft börnum með flóknustu greiningarnar en eru 
þrátt fyrir það oft með minnstu menntunina og fá mjög lítinn 
undirbúning þar sem ekki er hægt að ráða þá í 100% starf. Oft á tíðum 
fá þeir lítinn stuðning frá bekkjarkennara.  

Þá nefndi annar að því miður þá virtist sem stuðningsfulltrúum væri oft 
„hent inn í kennslustofur án nokkurs undirbúnings“ og sagði að samvinna milli 
kennara og stuðningsfulltrúa væri mikilvæg svo stuðningsfulltrúar nýttust vel 
en væru ekki óvirkir.  

Í svörum við opnum spurningum komu einnig fram ýmis viðhorf 
gagnvart stuðningsfulltrúastarfinu. Margir umsjónarkennarar töluðu um 
mikilvægi stuðningsfulltrúa, nokkrir sögðu þá ómissandi, einn sagði þá 
snillinga og annar sagði að góður stuðningsfulltrúi væri mikils virði, bæði 
nemendum og kennurum og nefndi að þeir væru „stundum eins og 
framlengingarsnúra kennara“. Nokkrir umsjónarkennarar nefndu þó að 
stuðningsfulltrúar væru mismunandi og að það þyrfti að vanda valið á þeim. 
Einn sagði að sumir nýttust vel en sumir væru þannig að það væri betra að vera 
án þeirra. Einn umsjónarkennari nefndi skóla án aðgreiningar í samhengi við 
stuðningsfulltrúastarfið: „Ég held að hin sífellda vöntun á stuðningsfulltrúum 
stafi af þeirri furðulegu þrákelkni að halda enn í skóla án aðgreiningar. Falleg 
hugmynd sem er langt frá því að virka“.  

Nokkrir sérkennarar sögðu að starf stuðningsfulltrúa væri nauðsynlegt 
og einn taldi það afar vanmetið, annar nefndi að það vantaði starfslýsingu 
stuðningsfulltrúa. Einn sagði:  

Það er mjög einstaklingsbundið hvernig stuðningsfulltrúar vinna og á 
hvaða hátt þeir eru tilbúnir að vinna og taka þátt í starfi skólans. Sumir 
hengja sig á nemanda/nemendur en aðrir sjá verkefni víða í 
skólastofunni og taka þátt í þeim. Það munar verulega um suma 
stuðningsfulltrúa en kennari finnur ekki svo mikið fyrir því þótt annan 
vanti.  

Einum stjórnanda fannst stuðningsfulltrúar hafa mikið að gera og nefndi 
að álagið á þá væri stundum mjög mikið. Annar stjórnandi nefndi að starf 
stuðningsfulltrúa væri nauðsynlegur stuðningur með hverjum bekk í 
grunnskóla og nefndi skóla án aðgreiningar í því samhengi:  



 
 
 
 
 

62 

Skólastarfið í skóla án aðgreiningar væri hræðilegt án stuðningsfulltrúa. 
Þar skiptir mönnun mjög miklu máli. Og mér finnst skóli án 
aðgreiningar ekki ganga upp nema með nægu starfsfólki, annars er 
hugmyndafræðin á bak við hann ekki að virka.  

4.3 Svör við spurningum til stuðningsfulltrúa  
Alls svöruðu 36 stuðningsfulltrúar fullyrðingum um dagleg störf sín. Svör 
þeirra má sjá á mynd 4-14. Algengara var að stuðningsfulltrúar væru með 
ákveðnum bekk allan daginn heldur en að fara í kennslustundir hjá mismunandi 
bekkjum. Átta sögðu að það ætti alltaf við að þeir fylgdu einum nemanda eftir 
hluta úr skóladegi og níu sögðu að það ætti alltaf við að þeir fylgdu einum eftir 
allan skóladaginn. 16 sögðu það sjaldan eiga við að þeir leystu af þegar kennari 
væri fjarverandi en tíu sögðu það stundum eiga við. Aðeins tveir sögðu það 
alltaf eiga við. 14 sögðu það stundum eiga við starf sitt að aðstoða kennara við 
að kenna nemendum en 11 sögðu það alltaf eiga við. Þá sögðu níu það eiga oft 
við. Flestir sögðu það alltaf eiga við að þeir aðstoðuðu nemendur við nám eða 
24. Enginn svaraði þeirri spurningu með á sjaldan eða aldrei við. 19 sögðu það 
stundum eiga við að þeir gæfu nemendahópum námstengd fyrirmæli og 14 
sögðu það alltaf eiga við um einstaka nemendur. 15 sögðu að stuðningur við 
hegðun ætti oft við starf þeirra. 12 sögðu að það ætti alltaf við að þeir sinntu 
persónulegum þörfum ákveðins nemenda og 12 sögðu það oft eiga við. 19 
sögðu að gæsla í matartímum ætti alltaf við störf þeirra og 27 sögðu að gæsla 
í frímínútum ætti alltaf við. 10 sögðu það stundum eiga við að þeir sinntu 
skrifstofutengdri vinnu og 10 sögðu það sjaldan eiga við.  
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Mynd 4-14. Svör stuðningsfulltrúa við fullyrðingum um dagleg störf þeirra 

 
Alls svöruðu 36 stuðningsfulltrúar spurningunni um starfslýsingu í 

ráðningarsamningi. Þá sögðu 12 að starfi þeirra væri ekki lýst, 18 sögðu að 
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starfi þeirra væri að einhverju leyti lýst í ráðningarsamningi og sex sögðu að 
starfi þeirra væri lýst að öllu leyti í ráðningarsamningi.  

Mynd 4-15 sýnir svör stuðningsfulltrúa við fullyrðingum um 
undirbúningstíma. Stuðningsfulltrúar voru flestir ósammála eða mjög 
ósammála því að þeir fengju undirbúningstíma á vinnutíma (nósammála = 11; nmjög 

ósammála=9 ) og sögðust einnig ósammála eða mjög ósammála því að það væri 
gert ráð fyrir undirbúningstíma í stundatöflu þeirra (nósammála = 7; nmjög 

ósammála=15 ). Flestir voru ósammála eða mjög ósammála því að þeir fengju 
undirbúningstíma þegar nemendur sem þeir sinntu væru fjarverandi (nósammála 
=8; nmjög ósammála=15 ).  

 
Mynd 4-15. Svör stuðningsfulltrúa við fullyrðingum um undirbúningstíma 

Hegðunarvandi (n=30) var það sem átti helst við nemendur sem 
stuðningsfulltrúarnir aðstoðuðu í starfi sínu. Röskun á einhverfurófi kom þar 
næst og síðan samskiptavandi, ADHD og þroskaskerðing. Svör 
stuðningsfulltrúa við spurningunni „hvað af eftirtöldu á við um nemendur sem 
þú aðstoðar í starfi þínu má sjá á mynd 4-16. Þátttakendur voru beðnir um að 
merkja við allt sem við á og því möguleiki að sami þátttakandinn hafi svarað í 
fleiri en eitt atriði.  
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Mynd 4-16. Þau atriði sem eiga við nemendur sem stuðningsfulltrúar starfa með 

 
Sjö stuðningsfulltrúar sögðust ekki hafa hlotið neina starfsþjálfun. 

Flestir höfðu hlotið þjálfun til að starfa með nemendum með hegðunarvanda 
(n=18) og nemendur á einhverfurófi (n=17). Einn hafði fengið þjálfun til að 
vinna með nemendum með heyrnarskerðingu og tveir með nemendum með 
sjónskerðingu.  
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Mynd 4-17. Atriði sem áttu við þjálfun sem stuðningsfulltrúar höfðu hlotið 

 
Mynd 4-18 sýnir svör stuðningsfulltrúa við fullyrðingum sem snúa að 

starfsþjálfun. Alls sögðust 20 stuðningsfulltrúar vera sammála eða mjög 
sammála því að þeir fengju leiðsögn í starfi sínu (nsammála=15, nmjög sammála=5). 
Flestir sögðust ósammála eða mjög ósammála því að hafa þurft að sækja 
starfsþjálfun utan vinnutíma (nósammála=15, nmjög ósammála=8) og margir sögðust 
ósammála eða mjög ósammála því að hafa þurft að sækja starfsþjálfun á eigin 
vegum (nósammála=11, nmjög ósammála=10). Fleiri voru ósammála eða mjög 
ósammála því að hafa fengið starfsþjálfun á vinnutíma frá sveitarfélaginu sem 
þeir störfuðu í heldur en sammála eða mjög sammála (nósammála=6, nmjög 

ósammála=10, nsammála=*9, nmjög sammála=3). 16 stuðningsfulltrúar sögðust sammála 
eða mjög sammála því að hafa fengið starfsþjálfun á vinnutíma frá skólanum 
sem þau störfuð í (nsammála=14, nmjög sammála=2) en 15 sögðust ósammála eða 
mjög ósammála þeirri fullyrðingu (nósammála=5, nmjög ósammála=10).  
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Mynd 4-18. Svör stuðningsfulltrúa við fullyrðinum um starfsþjálfun 

 
Mynd 4-19 sýnir svör stuðningsfulltrúa við fullyrðingum um hvernig 

starfsþjálfun undirbjó þá til að takast á hluti sem gætu tengst starfi þeirra. 
Flestir voru ósammála eða mjög ósammála því að starfsþjálfunin hafi 
undirbúið þá til að sinna öllu því sem þeir þurfa að sinna í starfi sínu 
(nósammála=9, nmjög ósammála=9) en aðeins sex voru sammála þeirri fullyrðingu og 
einn var mjög sammála henni. Þá voru 14 ósammála eða mjög ósammála því 
að starfsþjálfun hafi undirbúið þá til að halda skráningar yfir það sem þeir þurfa 
að skrá í starfi sínu (nósammála=6, nmjög ósammála=8). 14 stuðningsfulltrúar voru 
sammála eða mjög sammála því að starfsþjálfun hafi undirbúið þá til að mæta 
þörfum allra nemenda sem þeir unnu með (nsammála=4, nmjög sammála=10) en 11 
voru ósammála eða mjög ósammála þeirri fullyrðingu (nósammála=5, nmjög 

ósammála=6). Svarhlutfallið var eins í fullyrðingunni um að starfsþjálfun hafi 
undirbúið þá til að takast á við þær aðstæður sem þeir fást við frá degi til dags. 
Þá voru 16 ósammála eða mjög ósammála þeirri fullyrðingu að starfsþjálfun 
hafi undirbúið þá til að vinna í teymi með öðrum kennurum og 
stuðningsaðilum (nósammála=6, nmjög ósammála=10) en níu voru sammála eða mjög 
sammála þeirri fullyrðingu (nsammála=6, nmjög sammála=3). 
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Mynd 4-19. Svör við fullyrðingum um hvernig starfsþjálfun undirbjó stuðningsfulltrúa 

Séu niðurstöður um svör stuðningsfulltrúa við sérsniðnum spurningum 
til þeirra teknar saman í stuttu máli má segja að þær bendi til þess að 
stuðningsfulltrúi fylgi ákveðnum bekk allan daginn eða einum nemanda hvort 
sem er hluta úr degi eða allan daginn. Þá leysa þeir stundum af í 
kennslustundum en þeir segja að starfið sitt felist mikið í því að aðstoða 
nemendur við nám og gefa námstengd fyrirmæli, bæði einstaka nemendum og 
einstaka nemendahópum. Starfi fæstra var lýst að öllu leyti í 
ráðningarsamningi en flestir sögðu þó að því væri lýst að einhverju leyti. Þá 
virtust stuðningsfulltrúar ekki fá undirbúningstíma. Misjafnt var hvað 
einkenndi nemendur sem stuðningsfulltrúar aðstoðuðu í starfi sínu og sömu 
sögu var að segja um starfsþjálfun. Flestir sögðust fá leiðsögn í starfi sínu en 
misjafnt var hvort þeir segðust hafa fengið starfþjálfun á vinnutíma frá 
skólanum sem þeir störfuðu hjá. Þá sögðust stuðningsfulltrúar almennt 
ósammála því að starfsþjálfun hefði undirbúið þá fyrir hin ýmsu störf sem þeir 
þurfa að sinna.  

4.4 Svör við spurningum til umsjónarkennara 
og sérkennara  

Svör umsjónarkennara 
Mynd 4-20 sýnir svör umsjónarkennara við spurningum um störf með 
stuðningsfulltrúum. 87% umsjónarkennara eru sammála eða mjög sammála 
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því að vilja undirbúningstíma með þeim stuðningsfulltrúum sem þeir vinna 
með (nsammála=28; nmjög sammála=17) og 81% eru sammála eða mjög sammála því 
að stuðningsfulltrúar ættu að taka þátt í teymisvinnu með þeim kennurum sem 
þeir starfa með (nsammála=26 ; nmjög sammála=17). 61% umsjónarkennara finnst að 
stuðningsfulltrúar ættu að vera betur undirbúnir fyrir störf sín (nsammála= 25; 
nmjög sammála=8), en þar voru 30% hvorki sammála né ósammála. Meira en 
helmingur umsjónarkennara var ósammála eða mjög ósammála því að hafa 
fengið leiðsögn í því hvernig þeir gætu nýtt sér stuðningsfulltrúa í kennslu 
(nósammála=19 ; nmjög ósammála=11). 

 
Mynd 4-20. Svör umsjónarkennara við fullyrðingum um stuðningsufulltrúastarfið 

 
Mynd 4-21 sýnir svör umsjónarkennara við fullyrðingum sem eiga við 

störf þeirra með stuðningsfulltrúum. Flestir segjast oft gefa stuðningsfulltrúum 
fyrirmæli. Þá sögðu flestir umsjónarkennarar að það ætti aldrei við að 
nemandinn eða nemendur í kennslustundum hjá þeim hefðu sinn eigin 
stuðningsfulltrúa (ná aldrei við=22).  
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Mynd 4-21. Svör umsjónarkennara við fullyrðingum um störf með stuðningsfulltrúum 

 
Þegar umsjónarkennarar voru spurðir um ástæður fyrir ráðningu 

stuðningsfulltrúa í skólann sögðu flestir (93%) að það væri til að fylgja 
einstaka nemendum með sérþarfir eftir, þá sögðu 78% að ástæða ráðningar 
stuðningsfulltrúa væri meðal annars til að vera aðstoð fyrir nemendur og 76% 
sögðu að ástæðan væri meðal annars til að sinna stuðningi við hegðun. Mynd 
4-22 sýnir svör umsjónarkennara við því hvað þeim fannst vera ástæður 
ráðninga stuðningsfulltrúa við skólann. Merkja átti við allt sem viðkomandi 
fannst eiga við.  
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Mynd 4-22. Atriði sem umsjónarkennarar telja ástæðu þess að stuðningsfulltrúar eru 
ráðnir við skólann 
 

Í stuttu máli má segja að umsjónarkennarar í rannsókninni séu ósammála 
því að hafa fengið leiðsögn um það hvernig þeir gætu nýtt sér stuðningsfulltrúa 
og einnig vildu þeir starfa meira með stuðningsfulltrúum í undirbúningi og 
teymisvinnu. Flestir umsjónarkennarar störfuðu að einhverju leyti með 
stuðningsfulltrúum og þeir töldu flestir að stuðningsfulltrúar væru ráðnir til að 
fylgja einstaka nemendum með sérþarfir eftir og vera aðstoðarmenn nemenda.  

Svör sérkennara 
Mynd 4-23 sýnir svör sérkennara við spurningum um störf með 
stuðningsfulltrúum. Rúmlega helmingur sérkennara (57%) hafði ekki fengið 
leiðsögn um það hvernig þeir gætu nýtt sér stuðningsfulltrúa í starfi 
(nósammála=6; nmjög ósammála=7). 91% voru sammála eða mjög sammála því að vilja 
undirbúningstíma með stuðningsfulltrúum og 78% voru sammála eða mjög 
sammála því að stuðningsfulltrúar ættu að taka þátt í teymisvinnu (nsammála=9; 
nmjög sammála=9).  

6%

66%

56%

93%

76%

53%

31%

78%

44%

6%

00% 50% 100%

Skrifstofutengd vinna (svo sem
útprentun, ljósritun, plöstun).

Gæsla (til dæmis í frímínútum,
hádegismat og öðrum tíma þegar…

Að sinna persónulegum þörfum
nemenda.

Að fylgja einstaka nemendum með
sérþarfir eftir.

Að sinna stuðningi við hegðun

Að gefa einstaka nemendum
námstengda leiðsögn.

Að gefa nemendahópum námstengda
leiðsögn.

Að vera aðstoð fyrir nemendur

Að vera aðstoðarmaður kennara.

Að leysa af ef kennari forfallast.



 
 
 
 
 

72 

 
Mynd 4-23. Svör sérkennara við fullyrðingum um stuðningsfulltrúastarfið 

 
Mynd 4-24 sýnir svör sérkennara við fullyrðingum sem eiga við störf 

þeirra með stuðningsfulltrúum. Flestir sérkennarar sögðust oft eða stundum 
gefa stuðningsfulltrúum fyrirmæli við störf sín (ná stundum við=10; ná oft við=8). Þá 
höfðu flestir stundum eða oft nemendur sem hafa sinn eigin stuðningsfulltrúa 
í kennslustundum (ná stundum við=9; ná oft við=8). 
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Mynd 4-24. Svör sérkennara við fullyrðingum um störf með stuðningsfulltrúum 

 

Þegar sérkennarar voru spurðir um ástæður fyrir ráðningu 
stuðningsfulltrúa í skólann sögðu flestir það meðal annars vera til að fylgja 
einstaka nemendum með sérþarfir eftir og að vera aðstoð fyrir nemendur (88% 
í báðum tilvikum). 79% sögðu að stuðningsfulltrúar væru meðal annars ráðnir 
til að sinna stuðningi við hegðun. Mynd 4-25 sýnir svör sérkennara við því 
hvað þeim fannst vera ástæður ráðninga stuðningsfulltrúa við skólann. Merkja 
átti við allt sem viðkomandi fannst eiga við.  
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Mynd 4-25. Atriði sem sérkennarar telja ástæðu þess að stuðningsfulltrúar eru ráðnir 
við skólann 

 
Segja má að flestir sérkennarar töldu að stuðningsfulltrúar ættu að vera 

betur undirbúnir fyrir störf sín og að þeir vildu starfa meira með 
stuðningsfulltrúunum, fá með þeim undirbúningstíma og starfa með þeim í 
teymisvinnu. Flestir sérkennaranna gáfu stuðningsfulltrúum stundum 
fyrirmæli og störfuðu með þeim á einn eða annan hátt. Þá voru flestir sammála 
því að stuðningsfulltrúar væru ráðnir til þess að vera aðstoð fyrir nemendur og 
fylgja einstaka nemendum með sérþarfir eftir.  

4.5 Svör við spurningum til stjórnenda 
Stjórnendur voru spurðir hversu marga starfsmenn þeir hefðu í skólanum sem 
væru stuðningsfulltrúar. Mynd 4-26 sýnir hversu marga stuðningsfulltrúa 
stjórnendur höfðu í starfi hjá sér. Níu stjórnendur sögðust hafa 10 eða fleiri 
stuðningsfulltrúa. Einn sagðist ekki hafa neinn stuðningsfulltrúa.  
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Mynd 4-26. Fjöldi stuðningsfulltrúa sem stjórnendur sögðust hafa í starfi hjá sér  

 
Þegar stjórnendur voru spurðir um ástæður fyrir ráðningu 

stuðningsfulltrúa í skólann sögðu flestir það meðal annars vera til að fylgja 
einstaka nemendum með sérþarfir eftir og að vera aðstoð fyrir nemendur (95% 
og 86%). 77% sögðu að stuðningsfulltrúar væru meðal annars ráðnir til að 
sinna stuðningi við hegðun. Enginn stjórnandi sagði að ástæða ráðningar væri 
að leysa af ef kennari forfallaðist eða að sinna skrifstofutengdri vinnu. Mynd 
4-27 sýnir svör stjórnenda við því hvað þeim fannst vera ástæður ráðninga 
stuðningsfulltrúa við skólann. Merkja átti við allt sem viðkomandi fannst eiga 
við.  
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Mynd 4-27. Atriði sem stjórnendur sögðu að væru ástæður ráðningar stuðningsfulltrúa 
við skólann 

 
Mynd 4-28 sýnir svör stjórnenda við fullyrðingum um ráðningu 

stuðningsfulltrúa. Stjórnendur voru flestir sammála eða mjög sammála því að 
mikilvægt væri að stuðningsfulltrúi hefði reynslu af því að starfa með börnum 
(nsammála=10; nmjög sammála=8) og eins að mikilvægt væri að stuðningsfulltrúi 
hefði þekkingu á röskunum eða vanda þeirra barna sem hann kemur til með að 
starfa með (nsammála=8; nmjög sammála=9).  
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Mynd 4-28. Svör stjórnenda við fullyrðinum um ráðningu stuðningsufulltrúa 

Séu niðurstöður um svör stjórnenda teknar saman þá má segja að flestir 
stjórnenda höfðu í starfi hjá sér 10 stuðningsfulltrúa eða fleiri. Þá sögðu flestir 
stjórnendur að stuðningsfulltrúar væru ráðnir til að fylgja einstaka nemendum 
eftir með sérþarfir. Einnig sagði meirihluti stjórnenda að stuðningsfulltrúar 
væru ráðnir til að vera aðstoð fyrir nemendur.  

4.6 Samanburður á svörum um ástæður 
ráðningar og dagleg störf stuðningsfulltrúa 

Mynd 4-29 sýnir samanburð á svörum umsjónarkennara, sérkennara og 
stjórnenda við spurningum um ástæður fyrir því að stuðningsfulltrúar séu 
ráðnir. Auk þess má sjá svör þeirra stuðningsfulltrúa sem svöruðu; á stundum 
við, á oft við og á alltaf við, við fullyrðingum um dagleg störf þeirra. Svör við 
fullyrðingum um gæslu voru lögð saman og meðaltal tekið til að hægt væri að 
bera saman við svör hinna hópanna. Eins voru svör við fullyrðingunum „ég 
fylgi einstaka nemendum eftir allan skóladaginn“ og ég fylgi einstaka 
nemendum eftir hluta úr skóladegi“ lögð saman og meðaltal tekið til að geta 
borið saman við fullyrðinguna „að fylgja einstaka nemendum með sérþarfir 
eftir“ í spurningu um ástæðu ráðningar. Á myndinni sést að stuðningsfulltrúar 
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segjast stundum, oft eða alltaf leysa af ef kennari forfallast í 35% tilvika en 
stjórnendur segja það aldrei ástæðu ráðningar og lítið hlutfall sérkennara og 
umsjónarkennara. Eins sést að 54% stuðningsfulltrúa segjast stundum, oft eða 
alltaf sinna skrifstofutengdri vinnu en stjórnendur segja það aldrei vera ástæðu 
ráðningar og lítið hlutfall umsjónarkennarra. Hins vegar segja 17% sérkennara 
það vera ástæðu ráðningar.  

 
Mynd 4-29. Svör umsjónarkennara, sérkennara og stjórnenda við því hvaða ástæður 
eru fyrir því að stuðningsfulltrúar eru ráðnir við skólann. *svör stuðningsfulltrúa við 
fullyrðingum sem eiga við dagleg störf þeirra 

 
Í stuttu máli má segja að ekki séu allir sammála um ástæður fyrir 

ráðningu stuðningsfulltrúa og í einhverjum tilvikum er ósamræmi í því hvað 
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umsjónarkennarar, sérkennarar og stjórnendur segja að séu ástæður ráðningar 
miðað við hvað stuðningsfulltrúar upplifa í starfi sínu.  
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5. Umræður 
Markmiðið með rannsókninni var að fá upplýsingar um hvernig 
stuðningsfulltrúar, umsjónarkennarar, sérkennarar og skólastjórnendur sjá 
störf stuðningsfulltrúa í íslenskum grunnskólum. Rannsóknarspurningin snéri 
að því hvernig þessir starfshópar skilgreindu störf stuðningsfulltrúa í 
grunnskólum. Sett var fram tilgáta um að munur væri á skilgreiningum eftir 
starfsheitum. 

Í köflunum hér á eftir verður rætt um hlutverk stuðningsfulltrúa og 
skilgreiningar á störfum þeirra miðað við niðurstöður og fræðilega umfjöllun. 
Þá verður einnig litið á ákveðna þætti tengda stuðningsfulltrúastarfinu, fyrir 
hvern stuðningsfulltrúinn er, kennslufræðilegt hlutverk hans og önnur störf. Þá 
verður rætt um bakgrunn og starfsþjálfun stuðningsfulltrúanna í rannsókninni 
og tekið mið af fræðilegri umfjöllun. Einnig verður velt upp spurningum um 
tengsl stuðningsfulltrúastarfsins við skóla margbreytileikans og hlutverk 
kennara gagnvart þeim. Þá verður fjallað um annmarka á rannsókninni og loks 
er samantekt með vangaveltum um niðurstöður og þýðingu þeirra fyrir 
skólasamfélagið.  

5.1 Hlutverk stuðningsfulltrúa og skilgreiningar 
á störfum þeirra 

Störf stuðningsfulltrúa eru ansi fjölbreytt og þeir sinna margbreytilegum 
hlutverkum. Þeir virðast hafa kennslufræðilegt hlutverk, sérstaklega gagnvart 
einstaka nemendum og þá sinna þeir einnig hegðunarstjórnun, atferlismótun, 
gæslu, skrifstofustörfum og eru jafnvel persónulegir aðstoðarmenn fyrir 
nemendur. Þær fáu starfslýsingar sem til eru gefa til kynna að 
stuðningsfulltrúar eigi að sinna félagslegum stuðningi og þjálfun sem og 
námslegum stuðningi samkvæmt skólanámskrá, taka þátt í skipulagi en 
jafnframt að sinna öðrum verkefnum. Þá er ekki endilega gerð krafa um 
menntun eða reynslu (starfsmat.is, e.d.). Margir þátttakendanna í þessari 
rannsókn höfðu jákvætt viðhorf til starfs stuðningsfulltrúa ef litið er á svör við 
opnum spurningum og minnst var á að þeir væru nauðsynlegir og mikils virði. 
Flestir þátttakendur töldu fyrst og fremst að stuðningsfulltrúinn væri 
aðstoðarmaður nemenda og að hann leiðbeindi nemendum, sem er að vissu 
leyti í samræmi við starfslýsingar. Það að allir séu sammála því að helsta 
hlutverk stuðningsfulltrúa sé að vera aðstoðarmaður nemenda er ekki í 
samræmi við rannsóknir eins og til dæmis þeirra Butt og Lowe (2012, bls. 213) 
en þar kom fram að munur var á því hvað stuðningsfulltrúar og kennarar sögðu 
að hlutverk stuðningsfulltrúanna væri. Stuðningsfulltrúar sögðust frekar vera 
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að styðja við nemendur en kennarar sögðu þá frekar vera að aðstoða kennara 
og styðja við kennslu og kennsluhætti.  

Fyrir hvern er stuðningsfulltrúinn?  

Rannsóknir á störfum stuðningsfulltrúa bæði erlendis og á Íslandi hafa bent til 
þess að þeir væru mikið með einstaka nemendum eða litlum nemendahópum, 
bæði innan kennslustofunnar sem og utan (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 
Karlsdóttir, 2010, bls. 4; Webster o.fl., 2010, bls. 326). Nokkrar fullyrðinganna 
í þessari rannsókn snéru beint eða óbeint að sérþörfum einstakra nemenda eða 
nemendahópa. Þetta voru fullyrðingar um að stuðningsfulltrúinn væri 
aðstoðarmaður nemenda og að hann fylgdi einstaka nemendum eða ákveðnum 
nemendahópum eftir, hluta úr degi eða jafnvel allan daginn. Í flestum tilvikum 
voru þátttakendur sammála þessum fullyrðingum. Það er í samræmi við 
rannsókn Webster og fleiri (2010, bls. 326) þar sem stuðningsfulltúar höfðu 
frekar tilhneigingu til að vera með einstaka nemendum eða litlum 
nemendahópum. Það sem kom líka í ljós í rannsókn Webster og fleiri (2010, 
bls. 327) var að stuðningsfulltrúar sinntu nemendum með skilgreindar sérþarfir 
meira heldur en kennarar en því var öfugt farið fyrir þá nemendur sem engar 
sérþarfir höfðu. Þetta vekur upp spurningar um hlutverk kennara og sérkennara 
í námi nemenda með sérþarfir. Sé raunin sú að stuðningsfulltrúar séu meira 
með nemendum með sérþarfir heldur en kennarar og sérkennarar þá vakna 
spurningar um ábyrgð og hvar hún liggur en meira verður fjallað um samstarf 
stuðningsfulltrúa, sérkennara og umsjónarkennara seinna í umræðukaflanum.  

Þótt allir teldu stuðningsfulltrúa helst vera aðstoðarmenn nemenda var 
einnig mikill meirihluti í öllum starfshópum sem sagði stuðningsfulltrúa líka 
vera aðstoðarmann kennara. Þetta má í raun túlka sem svo að stuðningsfulltrúar 
séu aðallega aðstoðarmenn nemenda en samt eru þeir líka mikið til 
aðstoðarmenn kennara. Það að stuðningsfulltrúinn sé til staðar fyrir einstaka 
nemendur eða nemendahópa styður í raun það að læknisfræðileg sjónarmið á 
fötlun (Birna H. Bergsdóttir o.fl., 2007, bls. 270 – 273; Dóra S. Bjarnason og 
Grétar L. Marinósson, 2016, bls. 25; Norwich, 2013, bls. 21 – 22) séu ríkjandi 
í skólastarfi hér á landi, þar sem áherslan er væntanlega á að eitthvað sé að 
nemandanum sem stuðningsfulltrúinn þarf að hjálpa til við. Til þess að þetta 
væri nær félagslegum sjónarmiðum á fötlun (Norwich, 2013, bls. 4) mætti velta 
því upp hvort stuðningsfulltrúinn ætti ekki frekar að vera þarna fyrir kennarann 
og aðra sem starfa í skólanum því það eru í raun þeir sem eiga í vanda með að 
mæta öllum nemendum sínum.  

Ef stuðningsfulltrúar fylgja einstaka nemendum og nemendahópum eins 
mikið eftir og virðist vera samkvæmt svörum í þessari rannsókn, þá er það 
einnig áhyggjuefni hvaða áhrif það getur haft á nemendur félagslega. Vissulega 
hefur komið fram, til dæmis í rannsókn Rannveigar Traustadóttur og Snæfríðar 
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Þóru Egilsson (2009, bls. 33) að nemendur og foreldrar þeirra óski eftir því að 
stuðningurinn felist einmitt í því að aðstoða nemendur við að komast inn í 
hópinn og verða virkir í félagslegum samskiptum. Það þarf þó að fara varlega 
og stuðningsfulltrúinn eða sá sem styður nemandann í félagslegum 
samskiptum þarf að hafa þekkingu á og gera sér grein fyrir hvenær hann er 
virkilega að aðstoða nemandann við félagsleg samskipti og hvenær hann er 
hreinlega að hamla nemendum í samskiptum við aðra nemendur líkt og fram 
kom í rannsókn Causton-Theoharis og Malmgren (2009, bls. 310). 

Kennslufræðilegt hlutverk stuðningsfulltrúa 

Stuðningsfulltrúar virðast vera í stóru kennslufræðilegu hlutverki í sínu 
daglega starfi án þess að fá til þess viðeigandi þjálfun og undirbúning. Þetta 
hefur líka komið fram í öðrum rannsóknum, bæði hér á landi sem og erlendis 
(Giangreco o.fl., 2002, bls. 55; Giangreco o.fl., 2013, bls. 130; Hafdís 
Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 11 – 12; Sharma og Salend, 
2016, bls. 121; Webster o.fl., 2010, bls. 329). 

Stöldrum aðeins við kennslufræðilegt hlutverk stuðningsfulltrúa en til 
að geta rætt það er ágætt að líta fyrst á það hvað einstaklingur sem ætlar sér að 
verða grunnskólakennari þarf að gera til að fá þau réttindi. Sá sem ætlar að 
verða grunnskólakennari þarf jafnan að ljúka þriggja ára námi í 
grunnskólakennarafræðum (B.Ed) og síðan tveggja ára námi til meistaragráðu 
í kennslufræðum (lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 
leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, nr. 87/2008). Þá þarf 
kennaramenntun að byggjast á góðum grunni og vera fjölbreytt, og nýliðar eiga 
rétt á leiðsögn sem ætti að vera formlegur hluti af kennaramenntuninni 
(Kennarasamband Íslands, 2014). Ef þetta er sett í samhengi við 
kennslufræðilegt hlutverk stuðningsfulltrúa má spyrja sig afhverju kennarar 
þurfi að fara í fimm ára háskólanám í kennslufræðum og fá leiðsögn í starfi 
sínu af reyndari kennurum en stuðningsfulltrúar ganga í þeirra störf án 
nokkurrar menntunar og reynslu. Hér er ekki verið að efast um hæfni og getu 
stuðningsfulltrúa til að sinna þessu hlutverki heldur bent á að þarna á sér stað 
mikið misræmi varðandi undirbúning og stuðning í starfi. Líkt og kom fram í 
rannsókn Webster og fleiri (2010, bls. 327) starfa stuðningsfulltrúar oft með 
nemendum sem þurfa mikinn stuðning, og hafa skilgreindar sérþarfir. Í sumum 
tilfellum virðast þeir oft vera aðalkennarar einstakra nemenda og þurfa þar af 
leiðandi að taka ábyrgð á ýmsu sem þeir hafa ekki hlotið þjálfun til að gera 
(Doyle og Giangreco, 2007, bls. 434; Giangreco o.fl., 2010, bls. 50 – 51; 
Webster o.fl., 2010, bls. 329 – 330).  
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Önnur störf stuðningsfulltrúa 

Þegar hefur verið fjallað um kennslufræðilegt hlutverk stuðningsfulltrúans og 
hlutverk hans í sambandi við að fylgja einstaka nemendum eða 
nemendahópum eftir. Það er stór hluti af starfssviði þeirra en þó er ekki allt í 
þeirra verkahring upptalið. Margir í þessari rannsókn voru sammála því að 
stuðningsfulltrúar sinntu gæslu í frímínútum og á hádegisverðartíma, og 
jafnvel skrifstofutengdri vinnu svo sem útprentun, ljósritun og plöstun. Þá 
nefndu stuðningsfulltrúar ýmislegt í svörum við opnum spurningum eins og til 
dæmis að þurfa að skipta um þvaglegg hjá nemendum, sjá um óskilamuni, 
skipuleggja og laga bækur og fleira. Aðrir starfsmenn (umsjónarkennarar, 
sérkennarar og stjórnendur) virtust á sama máli. Í rannsókn Kristínar Þóru 
Möller og Hermínu Gunnþórsdóttur (2018, bls. 8) voru stuðningsfulltrúar 
ósáttir við að vera settir í of fjölbreytt verkefni og í niðurstöðum 
rannsóknarinnar kemur fram að litið sé á stuðningsfulltrúa sem „fjölnota 
starfsfólk“. Í þessari rannsókn kom samskonar óánægja í ljós ef marka má svör 
stuðningsfulltrúa við opnum spurningum. Meðal annars óánægja með að vera 
settir í hvaða störf sem er, ganga í störf húsvarðar, sinna þrifum og fleira. Þá 
var stuðningsfulltrúinn sem nefndi að hann hefði verið látinn skipta um 
þvaglegg hjá nemanda mjög ósáttur við það á meðan skólastjórnanda virtist 
finnast það í lagi og vera eitt af þeim fjölbreyttu störfum sem stuðningsfulltrúar 
ættu að sinna. 

Það kom fram munur á milli starfshópa um tvær fullyrðingar varðandi 
störf stuðningsfulltrúa, sú fyrri um núverandi störf stuðningsfulltrúa og hin um 
æskileg störf. Í báðum tilvikum var um að ræða spurningar er tengdust þeirri 
fullyrðingu að stuðningsfulltrúi leysti af í kennslustundum þegar kennari væri 
fjarverandi. Flestir umsjónarkennarar, sérkennarar og stjórnendur voru 
ósammála þessum fullyrðingum en stuðningsfulltrúar voru á öðru máli, það er 
þeir voru ýmist ósammála, tóku ekki afstöðu, eða voru sammála. Meirihluti 
stuðningsfulltrúanna í rannókn Marthens E. Veigarssonar Olsen (2018, bls. 52) 
svöruðu því að þeir hefðu gengið í störf kennara og veltir Marthen því fyrir sér 
hvort stuðningsfulltrúar séu nýttir í forfallakennslu vegna þess að 
forfallakennarar eru ekki í boði (Marthen E. Veigarsson Olsen, 2018, bls. 54). 
Þeim vangaveltum má líka velta upp hér en jafnvel líka því hvers vegna 
stuðningsfulltrúarnir segjast frekar sinna afleysingum en hinir starfshóparnir 
segja þá ekki gera það. Hugsanlegt er að stjórnendur, umsjónarkennarar og 
sérkennarar geri sér hreinlega ekki grein fyrir því að stuðningsfulltrúar leysi 
svo mikið af. Það sem er líka áhugavert er að ef litið er á svör við ástæðum 
ráðningar þá segja stjórnendur ekki í neinum tilvikum að stuðningsfulltrúar séu 
ráðnir til að leysa af ef kennari er fjarverandi en samt eru örfáir sammála því 
að þeir leysi af og ættu að leysa af í slíkum tilvikum.  

Meira en helmingur þátttakenda var ósammála því að stuðningsfulltrúar 
sinntu skrifstofutengdum störfum og enn fleiri voru ósammála því að 
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stuðningsfulltrúar ættu að sinna skrifstofutengdum störfum. Misjafnt var hvað 
stuðningsfulltrúar sögðu sjálfir um hversu oft þeir sinntu skrifstofutengdum 
störfum en þó sagði rúmlega helmingur að það að sinna skrifstofutengdri vinnu 
ætti við um dagleg störf þeirra. Þetta er því að einhverju leyti í samræmi við 
það sem fjallað hefur verið um í rannsóknum þótt stuðningsfulltrúar og aðrir 
líti ekki á þetta sem eitt af aðalstörfunum (Butt og Lowe, 2012, bls. 213; 
Sharma og Salend, 2016, bls. 121).  

Almenn atriði varðandi stuðningsfulltrúastarfið 

Í rannsókninni kom fram munur eftir starfsheitum á afstöðu þátttakenda til 
stuðningsfulltrúastarfsins í nokkrum tilvikum þótt allir hópar hafi frekar verið 
sammála því að stuðningsfulltrúar fengju ekki næga þjálfun og 
undirbúningstíma líkt og komið hefur fram í rannsóknum bæði hér á landi sem 
og erlendis (Giangreco o.fl., 2010, bls. 50 – 51; Kristín Þóra Möller og 
Hermína Gunnþórsdóttir, 2017, bls. 8). Stuðningsfulltrúar, umsjónarkennarar 
og sérkennarar lögðu áherslu á að mikilvægt væri að stuðningsfulltrúar og 
kennarar fengju sameiginlegan undirbúning og þjálfun til að starfa saman. 
Sérstaklega þar sem stuðningsfulltrúar væru oft að starfa með nemendum með 
flóknar þarfir. Þessir hópar óskuðu einnig eftir því að stuðningsfulltrúar kæmu 
meira að teymisvinnu með kennurum því þá gætu þeir komið betur að gagni í 
kennslustundum. Bent hefur verið á þessi atriði í umfjöllunum um störf 
stuðningsfulltrúa og umræðan sett í samhengi við að stuðningsfulltrúar búi að 
mikilvægri þekkingu um nemendur og félagslega stöðu þeirra (Edda 
Óskarsdóttir, 2017, bls. 116). 
 Það er áhugavert að þeir sem starfa helst með stuðningsfulltrúum, 
sérkennarar og umsjónarkennarar, virðast ekki treysta sér til að taka skýra 
afstöðu til stuðningsfulltrúastarfsins, til dæmis varðandi atriði er snúa að hæfni 
þeirra til að takast á við störf sín. Stjórnendur og stuðningsfulltrúar voru oftar 
sammála fullyrðingum þessi atriði. Í rannsókn Eddu Óskarsdóttir (2017, bls. 
117) voru einhverjir kennarar ósáttir við störf stuðningsfulltrúa og töldu þá 
stuðla að auknu vinnuálagi og vera óhjálplega. Mögulega gæti það verið 
afstaða þeirra umsjónarkennara og sérkennara sem voru ósammála því að 
stuðningsfulltrúar væru hæfir í starfi sínu þar sem ætla má að þeir ættu að 
þekkja störf stuðningsfulltrúa betur en stjórnendur. Velta má fyrir sér hvort 
kennarar og sérkennarar séu ósáttir við störf stuðningsfulltrúa á þann hátt að 
þeir eigi að aðstoða kennarann meira en raun ber vitni eins og kom fram í 
rannsókn Butt og Lowe (2010, bls. 213). Eins gæti verið að samskipti nemenda 
við stuðningsfulltrúa væru liðlegri en við kennarana líkt og kom fram í 
rannsókn Webster og fleiri (2010, bls. 329) og sérkennarar og 
umsjónarkennarar þá ósáttir við það. Þá er líklegt að menntaðir 
umsjónarkennarar og sérkennarar telji stuðningsfulltrúa ekki jafnhæfa í starfi 
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þar sem þeir hafa ekki þá menntun og starfsþjálfun sem kennarar hafa þegar 
kemur að kennslufræðilegu hlutverki en líkt og komið hefur fram bæði í þessari 
rannsókn og öðrum þá virðast stuðningsfulltrúar oft sinna kennslufræðilegum 
störfum eins og einstaklingsmiðuðum fyrirmælum og fyrirmælum til minni 
hópa (Sharma og Salend, 2016, bls. 121 – 122, Webster o.fl., 2010, bls. 330) 
 Stuðningsfulltrúar eru í auknum mæli í maður á mann aðstæðum við 
nemendur með sérþarfir og dæmi eru um að sérkennarar verji minni tíma með 
nemendum heldur en stuðningsfulltrúarnir sem þeir sjá um (Giangreco, 2013, 
bls. 96 – 97). Umsjónar- og sérkennarar sögðust almennt ekki hafa fengið 
leiðsögn um það hvernig þeir gætu nýtt sér stuðningsfulltrúa í starfi og margir 
höfðu ekki fengið upplýsingar um störf þeirra innan veggja skólans. Þetta er 
umhugsunarvert þar sem bæði umsjónarkennarar og sérkennarar sögðust gefa 
stuðningsfulltrúum fyrirmæli við störf sín og nutu jafnframt aðstoðar 
stuðningsfulltrúa fyrir nemendur sína einhvern tímann í skólastarfinu. Það 
virðist ekki algengt að kennarar fái kennslu og leiðsögn í kennaranáminu sem 
undirbýr þá til að vinna markvisst með stuðningsfulltrúum í skóla 
margbreytileikans (Sharma og Salend, 2016, bls. 126). Því hefur víða verið 
haldið fram að bæði stuðningsfulltrúar og kennarar myndu græða á því að fá 
slíkan undirbúning og kennslu (Radford o.fl., 2015, bls. 9; Sharma og Salend, 
2016, bls. 97; Webster o.fl., 2010, bls. 333). Fræðimenn hafa fjallað um að 
þegar kennarar hafa ekki fengið þjálfun og leiðsögn um störf stuðningsfulltrúa 
sé hætta á því að ábyrgð á námi nemenda með sérþarfir færist yfir á 
stuðningsfultrúana þar sem kennarar afsali sér ábyrgðinni yfir á þá (Doyle og 
Giangreco, 2007, bls. 435; Sharma og Salend, 2016, bls. 125). Það er því 
mikilvægt að kennarar fái leiðsögn og þjálfun til að koma í veg fyrir að slíkt 
komi fyrir.  

5.2 Bakgrunnur stuðningsfulltrúa 
Meirihluti stuðningsfulltrúanna sem svöruðu könnuninni voru konur en það 
kemur ekki á óvart þar sem konur eru almennt í miklum meirihluta starfsmanna 
í skólum. Flestir stuðningsfulltrúanna sem svöruðu voru líka eldri en 50 ára og 
flestir höfðu unnið í skólanum sem þeir unnu í meira en fimm ár. Það er ekki í 
samræmi við rannsókn Marthens (2018, bls. 31 – 32) en þar voru flestir 
stuðningsfulltrúanna á aldrinum 36 – 45 ára en jafnmargir höfðu unnið í tvö til 
fimm ár og sex ár eða lengur. Ef rýnt er í tölurnar kemur hinsvegar í ljós að 
svipað margir sögðust vera eldri en 50 ára í báðum rannsóknum en fleiri 
stuðningsfulltrúar tóku þátt í rannsókn Marthens heldur en í þessari rannsókn.  

Flestir stuðningsfulltrúanna höfðu aðeins lokið grunnskólaprófi en það 
er í samræmi við rannsókn Ágústs Ólasonar (2005, bls. 6) sem skýrsla 
menntasviðs Reykjavíkurborgar um greiningu á störfum stuðningsfulltrúa í 
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grunnskólum Reykjavíkur frá árinu 2006 byggir á, en þó hafði þar um 
helmingur þátttakenda lokið námi sérsniðnu að stuðningsfulltrúum að hluta til 
eða öllu leyti, en flestir höfðu aðeins lokið grunnskólaprófi. Hér var ekki spurt 
um nám sem þátttakendur höfðu lokið að hluta en aðeins einn hafði lokið 
sérstöku stuðningsfulltrúanámi. Það er því ekki hægt að fullyrða um samræmi 
eða ósamræmi þar á milli. Bent hefur verið á að þeir sem eru ráðnir til að starfa 
sem stuðningsfulltrúar hafi ekki endilega faglega hæfni og bjargráð til að sinna 
þeim störfum sínum til dæmis á sviði kennslu (Doyle og Giangreco, 2007, bls. 
434; Giangreco, 2013, bls. 94 – 95). Hafi flestir stuðningsfulltrúa aðeins 
grunnskólapróf má velta því fyrir sér hvort þeir hafi þá faglegu þekkingu og 
hæfni sem þeir þyrftu að hafa miðað við þær fjölbreyttu skyldur sem þeir 
virðast hafa.  

Undirbúningur og starfsþjálfun 

Í rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir sem samþykkt var 
ásamt Salamanca yfirlýsingunni sumarið 1994 og send í íslenska skóla árið 
1995 kemur skýrt fram að undirbúningur allra þeirra sem sinna kennslu sé 
mjög mikilvægur (Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 30). Eins og hefur komið 
fram þá fannst mörgum stuðningsfulltrúar ekki fá nægan undirbúningstíma eða 
starfsþjálfun. Þegar stuðningsfulltrúar voru spurðir um undirbúningstíma þá 
sögðu flestir að það væri ekki gert ráð fyrir undirbúningstíma í stundatöflu. Þó 
virtust flestir ósammála því að þeir þyrftu yfirhöfuð að undirbúa sig þar sem 
færri voru sammála eða mjög sammála því að þurfa að undirbúa sig heima eða 
í kaffi- og matarhléum. Flestir stuðningsfulltrúana voru sammála eða mjög 
sammála því að þeir fengju leiðsögn í starfi en minna en helmingur sagðist þó 
hafa fengið starfsþjálfun á vinnutíma frá skólanum sem þeir störfuðu hjá.  

Í rannsókn Ágústs Ólasonar (2005, bls. 27) töldu stuðningsfulltrúar sig 
flestir hafa fengið næga starfsþjálfun en töldu sig helst þurfa meiri þjálfun í 
agastjórnun, í að aðstoða nemendur með námsörðugleika, fatlanir og fleira. Í 
rannsókn Marthens (2018, bls. 57) kom líka fram að stuðningsfulltrúum fannst 
þeir þurfa meiri færni í hegðunarstjórnun og að starfa með ofvirkum börnum 
og börnum með athyglisbrest. Stuðningsfulltrúarnir í þessari rannsókn sögðust 
aðallega hafa hlotið þjálfun til að vinna með nemendum með 
hegðunarvandamál, á einhverfurófi, með ADHD eða nemendum með 
samskiptavanda. Þessir þættir áttu líka við nemendur sem stuðningsfulltrúarnir 
störfuðu með en þó er áhugavert að sjá að stuðningsfulltrúar höfðu ekki margir 
hlotið þjálfun í að starfa með nemendum með sértæka námsörðugleika, 
þroskaskerðingu eða tilfinningavanda en þetta voru einnig allt atriði sem áttu 
mjög oft við í daglegum störfum þeirra. Þessar niðurstöður eru því ekki í 
samræmi við niðurstöður Marthens og Ágústs að því leyti að hér virðast 
stuðningsfulltrúar aðallega hafa fengið þjálfun í hegðunarvanda en það er það 



 
 
 
 
 

87 

sem stuðningsfulltrúar í rannsóknum Marthens og Ágústs fannst vanta (Ágúst 
Ólason, 2005, bls. 27; Marthen E. Veigarsson Olsen, 2018, bls. 57).  

5.3 Ástæður ráðningar stuðningsfulltrúa 
samanborið við upplifun stuðningsfulltrúa á 
daglegum störfum 

Evrópumiðstöðin hefur lagt áherslu á að miklvægt sé að nýta mannauð og 
fjármagn sem skyldi til að hægt sé að bjóða upp á hágæða menntun í skóla 
margbreytileikans (Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérkennslu, 
2017a, bls. 40). Ætla má að fjármagn og mannauður haldist í hendur því 
starfsfólk kostar jú peninga. Umsjónarkennarar, sérkennarar og stjórnendur 
voru spurðir hvaða ástæður væru fyrir ráðningu stuðningsfulltrúa í skólann 
þeirra og nokkur atriði talin upp. Á sama tíma voru stuðningsfulltrúar spurðir 
hvort og þá hversu oft nokkur atriði ættu við þeirra daglegu störf. Þegar þessi 
atriði eru skoðuð saman kemur nokkuð áhugavert í ljós. Umsjónarkennarar, 
sérkennarar og stjórnendur voru ekki sammála um ástæður ráðningar í öllum 
fullyrðingum og stuðningsfulltrúar sögðust svo sinna störfum sem þeir virtust 
ekki vera ráðnir til að sinna. Sem dæmi má nefna að um þriðjungur 
stuðningsfulltrúa sagðist sammála því að það að leysa af ef kennari forfallast 
ætti við dagleg störf þeirra og það er í samræmi við niðurstöður Marthens 
(2018, bls. 39) þar sem stuðningsfulltrúar sögðust hafa gert eitthvað af því að 
ganga í störf kennara. Miðað við svör stjórnenda við ástæðum ráðningar þá er 
afleysing af þessu tagi aldrei ástæða ráðningar og fáir umsjónar- og sérkennarar 
völdu þann möguleika sem ástæður ráðningar. Það hefur komið fram í 
rannsóknum að stuðningsfulltrúar verji meiri tíma með nemendum í kennslu 
heldur en sérkennarar (Giangreco o.fl., 2010; Webster o.fl., 2010, bls. 330) og 
gæti því verið að stuðningsfulltrúar séu frekar látnir sinna afleysingum heldur 
en sérkennarar af því að þeir þekkja frekar til í kennslustofunni. Þá gæti líka 
verið að stjórnendur líti ekki á það sem svo að stuðningsfulltrúar séu að leysa 
kennara af heldur frekar að gæta nemenda á þeim tímum sem kennari er 
fjarverandi því líkt og kom fram hjá Kristínu Þ. Möller og Hermínu 
Gunnþórsdóttur (2017, bls. 8) þá upplifa stuðningsfulltrúar sig oft sem fjölnota 
starfsfólk sem hægt er að setja í hvaða störf sem er.  

Líkt og áður kom fram þá var meira en helmingur þátttakenda ósammála 
því að stuðningsfulltrúar sinntu skrifstofutengdri vinnu. Í samræmi við það þá 
merkti enginn stjórnenda við valmöguleikann um að stuðningsfulltrúar væru 
ráðnir til að sinna skrifstofutengdri vinnu og örfáir umsjónarkennarar en aðeins 
fleiri sérkennarar sögðu skrifstofutengda vinnu vera ástæðu ráðningar. Þrátt 
fyrir þetta þá sögðu rúmlega helmingur stuðningsfulltrúa að skrifstofustörf 
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ættu við þeirra daglegu störf sem er í samræmi við aðrar rannsóknir (Butt og 
Lowe, 2012, bls. 213; Sharma og Salend, 2016, bls. 121).  

Stuðningsfulltrúar eru í meiri mæli í kennslufræðilegu hlutverki heldur 
en stjórnendur ætlast til af þeim en erlendir fræðimenn hafa einmitt fjallað um 
að of margir stuðningsfulltrúar sinni kennslufræðilegu hlutverki, gefi fyrirmæli 
og leiðbeini (Doyle og Giangreco, 2007, bls. 434; Webster o.fl., 2010, bls. 
325). Skóli margbreytileikans ætti að vera kerfi sem á að tryggja nemendum á 
öllum aldri þýðingarmikil og hágæða námstækifæri í nærumhverfi þeirra ásamt 
vinum og jafningjum (Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 
2015, bls. 1; Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar, 2017a, bls. 7). Það er 
vissulega áhyggjuefni að stuðningsfulltrúar verji svona miklum tíma í 
námstengda leiðsögn án þess að hafa til þess tilskylda menntun. Í sumum 
rannsóknum hefur komið fram að stuðningsfulltrúar eru líklegir til að gefa 
nemendum svör, leiðrétta þá og leggja frekar áherslu á að nemendur klári 
verkefnin sín frekar en að þeir skilji þau (Giangreco, 2013, bls. 94; Webster 
o.fl., 2010, bls. 327 – 328), og ýta þannig síður undir merkingarbært nám 
nemenda. Ef skóli margbreytileikans felst meðal annars í því að allir nemendur 
hafi jafnan rétt til að ná árangri (Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og 
sérþarfir, 2017a, bls. 8 – 9) þá má velta fyrir sér hvort þeir nemendur sem fá 
oftar námstengda leiðsögn frá stuðningsfulltrúum sitji við sama borð og hinir 
sem fá þá námstengda leiðsögn frá kennurum. Einnig hefur komið fram að 
stuðningsfulltrúar séu að miklu leyti ábyrgir fyrir námi nemenda sem þeir 
fylgja og að nemendur sem verja miklum tíma með stuðningsfulltrúum taki 
ekki eins mikinn þátt í almennu bekkjarstarfi (Edda Óskarsdóttir, 2017, bls. 
117; Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010, bls. 11 – 12). Ef það 
er raunin þá gætu þeir nemendur sem verja miklum tíma með stuðningsfulltrúa 
farið á mis við þann félagslega- og menningarlega fjölbreytileika sem er einn 
af lykilþáttum skóla margbreytileikans (Evrópumiðstöð um nám án 
aðgreiningar og sérþarfir, 2017a, bls. 8 – 9).  

Eins og áður hefur verið fjallað um þá kom fram í fullyrðingum um 
núverandi og æskileg störf stuðningsfulltrúa, að flestir voru sammála því að 
stuðningsfulltrúar ættu að vera aðstoðarmenn nemenda og eins að 
stuðningsfulltrúi fylgdi ákveðnum nemendahópum eða nemendum hluta úr 
degi eða allan daginn. Þetta segja nær allir stjórnendur og sérkennarar og meiri 
hluti umsjónarkennara vera ástæðu fyrir ráðningu stuðningsfulltrúa og tæplega 
60 prósent stuðningsfulltrúa segja þetta stundum, oft eða alltaf eiga við um 
þeirra daglegu störf. Þetta er áhugavert því það rennir stoðum undir þá 
kenningu að frekar sé unnið eftir læknisfræðilegum sjónarmiðum í skólunum 
heldur en félagslegum þar sem áherslan virðist vera á aðstoð við nemandann 
og hans vanda en ekki á vanda kennarans við að mæta nemandanum líkt og 
Dóra S. Bjarnason og Grétar L. Marinósson (2016, bls. 25) og fleiri hafa rætt 
um (Birna H. Bergsdóttir o.fl., 2007, bls. 270 – 273). Eins má velta því fyrir 
sér hvort þeir ættu þá ekki að fá undirbúningstíma eða að minnsta kosti vinna 
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í teymi með kennurum ef þeir eiga að geta veitt skilvirkan stuðning, bæði til 
að kennarar geti upplýst þá um stöðu nemenda en einnig til að 
stuðningsfulltrúar sjálfir geti gefið kennurum upplýsingar. Þannig gætu 
stuðningsfulltrúar mögulega stutt við kennslu og kennsluhætti líkt og kennarar 
í rannsókn Butt og Lowe (2012, bls. 213) nefndu að þeir ættu að gera. 
Rannsóknir hafa fjallað um að stuðningsfulltrúar þyrftu að bjarga sér sjálfir og 
starfa sem aðalkennarar einstakra nemenda og eins að kennarar geti haft 
tilhneigingu til að afsala sér ábyrgð á einstaka nemendum sem 
stuðningsfulltrúar sinna í miklum mæli (Doyle og Giangreco, 2007, bls. 434 – 
435; Webster o.fl., 2010, bls. 329 – 330). Meiri teymisvinna með kennurum 
gæti mögulega minnkað líkurnar á því að þetta gerist og orðið til þess að 
kennarar taki ábyrgð á öllum nemendum sínum.  

Niðurstöður úttektarinnar sem menntamálaráðuneytið lét gera á 
framkvæmd skóla margbreytileikans á Íslandi árið 2015 gætu að einhverju 
leyti verið í samræmi við þann mismun sem kemur fram hér í því hvað 
umsjónarkennarar, sérkennarar og stjórnendur sjá sem ástæður ráðningar. 
Jafnframt um mismun á milli þess sem stuðningsfulltrúar eru ráðnir til að gera 
og hvað þeir upplifa að þeir geri í sínu daglega starfi. Í skýrslunni kom fram 
að stuðningur sé fyrir hendi en að starfsfólk skóla óski eftir fjölbreyttari og 
sveigjanlegri kostum í stuðningi. Eins kom fram að það þurfi að vinna að 
viðmiðum sem snúa meðal annars að skilvirkni stuðningskerfa, stjórnskipulagi 
og gæðastjórnun á stuðningi (Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og 
sérkennslu, 2017b, bls. 14 – 17). Ef þessi gæðastjórnun væri til staðar og hugað 
væri betur að skilvirkni stuðningskerfa gæti vel verið að þetta misræmi myndi 
minnka eða jafnvel ekki vera til staðar þar sem mögulega sætu allir við sama 
borð og skildu hvernig stuðningurinn væri uppbyggður og fyrir hvern hann 
væri.  

5.4 Vangaveltur um stuðningsfulltrúastarfið, 
hlutverk kennara og skóla 
margbreytileikans  

Því hefur verið lýst að of margir stuðningsfulltrúar sinni kennslufræðilegu 
hlutverki, gefi fyrirmæli og leiðbeini án þess að hafa fengið til þess viðeigandi 
þjálfun (Doyle og Giangreco, 2007, bls. 434; Webster o.fl., 2010, bls. 326). 
Það er vissulega áhyggjuefni þegar litið er til þess að eitt megin hlutverk 
stuðningsfulltrúa er að vera leiðbeinandi fyrir einstaka nemendur. Þá er það 
einnig áhyggjuefni ef svo mikill tími með stuðningsfulltrúa gæti leitt það í ljós 
að nemendur með sérþarfir taki ekki eins mikinn þátt í almennu bekkjarstarfi 
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líkt og komið hefur í ljós í rannsóknum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 
Karlsdóttir, 2010, bls. 11 – 12) 

Líkt og kom fram í skýrslu Evrópumiðstöðvarinnar um framkvæmd 
skóla margbreytileikans á Íslandi þá benti úttektin til þess að mismunandi 
skilningur sé lagður í hugtakið á meðal fólks sem vinnur innan menntakerfisins 
(Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérkennslu, 2017b, bls. 11). Það 
var ekki spurt um skóla margbreytileikans í þessari rannsókn en ýmislegt í 
rannsókninni bendir þó til þess að skilningur á hugtakinu skóli 
margbreytileikans sé misjafn. Til að mynda var minnst á skóla án aðgreiningar 
tvisvar í svörum við opnum spurningum. Í öðru tilvikinu var það 
umsjónarkennari sem vildi meina að þessi stöðuga þörf á stuðningsfulltrúum 
væri vegna þess að enn sé þráast við að halda í þá fallegu hugmynd um skóla 
marbreytileikans sem er ekki að virka. Þessi athugasemd sem og 
niðurstöðurnar sem fjallað er um hér að ofan vekja upp spurningar um það 
hvort umsjónarkennarar eða kennarar almennt skilji hvað felst í hugmyndinni 
um skóla margbreytileikans og eins hvort þeir viti hvernig æskilegt sé að nýta 
stuðningsfulltrúa á skilvirkan hátt svo það samræmist starfi í skóla 
margbreytileikans. Í hinu tilvikinu sem skóli margbreytileikans var nefndur þá 
var það stjórnandi sem sagði að erfitt væri að láta skóla margbreytileikans 
ganga upp ef ekki væri fyrir stuðningsfulltrúa. Þetta er í samræmi við það sem 
kom fram í viðtölum Þórunnar Kjartansdóttur (2016) þar sem flestir 
viðmælendur hennarar sögðu stuðningsfulltrúa mikilvægan þátt í framkvæmd 
skóla margbreytileikans (Þórunn Kjartansdóttir, 2016, bls. 111). Séu 
stuðningsfulltrúar ein leið til að framfylgja skóla margbreytileikans getur vel 
verið góð hugmynd séu þeir þar fyrir alla. Fræðimenn hafa fjallað um að skólar 
og skólakerfi hafi brugðist við kröfunni um skóla margbreytileikans með því 
að fjarlægja hindranir fyrir nemendur og stuðla að sameiningu og jöfnum 
tækifærum fyrir alla nemendur en á sama tíma hafi þeir brugðist við með 
aðgreinandi aðgerðum líkt og að einblína á sérþarfir einstaklinga með lögum 
og reglugerðum sem veldur því svo að nemendur þurfa að sanna að eitthvað sé 
að (Armstrong o.fl., 2010, bls. 112). Líkt og Causton-Theoharis (2009, bls. 39) 
bendir á þá getur jafnvel staða húsgagna í skólastofunni virkað aðgreinandi 
sem og staða stuðningsfulltrúans í skólastofunni þar sem fullorðinn 
einstaklingur sem situr eða stendur alltaf með sama nemandanum er bein 
vísbending um að sá nemandi eigi í vanda.  

5.5 Annmarkar á rannsókn 
Þátttaka í rannsókninni var ekki eins og best verður á kosið og því er erfitt að 
alhæfa um niðurstöður fyrir þýðið allt. Mögulega hefði verið auðveldara að ná 
til fleiri í úrtaki ef tölvupóstum í skóla hefði hreinlega verið fylgt eftir með 
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heimsókn í skólanna. Aldursdreifing og starfsaldur stuðningsfulltrúa vekur upp 
spurningar en ástæðan gæti mögulega verið að yngri stuðningsfulltrúar eða 
stuðningsfulltrúar sem hafa starfað stutt í skólum hafi hreinlega ekki netföng 
hjá skólunum. Líkt og kom fram í aðferðarkafla þá varð ég samkvæmt kröfum 
persónuverndar að treysta á að skólastjórar kæmu spurningarkönnun 
áleiðis. Þátttaka stuðningsfulltrúa á Höfuðborgarsvæðinu voru vonbrigði en ég 
vonast til þess að þessi rannsókn verði til þess að frekari rannsóknir á störfum 
stuðningsfulltrúa verði gerðar þar sem gögnum er bæði safnað með viðtölum 
sem og áhorfsmælingum.  

5.6 Samantekt og lokaorð 
Rannsóknarspurningin var: Hvernig skilgreina stuðningsfulltrúar, 
umsjónarkennarar, sérkennarar og skólastjórnendur störf stuðningsfulltrúa í 
grunnskólum. Þá var sett fram sú tilgáta að munur væri á því hvernig hóparnir 
skilgreina störf þeirra. Til að svara rannsóknarspurningunni í stuttu máli þá eru 
stuðningsfulltrúar, skólastjórnendur, umsjónarkennarar og sérkennarar 
sammála um það að starf stuðningsfulltrúa sé mjög fjölbreytt og felist aðallega 
í því að vera aðstoð fyrir nemendur, vera í leiðbeinandi hlutverki fyrir þá og 
gefa einstaka nemendum námsleg fyrirmæli, fylgja eftir einstaka nemendum 
eða nemendahópum hluta úr skóladegi. Þeir sinna líka gæslu bæði í frímínútum 
og á hádegisverðartíma. Það kom ekki fram mikill munur í svörum við einstaka 
fullyrðingum spurningalistans og tilgátan um mun stóðst ekki nema í fáum 
tilvikum. Í þeim tilvikum þar sem munur kom fram var munurinn aðallega 
þannig að umsjónarkennarar og sérkennarar voru ekki á sama máli og 
stuðningsfulltrúar og stjórnendur og átti það aðallega við um almenn atriði 
varðandi stuðningsfulltrúastarfið og það hvort stuðningsfulltrúar sinntu 
afleysingum þegar kennari væri fjarverandi.  

Svo virðist sem stuðningsfulltrúar séu að sinna störfum sem kennari 
myndi jafnan sinna fyrir ákveðna nemendur. Sé það raunin þá eru þeir 
nemendur ekki að fá sömu tækifæri og samnemendur þeirra þar sem jafnvel 
ófaglærður stuðningsfulltrúi gæti mögulega verið að kenna þeim meirihlutann 
af námsefninu hluta úr degi eða jafnvel allan skóladaginn. Hér hlýtur því ein 
forsenda skóla margbreytileikans, sú að allir ættu að hafa jöfn tækifæri til 
náms, að vera brotin. Mögulega mætti segja að stuðningsfulltrúar væru að 
sinna þessum störfum „óvart“ þar sem umsjónarkennarar og sérkennarar starfa 
mikið með stuðningsfulltrúum en virðast í fáum tilvikum fá leiðsögn um það 
hvernig þeir geti nýtt sér stuðningsfulltrúa í kennslu. 

Það kom í ljós að stuðningsfulltrúar segjast leysa kennara af í sínum 
daglegu störfum jafnvel þótt stjórnendur segi þá ekki ráðna til þess. Það virðist 
sem ekki séu skýrar reglur eða ákvæði um afleysingar enda segir í 
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starfslýsingum frá Reykjavíkurborg og Naustaskóla á Akureyri að 
stuðningsfulltrúar geti tekið að sér önnur tilfallandi verkefni (Naustaskóli, 
2014, bls. 14 – 15; Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar, e.d., bls. 1). Einn 
stjórnendanna í rannsókninni sagði í svari við opinni spurningu að 
stuðningsfulltrúar leystu sjaldan af en ef þeir gerðu það þá væri það helst í list- 
og verkgreinum. Þá væri afleysingin í formi þess að stuðningsfulltrúinn hefði 
eftirlit með nemendum á meðan þeir væru í frjálsum leik eða ýmsum leikjum 
og spilum. Samkvæmt aðalnámsskrá grunnskóla (mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16) eru grunnþættir menntunar: læsi, 
sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 
Sköpun er eitthvað sem hlýtur að tengjast list- og verkgreinum á beinan hátt 
þótt hún eigi að sjálfsögðu að vera í öllu skólastarfi. Í aðalnámskrá (mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 52) er líka viðmiðunarstundaskrá þar 
sem tekið er fram hve mikið hlutfall af vikulegum kennslutíma á að fara í 
ákveðin fög. Þar eru list- og verkgreinar um 15 prósent og til samanburðar má 
nefna að erlend tungumál ættu að vera um 10 prósent af vikulegum 
kennslutíma og náttúrufræðigreinar um átta prósent. Ef rétt reynist að 
stuðningsfulltrúar leysi helst af í list- og verkgreinum þá er það sérstök 
forgangsröðun og áhugavert væri að vita ástæðuna fyrir henni.  

Stuðningfulltrúum hefur fjölgað gríðarlega í íslenskum grunnskólum á 
liðnum árum en samt eru aðeins til fáar rannsóknir á störfum þeirra og þær 
rannsóknir sem hafa verið gerðar eru að mestu leyti rannsóknir tengdar 
námsritgerðum. Það er í raun ótrúlegt, miðað við fjölgun síðustu ára, að störf 
þeirra og skilvirkni hafi ekki verið skoðuð af stjórnsýslunni þó ekki væri nema 
aðeins til að sjá hvort fjármagnið sé að nýtast á réttann hátt. Þá er lítið um 
skilgreiningar á störfum stuðningsfulltrúa og enn minna er vitað um áhrifin 
sem þeir hafa á félags- og námslegan þroska nemenda í skóla 
margbreytileikans. Það er í raun afar sérstakt að svo margir stuðningsfulltrúar 
séu starfandi þegar svo lítið er vitað um störf þeirra. Það hefur komið í ljós að 
margir eru sammála því að stuðningsfulltrúar eru ómissandi hluti af skóla 
margbreytileikans en ekki leggja allir sama skilning í starf þeirra. 
Stuðningsfulltrúar virðast reglulega ganga í störf sem þeir eru ekki ráðnir til að 
gera sem gæti bitnað á því sem þeir eru svo ráðnir til að gera. Ef 
stuðningsfulltrúar eru svona mikilvægir í framkvæmd skóla margbreytileikans 
líkt og komið hefur fram ættu störf þeirra þá ekki að vera betur skilgreind? 
Sveitarfélög og grunnskólar eyða miklum fjármunum í starfskrafta og því ætti 
að vera forgangsmál að skoða hvernig og hvort þessir starfskraftar séu að skila 
settum markmiðum. Í skýrslu Evrópumiðstöðvarinnar (Evrópumiðstöð um 
nám án aðgreiningar og sérkennslu, 2017b, bls. 14 – 17) kom einmitt fram að 
endurskoða þyrfti fjárveitingar til skólanna líkt og áður hefur verið fjallað um.  
 Það er von mín að þessi rannsókn fái fólk, sérstaklega í 
menntageiranum, til að hugsa um störf stuðningsfulltrúa og hlutverk þeirra í 
grunnskólum. Með þessari rannsókn vona ég að skólasamfélagið og stjórnvöld 
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vakni, eða að minnsta kosti rumski við, og líti á mannauð innan skólakerfisins 
og hvernig við erum að nýta hann í samræmi við fjárveitingar og markmið. Ég 
vona að stjórnvöld sjái sér fært að fara af stað í verkefni þar sem áhrif 
stuðningsfulltrúa á nám og félagsþroska einstaklinga eru skoðuð og það 
verkefni verði svo nýtt í að skilgreina störf þeirra og jafnframt setja reglur um 
störf þeirra í skóla margbreytileikans. 

Það er mikilvægt, sérstaklega nú þegar stjórnvöld hafa sett af stað vinnu 
við að innleiða skóla margbreytileikans, að endurskilgreina stuðning og þarfir 
allra nemenda. Horfa verður til fleiri og fjölbreyttari leiða í stuðningi sem fela 
ekki endilega í sér aukinn mannskap í skólaumhverfið en styðja samt sem áður 
við framkvæmd skóla margbreytileikans. Það ætti ekki að líðast að það 
starfsfólk sem hefur minnstu menntun og þjálfun sé fengið til að vinna með 
ákveðnum hópi nemenda og að það séu forrréttindi að fá kennslu við hæfi. Líkt 
og fjallað var um í inngangi þá er mikilvægt að hugsa um tilgang stuðnings og 
fyrir hvern hann raunverulega er. Hann má ekki skerða getu einsaklings til að 
vinna að markmiðum sínum. Sá sem langar að hlaupa maraþon og setur sér 
markmið þess eðlis, ræður ekki atvinnuhlaupara til að hlaupa nokkra kílómetra 
fyrir sig.  

Það hefur verið mjög lærdómsríkt að vinna að þessari rannsókn og er ég 
viss um að allt ferlið hefur gert mig meðvitaðri um náms- og félagslega stöðu 
allra nemenda, og hvað það er mikilvægt að skoða allar hliðar á stuðningi sem 
og þörfum nemenda áður en ákvarðanir eru teknar varðandi aðstæður þeirra í 
skólaumhverfinu. Ég vona að ég sé betur í stakk búin til að leiðbeina 
stuðningsfulltrúum í starfi mínu sem og þeim kennurum sem ég starfa með 
varðandi stuðning fyrir alla nemendur.  
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Fylgiskjal 1. Spurningakönnun 

 
Störf stuðningsfulltrúa í íslensku grunnskólum 
 
Velkomin 
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig stuðningsfulltrúar, 
skólastjórnendur, sérkennarar og kennarar skilgreina störf stuðningsfulltrúa og 
hvort að það sé hugsanlega munur þarna á. Rannsóknin er hluti af 
meistaraverkefni mínum í sérkennslufræðum við Háskólann á Akureyri. 
 
Þátttaka þín er mikilvæg til að unnt sé að fá sem marktækastar niðurstöður. 
Með því að svara spurningum í þessari könnun, gefur þú upplýst samþykki til 
þátttöku. Þér er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er. Ekki verður hægt að 
rekja svör til þátttakenda og er könnunin nafnlaus. 
 
Kær kveðja, 
 
Elísa Ósk Línadóttir 
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Fullyrðingar um núverandi störf stuðningsfulltrúa. 
Hér á eftir koma fullyrðingar um störf sem stuðningsfulltrúar sinna í 
íslenskum grunnskólum. 

1. Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
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Stuðningsfulltrúi sinnir 
skrifstofutengdri vinnu (til 
dæmis, útprentun, ljósritun og 
plöstun) 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi sinnir gæslu í 
frímínútum 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi sinnir gæslu í 
matsal á hádegsiverðartíma 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi fylgir einum 
nemanda allan daginn 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi fylgir einum 
nemanda hluta úr skóladegi 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi fylgir 
ákveðnum nemendahópum allan 
skóladaginn 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi fylgir 
ákveðnum nemendahópum hluta 
úr skóladegi 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi 
er aðstoðarmaður kennara 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi 
er aðstoðarmaður nemenda 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi gefur einstaka 
nemendum námsleg fyrirmæli 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi leiðbeinir 
einstaka nemendum 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi gefur einstaka 
nemendahópum námsleg 
fyrirmæli 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi leiðbeinir 
einstaka nemendahópum 

O O O O O 
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Stuðningsfulltrúi leysir af í 
kennslustundum þegar kennari er 
fjarverandi 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi sinnir 
almennum afleysingum þegar 
annað starfsfólk skólans er 
fjarverandi. 

O O O O O 

 

2. Finnst þér stuðningsfulltrúar í þínum skóla sinna öðrum störfum en koma 
fram í fullyrðingum hér að ofan? 

Fullyrðingar um æskileg störf stuðningsfulltrúa í skólanum 

Hér á eftir koma fullyrðingar um hvað er æskilegt að stuðningsfulltrúar starfi 
við. 

3. Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
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Stuðningsfulltrúi ætti að sinna 
skrifstofutengdri vinnu (til 
dæmis, útprentun, ljósritun og 
plöstun) 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi ætti að sinna 
gæslu í frímínútum O O O O O 

Stuðningsfulltrúi ætti að sinna 
gæslu í matsal á 
hádegsiverðartíma 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi ætti að 
fylgja einum nemanda allan 
daginn 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi ætti að 
fylgja einum nemanda hluta úr 
skóladegi 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi ætti að 
fylgja ákveðnum 
nemendahópum allan 
skóladaginn 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi ætti að 
fylgja ákveðnum O O O O O 
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nemendahópum hluta úr 
skóladegi 
Stuðningsfulltrúi ætti að vera 
aðstoðarmaður kennara O O O O O 

Stuðningsfulltrúi ætti að vera 
aðstoðarmaður nemenda O O O O O 

Stuðningsfulltrúi ætti að 
gefa einstaka nemendum 
námsleg fyrirmæli 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi ætti að 
leiðbeina einstaka nemendum O O O O O 

Stuðningsfulltrúi ætti að gefa 
einstaka nemendahópum 
námsleg fyrirmæli 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi ætti 
að leiðbeina einstaka 
nemendahópum 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi ætti að 
leysa af í kennslustundum 
þegar kennari er fjarverandi 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúi ætti að 
sinna almennum afleysingum 
þegar annað starfsfólk skólans 
er fjarverandi. 

O O O O O 

 

4. Finnst þér að stuðningsfulltrúar í þínum skóla ættu að sinna öðrum 
störfum en koma fram í fullyrðingunum hér að ofan? 

Almenn atriði um stuðningsfulltrúastarfið? 
Hér á eftir eru fullyrðingar sem snúa almennt að stuðningsfulltrúastarfinu. 
Vinsamlegast merktu við það sem þér finnst eiga við miðað við eigin reynslu. 
 

5. Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
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Stuðningsfulltrúar hafa 
þekkingu á þeim O O O O O 
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viðfangsefnum sem þeir starfa 
við. 
Stuðningsfulltrúar eru hæfir til 
að taka þátt í teymisvinnu. O O O O O 

Stuðningsfulltrúar eru hæfir til 
að fást við störf sín. O O O O O 

Stuðningsfulltrúar eru hæfir til 
að mæta þörfum þeirra 
nemenda sem þeir sinna. 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúar fá ekki 
næga þjálfun til að geta sinnt 
störfum sínum. 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúar hafa oft 
lítið að gera. O O O O O 

Stuðningsfulltrúar nýtast vel í 
kennslustund fyrir einstaka 
nemendur. 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúar nýtast vel í 
kennslustund fyrir alla 
nemendur. 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúar fá 
nægilegan undirbúningstíma á 
vinnutíma fyrir störf sín. 

O O O O O 

 
Starf 

6. Hvert er aðalstarf þitt? 
o Stuðningsfulltrúi 
o Umsjónarkennari 
o Sérkennari 
o Stjórnandi (skólastjóri, aðstoðarskólastjóri, deildarstjóri) 

 
Spurningar til stuðningsfulltrúa  

7. Er starfi þínu nákvæmlega lýst í ráðningarsamningi að einhveru eða öllu 
leyti? 
o Starfi mínu er lýst að öllu leyti í ráðningarsamningi 
o Starfi mínu er lýst að einhverju leyti í ráðningarsamningi 
o Starfi mínu er ekki lýst í ráðningarsamningi 

 
8. Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
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Í starfi mínu sinni ég 
skrifstofutengdri vinnu (til 
dæmis útprentun, ljósritun, 
plöstun). 

O O O O O 

Í starfi mínu sinni ég gæslu í 
frímínútum. O O O O O 

Í starfi mínu sinni ég gæslu í 
matartímum. O O O O O 

Í starfi mínu sinni ég 
persónulegum þörfum 
ákveðins nemanda. 

O O O O O 

Starf mitt felst í stuðningi við 
hegðun. O O O O O 

Starf mitt felst í að gefa 
einstaka nemendum 
námstengd fyrirmæli. 

O O O O O 

Starf mitt felst í að gefa 
nemendahópum námstengd 
fyrirmæli. 

O O O O O 

Starf mitt felst í að aðstoða 
nemendur við nám. O O O O O 

Starf mitt felst í að aðstoða 
kennara við að kenna 
nemendum. 

O O O O O 

Starf mitt felst í að leysa af 
þegar kennari er fjarverandi. O O O O O 

í starfi mínu fylgi ég einum 
nemanda eftir allan 
skóladaginn. 

O O O O O 

Í starfi mínu fylgi ég einum 
nemanda eftir hluta úr 
skóladegi. 

O O O O O 

Í starfi mínu fylgi 
ég ákveðnum bekk allan 
daginn. 

O O O O O 
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Í starfi mínu fer ég í 
kennslustundir hjá 
mismunandi bekkjum. 

O O O O O 

  

9. Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
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Ég fæ tíma til undirbúnings á 
vinnutíma. O O O O O 

Ég þarf að undirbúa mig í 
kaffi- og matarhléum. O O O O O 

Það er gert ráð fyrir 
undirbúningstíma í 
stundatöflu minni. 

O O O O O 

Ég fæ tíma til undirbúnings 
þegar þeir nemendur sem ég 
sinni eru fjarverandi. 

O O O O O 

Ég þarf að undirbúa mig 
heima. O O O O O 

 

10. Hvað af eftirtöldu á við um nemendur sem þú aðstoðar í starfi þínu? 
(merktu við allt sem við á) 

o Röskun á einhverfurófi 
o Samskiptavandi 
o ADHD 
o Þroskaskerðing 
o Hegðunarvandi 
o Tilfinningavandi 
o Sértækir námsörðugleikar (til dæmis lesblinda) 
o Sjónskerðing 
o Heyrnarskerðing 
o Líkamleg fötlun 
o Veit ekki 
o Samsettur vandi (vinsamlegast greindu 

frá):____________________ 
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11. Hefur þú hlotið þjálfun til að starfa með einhverjum af eftirtöldum? 
(Merktu við allt sem á við) 

o Nemendur á einhverfurófi 
o Nemendur með samskiptavanda 
o Nemendur með ADHD 
o Nemendur með þroskaskerðingu 
o Nemendur með sértæka námsörðuleika (til dæmis lesblindu) 
o Nemendur með hegðunarvanda 
o Nemendur með tilfinningavanda 
o Nemendur með heyrnarskerðingu 
o Nemendur með sjónskerðingu 
o Nemendur með líkamlega fötlun 
o Ég hef ekki hlotið neina þjálfun 
o Ég hef hlotið þjálfun á öðrum sviðum (vinsamlegast greindu 

frá):_____________________ 
 

Starfsþjálfun stuðningsfulltrúa 
 

12. Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
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Starfsþjálfunin undirbjó mig 
til að vinna í teymi með 
öðrum kennurum og 
stuðningsaðilum. 

O O O O O 

Starfsþjálfunin undirbjó mig 
til að takast á við þær 
aðstæður sem ég fæst við dag 
frá degi. 

O O O O O 

Starfsþjálfunin undirbjó mig 
til að mæta þörfum allra þeirra 
nemenda sem ég vinn með. 

O O O O O 

Starfsþjálfunin undirbjó mig 
til að halda skráningar yfir 
það sem ég þarf að skrá í 
starfi mínu. 

O O O O O 
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Starfsþjálfunin undirbjó mig 
til að sinna öllu því sem ég 
þarf að sinna í starfi mínu. 

O O O O O 

Ég hef fengið starfsþjálfun á 
vinnutíma frá skólanum sem 
ég starfa í. 

O O O O O 

Ég hef fengið starfsþjálfun á 
vinnutíma frá sveitarfélaginu 
sem ég starfa í. 

O O O O O 

Ég hef þurft að sækja 
starfsþjálfun utan vinnutíma. O O O O O 

Ég hef þurft að sækja 
starfsþjálfun á eigin vegum. O O O O O 

Ég fæ leiðsögn í starfi mínu 
O O O O O 

 
Spurningar til stjórnenda 
 

13. Hversu margir starfsmanna þinna eru stuðningsfulltrúar? 
o Engir starfsmanna minna starfa sem stuðningsfulltrúar 
o 1 til 3 
o 4 til 6 
o 7 til 9 
o 10 eða fleiri 
 

14. Hver er ástæðan fyrir því að stuðningsfulltrúar eru ráðnir við skólann 
(Merktu við allt sem við á). 

o Skrifstofutengd vinna (Svo sem útprentun, ljósritun, plöstun) 
o Gæsla (Til dæmis í frímínútum, hádegismat og öðrum tíma 

þegar ekki fer fram kennsla 
o Að sinna persónulegum þörfum nemenda 
o Að fylgja einstaka nemendum eftir 
o Að sinna stuðningi við hegðun 
o Að gefa einstaka nemendum námstengda leiðsögn 
o Að gefa nemendahópum námstengda leiðsögn 
o Að vera aðstoð fyrir nemendur 
o Að vera aðstoðarmaður kennara 
o Að leysa af ef kennari forfallast 
o Vinsamlegast tilgreindu aðrar ástæður fyrir ráðningu sem ekki 

komu fram að ofan:________________________ 
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Ráðning stuðningsfulltrúa 
 

15. Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
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Við ráðningu er mikilvægt að 
stuðningsfulltrúi hafi reynslu 
af því að starfa með börnum 

O O O O O 

Við ráðningu er mikilvægt að 
stuðningsfulltrúi hafi 
þekkingu á röskunum/vanda 
þeirra barna sem hann kemur 
til með að starfa með 

O O O O O 

Við ráðningu er mikilvægt að 
stuðningsfulltrúi hafi lokið 
stúdentsprófi eða sambærilegu 

O O O O O 

Við ráðningu er mikilvægt að 
stuðningsfulltrúi hafi lokið 
háskólaprófi á sviði uppeldis- 
og menntunarfræða 

O O O O O 

 
Spurningar til kennara (umsjónarkennara og sérkennara) 

16. Hversu ósammála eða sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
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Stuðningsfulltrúar ættu að 
vera betur undirbúnir fyrir 
störf sín 

O O O O O 

Stuðningsfulltrúar ættu að 
taka þátt í teymisvinnu með 
þeim kennurum sem þeir 
starfa með. 

O O O O O 

Ég myndi vilja 
undirbúningstíma með þeim O O O O O 



 
 
 
 
 

112 

stuðningsfulltrúum sem ég 
vinn með. 
Ég hef fengið upplýsingar um 
störf stuðningsfulltrúa í 
mínum skóla. 

O O O O O 

Ég hef fengið leiðsögn um 
hvernig ég get nýtt mér 
stuðningsfulltrúa í kennslu. 

O O O O O 

 

17. Hversu oft eiga eftirfarandi fullyrðingar við starf þitt? 
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Ég fæ aðstoð stuðningsfulltrúa 
í kennslustundum fyrir þá 
nemendur sem ég kenni 

O O O O O 

Ég hef nemanda eða 
nemendur sem hafa sinn eigin 
stuðningsfulltrúa í 
kennslustundum 

O O O O O 

Ég gef stuðningsfulltrúum 
fyrirmæli við störf sín O O O O O 

 

18. Hver er ástæðan fyrir því að stuðningsfulltrúar eru ráðnir við skólann 
(Merktu við allt sem við á). 

o Skrifstofutengd vinna (Svo sem útprentun, ljósritun, plöstun) 
o Gæsla (Til dæmis í frímínútum, hádegismat og öðrum tíma 

þegar ekki fer fram kennsla 
o Að sinna persónulegum þörfum nemenda 
o Að fylgja einstaka nemendum eftir 
o Að sinna stuðningi við hegðun 
o Að gefa einstaka nemendum námstengda leiðsögn 
o Að gefa nemendahópum námstengda leiðsögn 
o Að vera aðstoð fyrir nemendur 
o Að vera aðstoðarmaður kennara 
o Að leysa af ef kennari forfallast 
o Vinsamlegast tilgreindu aðrar ástæður fyrir ráðningu sem ekki 

komu fram að ofan:________________________ 
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Bakgrunnsspurningar (allir) 

19. Í hvaða landshluta starfar þú? 
o Reykjavíkurkjördæmi (suður- eða norður) 
o Suðvesturkjördæmi (Hafnarfjarðarkaupstaður, Garðabær, 

Kópavogsbær, Seltjarnarnesbær, Mosfellsbær og 
Kjósarhreppur) 

o Suðurkjördæmi (Sveitarfélagið Hornafjörður, Skaftárhreppur, 
Mýrdalshreppur, Rangárþing eystra, Rangárþing ytra, 
Ásahreppur, Vestmannaeyjabær, Flóahreppur, Sveitarfélagið 
Árborg, Skeiða- og Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, 
Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur, 
Hveragerðisbær, Sveitarfélagið Ölfus, Grindavíkurkaupstaður, 
Sandgerðisbær, Garður, Reykjanesbær og Sveitarfélagið 
Vogar). 

o Norðausturkjördæmi (Fjallabyggð, Grímseyjarhreppur, 
Dalvíkurbyggð, Arnarneshreppur, Hörgárbyggð, 
Akureyrarkaupstaður, Eyjafjarðarsveit, 
Svalbarðsstrandarhreppur, Grýtubakkahreppur, Þingeyjarsveit, 
Skútustaðahreppur, Aðaldælahreppur, Norðurþing, 
Tjörneshreppur, Svalbarðshreppur, Langanesbyggð, 
Vopnafjarðarhreppur, Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur, 
Borgarfjarðarhreppur, Seyðisfjarðarkaupstaður, Fjarðabyggð, 
Breiðdalshreppur og Djúpavogshreppur). 

o Norðvesturkjördæmi (Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarsveit, 
Skorradalshreppur, Borgarbyggð, Eyja- og Miklaholtshreppur, 
Snæfellsbær, Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit, 
Stykkishólmsbær, Dalabyggð, Reykhólahreppur, Vesturbyggð, 
Tálknafjarðarhreppur, Bolungarvíkurkaupstaður, 
Ísafjarðarbær, Súðavíkurhreppur, Árneshreppur, 
Kaldrananeshreppur, Strandabyggð, Bæjarhreppur, Húnaþing 
vestra, Húnavatnshreppur, Blönduósbær, Skagaströnd, 
Skagabyggð, Sveitarfélagið Skagafjörður og Akrahreppur). 
 

20. Hversu lengi hefur þú starfað í skólanum sem þú starfar í núna? 
o Minna er 1 ár 
o 1 til 2 ár 
o 3 til 5 ár 
o Meira en fimm ár 

21. Hvað er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið 
o Grunnskólapróf 
o Framhaldsskólapróf (Stúdentspróf eða sambærilegt) 
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o Háskólapróf (Vinsamlegast tilgreindu svið og 
prófgráðu):__________________________________________ 
 

22. Hvert er kyn þitt? 
o Karl 
o Kona 

 
23. Hver er aldur þinn? 

o 20 ára eða yngri 
o 21 til 25 ára 
o 26 til 30 ára 
o 31 til 35 ára 
o 36 til 40 ára 
o 41 til 45 ára 
o 46 til 50 ára 
o Eldri en 50 ára 

 
24. Er eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri í sambandi við störf 

stuðningsfulltrúa í íslenskum grunnskólum? 
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Fylgiskjal 2 Beiðni og kynningarbréf til fræðsluskrifstofa 

 
Störf stuðningsfulltrúa í íslenskum grunnskólum 

 
Hafnarfjörður, 17. September 2016 

 

Kæri viðtakandi, 
Ég heiti Elísa Ósk Línadóttir og er meistaranemi í menntavísindum við 
Kennaradeild Háskólans á Akureyri. Ég vinn nú að rannsóknarverkefni sem 
fjallar um störf stuðningsfulltrúa í grunnskólum hér á landi en rannsóknin er 
lokaverkefni mitt í sérkennslufræðum við skólann. Leiðbeinendur mínir eru 
Hermína Gunnþórsdóttir (hermina@unak.is) og Trausti Þorsteinsson 
(trausti@unak.is). 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig stuðningsfulltrúar, 
skólastjórnendur, sérkennarar og kennarar skilgreina störf stuðningsfulltrúa og 
hvort að það sé hugsanlega munur þarna á. Einnig verður bakgrunnur starfandi 
stuðningsfulltrúa kannaður. Rannsóknin er megindleg og í formi rafræns 
spurningalista sem þátttakendur svara aðeins einu sinni. Samkvæmt Hagstofu 
Íslands hefur verið töluverð aukning á stuðningsfulltrúum í íslenskum 
grunnskólum síðan árið 2004 (Hagstofa Íslands, ed.). Ég tel að mikilvægt sé 
fyrir skólasamfélagið sem og þá einstaklinga sem þurfa á stuðningi að halda 
að rýnt sé í störf stuðningsfulltrúa og hlutverk þeirra í námi nemenda en lítið 
hefur borið á rannsóknum af því tagi hér á landi.  

Ég óska hér með eftir leyfi til að hafa samband við skólastjórnendur 
skóla í þínu sveitarfélagi. Fáist leyfi mun ég senda skólastjórnendum tölvupóst 
þar sem ég óska eftir upplýsingum um nöfn og netföng. Óskað verður eftir 
þátttöku skólastjóra og millistjórnenda við skólann svo sem deildarstjóra, 
kennara og sérkennara, og stuðningsfulltrúa þ.e. þeirra sem starfa við stuðning 
í skólanum. Þátttakendur fá síðan sendan hlekk á rafræna könnun í tölvupósti 
þar sem þeir sjálfir ákveða hvort þeir taki þátt. Gögnin verða ekki 
persónugreinanleg, þ.e. ekki verður hægt að rekja svör þátttakenda til þeirra né 
skólanna sjálfra. Þátttakendur munu gefa upplýst samþykki með því að svara 
könnuninni og er frjálst að hætta hvenær sem þeir vilja.  

 
Viljir þú nánari upplýsingar um rannsóknina er þér velkomið að hafa 

samband í tölvupósti á netfangið ha131193@unak.is eða í síma 847-3055.  
 

Með fyrirfram þökk og von um gott samstarf, 
Kær kveðja, 

Elísa Ósk Línadóttir 
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Fylgiskjal 3 Bréf til skólastjórnenda 

 

Ég heiti Elísa Ósk Línadóttir og er meistaranemi í menntavísindum við 
Kennaradeild Háskólans á Akureyri. Ég vinn nú að rannsóknarverkefni sem 
fjallar um störf stuðningsfulltrúa í grunnskólum hér á landi en rannsóknin er 
lokaverkefni mitt í sérkennslufræðum við skólann. Leiðbeinendur mínir eru 
Hermína Gunnþórsdóttir (hermina@unak.is) og Trausti Þorsteinsson 
(trausti@unak.is). 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig stuðningsfulltrúar, 
skólastjórnendur, sérkennarar og kennarar skilgreina störf stuðningsfulltrúa og 
hvort að það sé hugsanlega munur þarna á. Einnig verður bakgrunnur starfandi 
stuðningsfulltrúa kannaður. Rannsóknin er megindleg og í formi rafræns 
spurningalista sem þátttakendur svara aðeins einu sinni. Samkvæmt Hagstofu 
Íslands hefur verið töluverð aukning á stuðningsfulltrúum í íslenskum 
grunnskólum síðan árið 2004 (Hagstofa Íslands, ed.). Ég tel að mikilvægt sé 
fyrir skólasamfélagið sem og þá einstaklinga sem þurfa á stuðningi að halda 
að rýnt sé í störf stuðningsfulltrúa og hlutverk þeirra í námi nemenda en lítið 
hefur borið á rannsóknum af því tagi hér á landi.  

Ég hef haft samband við skólaskrifstofu þíns skóla og fengið leyfi til 
að hafa samband við skólann þinn um þátttöku í rannsókninni. Fallist þú á 
þátttöku og starfsfólksins í rannsókninni vildi ég vinsamlegast biðja þig eða 
ritara þinn að koma bréfi og vefhlekk á könnunina sem finna má í viðhengi, 
áfram á starfsfólk skólans (stjórnendur, millistjórnendur, umsjónarkennarar, 
sérkennarar og stuðningsfulltrúar, þ.e. þeir sem starfa við stuðning í 
skólanum). Gögnin verða ekki persónugreinanleg, þ.e. ekki verður hægt að 
rekja svör þátttakenda til þeirra né skólans sem þeir starfa í. Þátttakendur munu 
gefa upplýst samþykki með því að svara könnuninni og er frjálst að hætta 
hvenær sem þeir vilja.  

 
Viljir þú nánari upplýsingar um rannsóknina er þér velkomið að hafa 

samband í tölvupósti á netfangið ha131193@unak.is eða í síma 847-3055.  
 

Með fyrirfram þökk og von um gott samstarf, 
Kær kveðja, 

Elísa Ósk Línadóttir 
 


