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Ágrip 

Þessi ritgerð beinir sjónum að störfum og starfsumhverfi íslenskra þroskaþjálfa í 

framhaldsskólum. Ritgerðin felur í sér fræðilega úttekt og eigindlega rannsókn sem byggir á 

viðtölum við fimm reynslumikla þroskaþjálfa. Flestir þeirra búa jafnframt yfir víðtækri 

starfsreynslu á breiðum vettvangi. Markmið ritgerðarinnar er að fjalla um faglega stöðu og 

hlutverk þroskaþjálfa sem fagstéttar í framhaldsskólum með áherslu á hvernig sérþekking 

þeirra nýtist á því skólastigi. Skoðaðar eru þær áskoranir sem þroskaþjálfarnir standa 

andspænis í störfum sínum og hvar þeir sjá möguleikana á sóknarfærum til áframhaldandi 

starfsþróunar. Þá er fjallað um þær bjargir sem þeir nota til starfsþróunar. Niðurstöður gáfu 

vísbendingar um skörun við aðrar fagstéttir innan framhaldsskólans og þá sér í lagi 

sérkennara. Margir þroskaþjálfanna hafa sótt sér sérkennsluréttindi en aðrir starfa undir 

fagheitinu sérkennari án þess að hafa sótt sér kennaramenntun. Þrátt fyrir að flestir 

þroskaþjálfarnir séu starfandi sem sérkennarar kom ótvírætt í ljós að þeir töldu 

grunnmenntun sína sem þroskaþjálfi mikilvæga vegna  faglegrar nálgunar sem byggir á  
einstaklingsmiðaðri hugsun í anda mannréttindasjónarhornsins á fötlun. Fram kom að 

þroskaþjálfarnir finna fyrir stéttaskiptingu innan skólans. Einnig töldu þroskaþjálfarnir 

grunnmenntun sína ekki hljóta náð fyrir augum stjórnenda til þess að eiga tækifæri á því að 
hljóta stöðuhækkun innan framhaldsskólans. Þroskaþjálfarnir telja hugmyndafræði og 

sérþekkingu fagstéttarinnar eiga fullt erindi inn í framhaldsskólana þrátt fyrir að þeir standi 

frammi fyrir þessum áskorunum. Þroskaþjálfarnir sem rætt var við leita víða fanga til þess að 
efla sig í starfi og til þess að geta betur mætt margbreytilegum hópi nemenda í 

framhaldsskólum.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er unnin til BA-prófs í þroskaþjálfafræðum við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands á vorönn árið 2019 og er 10 eininga lokaverkefni.  

Ástæðan fyrir vali mínu á þessu verkefni er áhugi minn á fötluðum og ófötluðum 

ungmennum og hvernig hugmyndafræðin menntun án aðgreiningar er að reynast þeim inn í 

framhaldsskólum. Miklar breytingar hafa verið í samfélaginu og fagstétt þroskaþjálfa hefur 
ekki farið varhluta af því. Mér fannst því áhugavert að skoða hvernig fagstéttin hefur náð að 

fóta sig í framhaldsskólum, hvar helstu áskoranir og sóknarfæri hennar liggja, hvernig 

starfsþróunin hefur verið og þá hvaða bjargir eru notaðar. Ég vil þakka viðmælendum mínum 
fyrir áhuga þeirra á að taka þátt í rannsókninni. Einnig vil ég þakka leiðbeinendum mínum 

Jónu G. Ingólfsdóttur og Vilborgu Jóhannsdóttur, sérstaklega fyrir einlægan áhuga þeirra á 

verkefninu og stuðning þeirra mér til handa.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 
Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

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

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

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

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Miklar breytingar hafa orðið á störfum og starfsvettvangi þroskaþjálfa á Íslandi í takt við 

síbreytilega þróun sem verið hefur í málefnum fatlaðs fólks og kröfunnar um jafnan rétt og 

fullgilda þátttöku þess í samfélaginu. Hlutverk, ábyrgð og starfsviðmið þroskaþjálfa hafa 

þróast í takt við þessar breytingar. Eftirspurn eftir störfum þroskaþjálfa í samfélaginu hefur 

aukist, ekki síst í skólakerfinu þar sem áherslan er lögð á fullgilda þátttöku fatlaðra barna í 

skóla án aðgreiningar. Með breytingum í samfélaginu hafa kröfur um sérhæfingu einnig 

aukist (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). Íslenskar rannsóknir hafa gefið til 

kynna að eftirspurn eftir starfskröftum þroskaþjálfa hafi aukist til að þjónusta nemendur 

með fjölbreytilegar þarfir með tilliti til þess að styðja við nám og félagslega aðlögun, þar á 

meðal nemendur af erlendum uppruna. Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir unnu að  

rannsókn (2015) þar sem sjónum var beint að lögsögu þroskaþjálfa í starfi. Þar kom fram að 

rúmlega helmingur þroskaþjálfa sem tók þátt í rannsókninni starfaði í skólakerfinu (Kristín 

Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015). Rannsóknir hafa einnig sýnt að störf þroskaþjálfa 
skarast við störf annarra fagstétta með þeim afleiðingum að starfslýsingar þroskaþjálfa eru 

oft óljósar þrátt fyrir að þeir beri mikla ábyrgð í starfi (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín 

Lilliendahl, 2015; Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). Breytingar sem 
orðið hafa bæði í lögum og reglugerðum sem og samfélagsbreytingar á undanförnum árum 

hafa haft bein áhrif á starfssvið þroskaþjálfa og í þessari ritgerð er sjónum beint að starfssviði 

þroskaþjálfa í framhaldsskólum. 

Menntun án aðgreiningar er skilgreind í lögum og reglugerðum sem og aðalnámskrá 

framhaldsskóla á Íslandi. Aðalnámskráin gerir ráð fyrir að nemendur með sérþarfir eigi rétt á 

stuðningi í námi og að stunda nám sitt við hlið annarra nemenda. Áréttað er mikilvægi þess 
að fatlaðir nemendur fái þá kennslu og stuðning í námi sem þeir þarfnast og sem gildandi 

reglugerðir kveða á um. Bent er á að námið geti þá farið fram á sérnámsbrautum fyrir fatlaða 

nemendur eða að veita skuli stuðning til þátttöku á öðrum námsbrautum framhaldsskólans 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í framhaldi af þessum breytingum var 

samþykkt ný reglugerð um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum og var hún tekin í 

notkun árið 2012. Er talið að með þessari nýju reglugerð sé komið til móts við náms- og 

félagslegar þarfir nemenda í almennu skólakerfi. Í markmiðum reglugerðarinnar er talað um 

jöfn tækifæri nemenda til náms án aðgreiningar (Reglugerð um nemendur með sérþarfir, nr. 

230/2012).  

Réttinn til náms án aðgreiningar má finna bæði í samningi um réttindi barnsins 

(samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013) og í samningi um réttindi 

fatlaðs fólks (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). Hinn síðarnefndi kveður ekki á um ný 

mannréttindi til handa fötluðu fólki, heldur var tilgangurinn að draga fram þau mannréttindi 



 

7 

sem fatlað fólk á að njóta. Samningurinn um réttindi fatlaðs fólks var þannig fyrsti bindandi 

alþjóðlegi sáttmálinn sem kynnti rétt fatlaðs fólks um nám án aðgreiningar og er hann 

tilgreindur nánar í 24. gr. samningsins. Þar segir að fatlað fólk hafi rétt til að fá þann stuðning 

sem það þarf  í almenna menntakerfinu til að auðvelda skilvirka menntun sem leggur áherslu 

bæði á fræðilega og félagslega þróun þess (Vilborg Jóhannsdóttir og Jóna Ingólfsdóttir, 2018; 

Sameinuðu þjóðirnar, 2007).  

Hvatann að þessari BA-ritgerð má rekja til stærri rannsóknar sem Jóna G. Ingólfsdóttir og 

Vilborg Jóhannsdóttir vinna að þar sem þær skoða þau áhrif sem nýjar hugmyndafræðilegar 

áherslur hafa á ytra og innra starfsumhverfi þroskaþjálfa, í þeim tilgangi að öðlast dýpri 

innsýn í störf þeirra og starfsvettvang. Nú þegar hefur farið fram rannsókn á starfsvettvangi 

þroskaþjálfa í grunnskólum en rannsóknin sem fjallað er um í þessari ritgerð beinir sjónum 

sínum, sem fyrr segir, að starfsvettvangi og starfsþróun þroskaþjálfa í framhaldsskólum. 

Ástæðuna fyrir vali á umfjöllunarefninu má rekja til áhuga höfundar á þessu málefni. Þess má 

geta að höfundur sótti vettvangsnám sitt í þroskaþjálfafræðum bæði í grunnskóla og í 

framhaldsskóla. 

Rannsóknin byggir á viðtölum þar sem leitast var við að fá fram sýn þroskaþjálfa á því að 

starfa innan framhaldsskólastigsins. Markmiðið var að varpa ljósi á faglega stöðu og hlutverk 

þroskaþjálfa sem fagstéttar í framhaldsskólum með áherslu á hvernig sérþekking þeirra 
nýtist á því skólastigi. Einnig að skoða hvaða áskorunum þroskaþjálfar stæðu frammi fyrir, 

hvaða bjargir þeir notuðu til starfsþróunar og hvar sóknarfærin lægju að þeirra mati.  

Rannsóknarspurningarnar sem lagðar voru fram eru: 

 

1. Hvernig sjá þátttakendur hlutverk sitt, helsta ábyrgðarsvið og starfsframlag innan 

framhaldsskólans?  

2. Hverjar eru helstu áskoranir og hvar liggja sóknarfærin að þeirra mati? 

3. Hvaða bjargir nota þátttakendur í sinni starfs- og fagþróun? 

 

 Þátttakendur voru valdir með tilliti til þess að starfa í framhaldsskólum og að engir 
þeirra störfuðu við sama skólann. Þessi leið var farin til að sjá hvort skólamenningarbragur og 

nálganir væru ólíkar milli skóla sem byðu upp á nám fyrir fatlaða nemendur. Notuð var 

eigindleg aðferð við rannsóknina þar sem tekin voru viðtöl við þátttakendur, svör þeirra 

greind og að lokum fundin þemu.  

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

tvo kafla. Í fyrri kaflanum er fjallað um fagstétt þroskaþjálfa þar sem vitnað er til rannsókna 

þar sem fram kemur að eftirspurn eftir þroskaþjálfum hefur aukist til muna í ljósi aukinnar 
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þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu sem leitt hefur til breiðari starfsvettvangs. Þá er fjallað 

um skörun faggreinarinnar við aðrar faggreinar og um hugmyndafræðilega þróun hennar í 

átt til mannréttinda. Í seinni kaflanum er fjallað um fatlaða nemendur og framhaldsskólann. 

Farið er yfir hvaða lög og reglur gilda um nemendur í framhaldsskólum og rétt þeirra til að 

stunda nám án aðgreiningar Fjallað er um rannsóknir sem beina sjónum að sérnámi fyrir 

fatlaða nemendur í framhaldsskólum. Síðari hluti ritgerðarinnar fjallar svo um rannsóknina 

sjálfa. Gerð er grein fyrir aðferð rannsóknarinnar og þátttakendum, niðurstöður kynntar og 

þær ræddar í umræðukafla ritgerðarinnar með hliðsjón af fræðilega kaflanum.  
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2 Hugmyndafræðileg þróun í átt til mannréttinda  

Menntun, hlutverk og sjónarmið þroskaþjálfa á Íslandi hafa þróast í samræmi við þær 

hugmyndafræðilegu breytingar sem átt hafa sér stað á síðustu áratugum. Þessar breytingar 

kristallast nú síðast í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007). Í þeim 

samningi birtast þau opinberu viðhorf sem nú ríkja til stöðu og réttinda fatlaðs fólks í 

samfélaginu. Þessi samningur ýtti til hliðar hinum læknisfræðilega skilningi sem ríkti á árum 

áður í málefnum fatlaðs fólks og varð til þess að störf þroskaþjálfa tóku miklum breytingum. 

Greint verður stuttlega frá ólíkum sjónarhornum á fötlun í þeim tilgangi að skilgreina hvernig 

skilningur á fötlun hefur haft áhrif á störf þroskaþjálfa á Íslandi og fullgilda þátttöku fatlaðra 

ungmenna í skóla án aðgreiningar.  

2.1 Fagstétt þroskaþjálfa 

Starfsstétt þroskaþjálfa hefur verið til frá sjötta áratugi síðustu aldar, en bæði starfið sjálft og 

starfsheitið hefur tekið stakkaskiptum í gegnum árin. Árið 1958 var ákveðið að stofna 

Gæslusystraskólann til að sinna þörf á sérmenntuðu starfsfólki til að vinna á stofunum fyrir 

fatlað fólk. Starfsheitið gæslusystir var notað lengi vel, enda bara konur sem sinntu þessum 
störfum á þessum tíma (Þorvaldur Kristinsson, 2015). Það var hins vegar árið 1971 sem 

starfsheitið breyttist í þroskaþjálfi og Gæslusystraskólinn breyttist í Þroskaþjálfaskóla Íslands. 

Einnig voru ný lög um skólann sett, sem tóku síðan gildi 1985 (lög um Þroskaþjálfaskóla 

Íslands nr. 40/1985). 

Þroskaþjálfar í dag standa frammi fyrir nýjungum og áskorunum þegar kemur að 

starfsþróun fagstéttarinnar. Sem dæmi má nefna yfirfærslu málefna fatlaðs fólks frá ríki til 

sveitarfélaga árið 2011, samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og 
notendastýrða persónuleg aðstoð (NPA) sem var fest í lög árið 2018 (Berglind 

Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). Þá hafa nýlegar rannsóknir sýnt að 

eftirspurn eftir þroskaþjálfum hefur aukist til muna á breiðari starfsvettvangi og að starfssvið 
þeirra breytist til samræmis við breytta réttindastöðu fatlaðs fólks og aukinn margbreytileika 

innan samfélagsins. Rannsóknir hafa einnig gefið til kynna að fagstéttin sé að færa sig til á 

þessum breiða starfsvettvangi (Kristín Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttir, 2013; Vilborg 

Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). Í dag starfa heldur fleiri þroskaþjálfar innan 

skólakerfisins og færri í búsetu, ólíkt því sem áður var (Kristín Björnsdóttir og Lilja 

Össurardóttir, 2015). Þrátt fyrir þessar breytingar á störfum þroskaþjálfa undanfarna áratugi 

hefur kjarni starfsins lítið breyst. Réttindagæslan er sú sama, og í siðareglum og 

starfskenningu þroskaþjálfa er mannvirðing og mannréttindi fatlaðs fólks enn í hávegum 

höfð (Berglind Bergsveinsdóttir, 2013; Þorvaldur Kristinsson, 2015).  
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Nám í þroskaþjálfafræði er kennt við Háskóla Íslands til BA-gráðu en hefur nú verið lengt 

úr þremur árum í fjögur ár. Þegar litið er til annarra Evrópulanda kemur í ljós að námið er 

víðs vegar kennt til BA-gráðu og sums staðar til meistaragráðu. Erlendir fræðimenn hafa í 

auknum mæli beint sjónum sínum að þróun fræðasviðsins og keppast nú við að finna 

sameiginlegan hugmyndafræðilegan kjarna greinarinnar milli landa (Vilborg Jóhannsdóttir og 

Kristín Lilliendahl, 2015). Bent hefur verið á að þörf sé á að greina á milli kjarna 

þroskaþjálfafræðinnar og hugmynda annarra skyldra fagstétta. Jan Storö (2011) bendir á 

mikilvægi þess að skýra enn betur fræðagrunn fagstéttarinnar sem hægt sé að byggja nám og 

starfsþróunina á. Paul Stevens (2013) tekur í sama streng. Hann segir þroskaþjálfafræðina 

lítið mótaða fræðigrein ef horft sé framhjá starfsviðmiðum stéttarinnar í siðareglum, 

reglugerðum og mannréttindasáttmálum. Afleiðing þess sé að fagstéttin hafi frekar aðlagað 

sig hugmyndum og störfum annarra fræðigreina (Kristín Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttir, 

2013; Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015).  

Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar sem gerð var hér á landi árið 2013 þar sem 

þátttakendur ræddu frekar um starfsviðmið en að vitna til fræðilegrar sýnar. Sérstaklega 
kemur þetta fram hjá þroskaþjálfum sem starfa með börnum og ungmennum. Hlutverk og 

fræðasýn virðist óljósara í skólum, en þar er um að ræða skörun hlutverka og ábyrgðar við 

aðrar fagstéttir. Oft eru þroskaþjálfar þeir einu í sínum faghópi á vinnustað og hætt er því við 
faglegri einangrun. Dregin er fram sú ályktun að einangrun og ósýnileika megi rekja til þess 

hve hlutverk þeirra og fagímynd er óljós og að hún skarist auðveldlega við störf og hlutverk 

annarra fagstétta eins og áður hefur verið nefnt (Kristín Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttir, 
2013). 

Þroskaþjálfun er lögverndað starf og starfar stéttin eftir lögum um heilbrigðisstarfsmenn 

nr. 34/2012. Til að starfa sem þroskaþjálfi þarf að hafa undir höndum starfsleyfi sem 
landlæknisembættið gefur út. Þroskaþjálfar starfa eftir reglugerð nr. 1120/2012 sem kveður 

á um menntun, réttindi og skyldur. Í reglugerðinni er gerð grein fyrir faglegum kröfum og 

ábyrgð þroskaþjálfa en einnig er þroskaþjálfinn krafinn um símenntun til að viðhalda 

þekkingu sinni (lög um heilbrigðisstarfsmenn 34/2012; Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016; 
reglugerð um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa nr. 1120/2012). 

2.2  Ólík sjónarhorn á fötlun: áhrif á störf þroskaþjálfa 

Mannréttindabarátta fatlaðs fólks rekur upphaf sitt til þess pólitíska umróts sem varð á 

sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar með baráttu kvenna, ýmissa þjóðernishópa og 

samkynhneigðra til fullra mannréttinda eða jafnréttis (Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 

2014). 
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 Margt hefur breyst á undanförnum áratugum. Viðhorf manna til fatlaðs fólks hefur 

mótast af tvenns konar sýn, læknisfræðilegu sjónarhorni annars vegar og félagslegum 

skilningi hins vegar, en þessi tvö sjónarhorn grundvallast á ólíkum viðhorfum til fötlunar. 

Viðmiðsbreyting varð þegar þjónustan við fatlað fólk færðist frá læknisfræðilegum skilningi, 

sem einblíndi á galla eða skerðingar, yfir í félagslega skilninginn sem horfir ekki á stöðu 

fatlaðs fólks út frá hefðbundinni nálgun velferðar og mannúðar heldur frá jöfnum rétti (Helga 

Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2014). Saga þroskaþjálfa á Íslandi hefur verið samofin 

mannréttindabaráttu fatlaðs fólks með þeim breytingum sem hafa orðið á aðstæðum og lífi 

þess. Mestu straumhvörfin sem urðu voru flutningur fatlaðs fólks af stofnunum og út í 

samfélagið, því um leið fór af stað þróun stoðþjónustukerfa sem hafði þann tilgang að tryggja 

fullgilda samfélagsþátttöku fatlaðs fólks og jöfnun lífsgæða þess til jafns við aðra 

þjóðfélagsþegna (Vilborg Jóhannsdóttir, 2003).  

Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun byggir á læknisfræðilegum grunni og gengur út frá 

því að fötlunin sé í einstaklingnum sjálfum. Áherslan þar er orsakasambandið milli 

skerðingar, þ.e. líkamlegs galla eða afbrigðileika, og hömlunarinnar sem henni fylgir og af því 
leiði að einstaklingur með skerðingu sé fatlaður (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2005). 

Manneskjan sem fær slíka greiningu er talin þurfa afskipti sérfræðinga og hér áður fyrr var 

ekki óalgengt að fatlað fólk væri aðgreint frá venjulegu fólki og samfélaginu og sett á 
stofnanir sem hugsaðar voru sem þjónustuaðilar þess (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Félagslega sjónarhornið hins vegar, leggur áherslu á að samfélagslegar hindranir taki þátt í að 

skapa fötlun manneskjunnar, m.a. með lélegu aðgengi, skorti á þjónustu og fordómum í garð 
fólks með skerðingar (Rannveig Traustadóttir, 2003; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

Rekja má mannréttindasjónarhornið sem nú er barist fyrir til félagslegs skilnings sem lítur 

á fötlun út frá jöfnum rétti allra einstaklinga og að taka eigi tillit til ólíkra þarfa þeirra. 
Meginmarkmiðið er að skapa eitt samfélag fyrir alla þar sem borin er virðing fyrir mannlegri 

reisn og jafnrétti allra án mismununar (Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2012). Það er á 

þessum grunni sem þroskaþjálfar byggja hugmyndafræði sína og því er réttindagæsla 

mikilvæg í störfum þeirra.  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks gerir grein fyrir því á hvaða 

hátt nálgast megi markmiðið að skapa eitt samfélag fyrir alla þar sem fatlað fólk fær notið 

bæði frelsis og mannréttinda til að skapa sér líf á eigin forsendum og þá með nægjanlegri 

aðstoð (Samningur um réttindi fatlaðs fólk, 2007). 24. grein samningsins fjallar sérstaklega 

um rétt fatlaðs fólks til menntunar án aðgreiningar á öllum skólastigum. Ísland fullgilti 

samning Sameinuðu þjóðanna  árið 2016 og þannig skuldbatt þjóðin sig til þess að tryggja full 

mannréttindi fatlaðs fólks. Um leið var komin áskorun fyrir þroskaþjálfastéttina að vera í 

fararbroddi við að styðja fatlað fólk í réttindabaráttu sinni. Á það ekki síst við stuðning við 
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fötluð börn og ungmenni til menntunar í skóla án aðgreiningar. Með samningnum jókst 

meðvitundin um réttindi fatlaðs fólks og um leið þá  starfshætti sem væru forsenda þess að 

réttindin geti orðið að veruleika. Í þessu ljósi þurfa þroskaþjálfar að líta til þess hvernig best 

megi vinna að mannréttindum og að þeim beri skylda til að afnema starfshætti sem ekki 

samræmast Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Helga Baldvinsdóttir 

Bjargardóttir, 2012) 

2.3 Samantekt 

Mikil breyting hefur orðið á störfum þroskaþjálfa í gegnum tíðina. Í dag starfa þroskaþjálfar 

víða í samfélaginu og rúmlega helmingur þeirra starfar í skólum landsins. Dregin hefur fram 

sú sýn að hlutverk og fræðagrunnur fagstéttarinnar sé óljós á þessum starfsvettvangi. Sama 

gildir um erlenda fræðimenn á þessu sviði sem kalla eftir sameiginlegum fræðagrunni sem 

starf þroskaþjálfa byggir á, því tilhneiging er til að þroskaþjálfar aðlagi sig öðrum fagstéttum. 

Störf þroskaþjálfa hér á landi hafa alla tíð verið samofin mannréttindabaráttu fatlaðs fólks. 

Mannréttindasjónarhornið sem þroskaþjálfar leggja til grundvallar störfum sínum byggir á 

félagslegum skilningi á fötlun þar sem áhersla er lögð á réttindi fatlaðs fólks til jafns við aðra 

og að komið sé til móts við ólíkar þarfir þess með viðeigandi stuðningi. Lögð er áhersla á 
mannlega reisn og jafnrétti án allrar mismununar.  
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3 Fatlaðir nemendur og framhaldsskólinn  

Réttur fatlaðra nemenda til þess að sækja nám án aðgreiningar í menntastofnunum landsins 

kemur fram á ýmsum stöðum. Finna má yfirlýsingar þess efnis í mannréttindasáttmálum, 

lögum um grunn- og framhaldsskóla, reglugerð um nemendur með sérþarfir og í 

aðalnámskrá bæði grunn- og framhaldsskóla. Í aðalnámskrá framhaldsskóla er tekið fram að 

nemendur með sérþarfir eigi rétt á stuðningi í námi og að þeir fái að stunda nám við hlið 

annarra nemenda. Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska nemenda og virkri 

þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða hverjum nemanda nám við hæfi. Einnig 

að búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og frekara nám (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011; lög um framhaldsskóla, 2008). Í köflunum hér á eftir 

verður fjallað um þá samninga og lög er varða framhaldsskólann og nám án aðgreiningar.  

3.1 Samningur SÞ og réttindi fatlaðra barna og ungmenna til náms  

24. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks snýr að menntunarmálum 

(samningur um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Mikilvægt er að rýna sérstaklega í þessa grein til 

að skilja hvernig mannréttindasjónarhornið birtist innan menntastofnana. Í greininni segir í 1. 
lið að aðildarríki samningsins viðurkenni rétt fatlaðs fólks til menntunar án aðgreiningar og 

skipti engu um hvaða skólastig sé að ræða. Með þessu sé verið að ýta undir virðingu fyrir 

mannréttindum og frelsi til athafna, auk þess að stuðla að fullmótun persónuleikans, 

hæfileikans og sköpunargáfu ásamt líkamlegri og andlegri getu. Þannig sé fötluðu fólki gert 

kleift að vera virkir þátttakendur í frjálsu þjóðfélagi (samningur um réttindi fatlaðs fólks, 

2007).  

Aðildarríkjum að samningum er gert að tryggja réttindi fatlaðs fólks frá útilokun í hinu 
almenna menntakerfi og ekki skuli útiloka fötluð börn frá gjaldfrjálsu skyldunámi á grunn- og 

framhaldsskólastigi í sinni heimabyggð. Í greininni er áréttað að fatlað fólk eigi rétt á að fá 

nauðsynlegan stuðning innan almenns menntakerfis og því séu boðnar einstaklingsbundnar 
og árangursríkar stuðningsaðgerðir í sínu umhverfi sem ýti undir framvindu náms og 

félagslega þróun (samningur um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

Ísland byggir stefnu sína í skólamálum á hugmyndafræði um menntun án aðgreiningar. 

Sú stefna var sett á í kjölfar rammaáætlunar um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir. 

Þessi rammaáætlun byggir á hugmyndum um mannúð og lýðræðislega sýn á einstakling. 

Ísland var eitt ríkja sem undirrituðu viljayfirlýsingu á alþjóðaráðstefnu um menntun nemenda 

með sérþarfir sem haldin var í samvinnu við Sameinuðu þjóðirnar í Salamanca á Spáni árið 

1994 og er vísað til hennar sem Salamanca-yfirlýsingarinnar (Salamanca-yfirlýsingin, 1994). 

Löndin sem að ráðstefnunni komu voru sammála um að nemendur með sérþarfir þyrftu jöfn 

tækifæri til menntunar til jafns við aðra og að þessir nemendur fengju viðeigandi menntun 
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innan almenna skólakerfisins og um leið að viðurkenna margbreytileikann (Gretar L. 

Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016).  

Í nýlegri grein Vilborgar Jóhannsdóttur og Jónu Ingólfsdóttur frá árinu 2018, Social 

pedagogy in a human rights context: Lessons from primary schools in Iceland, segir í 

niðurstöðum að gjá sé milli markmiða menntunar án aðgreiningar og þeirra starfshátta sem 

raunverulega séu viðhöfð. Ástæðan sé vitundarskortur sem ríki innan skólakerfisins á 

réttindum fatlaðra barna og mikilvægi náms án aðgreiningar í lífi þeirra. Út frá þessu 

samhengi þurfi að leggja áherslu á jafna ábyrgð allra hagsmunaaðila innan skólakerfisins á að 

skapa rétt skilyrði til að gæði menntunar séu í anda mannréttindaákvæða sem finna megi í 

24. grein samningsins um réttindi fatlaðs fólks (Vilborg Jóhannsdóttir og Jóna Ingólfsdóttir, 

2018).  

3.2 Framhaldsskólinn 

Ný lög um framhaldsskóla gengu í gildi árið 2008 og í kjölfarið var gerð ný námskrá sem tók 

gildi árið 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Breytingar urðu á námskránni 

því nýju lögin gerðu ráð fyrir að ábyrgðin á námskrárgerð færðist í auknum mæli til skólanna. 

Til viðmiðunar fyrir námsbrautirnar hefur Menntamálaráðuneytið sett fram sniðmát og 
reglur og þurfa skólayfirvöld að fá staðfestingu ráðuneytisins á námsbrautinni til þess að hún 

geti orðið hluti af aðalnámskrá framhaldsskóla 

Með þessum breytingum fá framhaldsskólar aukið umboð til að byggja upp nám sem taki 

mið af þörfum nemenda og nærsamfélagsins. Þá gefur þetta skipulag einnig aukið svigrúm til 

að bregðast við niðurstöðum rannsókna og gæðaeftirlits. Auk þessara breytinga gerir 

námskráin ráð fyrir að bóknámsdeildir framhaldsskólans séu skipulagðar sem þriggja ára nám 

í stað fjögurra (lög um framhaldsskóla nr. 92/2008, Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2011).  

Við gerð námsbrautalýsinga er lögð áhersla á mikilvægi þess að setja inn í allt nám, 

samþættingu á tilteknum gildum sem kölluð eru grunnþættir og lykilhæfni. Gerðar eru þær 
kröfur að skólarnir tileinki sér þessa samþættingu við gerð námsbrautalýsinga. Við viðmið um 

árangur náms er gengið út frá hæfnisviðmiðum og voru reglur settar um þrepaskiptingu 

hæfnisviðmiða til að tryggja stíganda í náminu en ekki eru gerð stíf viðmið um þá þekkingu 

sem skólanum ber að miðla til nemenda ef frá eru taldar kjarnagreinarnar íslenska, 

stærðfræði og enska. Með þessu er talið að framhaldsskólarnir fái aukið svigrúm til nýjunga í 

námsframboði og mótun námskrár með ólíkum hætti (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2017). 
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3.3 Fatlaðir nemendur innan framhaldsskólans: lagaleg umgjörð og rannsóknir 

Ný reglugerð um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum var undirrituð árið 2012. Með 

samþykkt þessarar nýju reglugerðar er talið að komið sé til móts við náms- og félagslegar 
þarfir nemenda í almennu skólakerfi. Haft er að leiðarljósi manngildi, lýðræði og félagslegt 

réttlæti. Í reglugerðinni er starfsbrautin skilgreind sem sérúrræði sem kalli á málsmeðferð 

skv. V. Kafla, þ.e. sérstakar námsbrautir við framhaldsskóla fyrir fatlaða nemendur sbr. 2. gr. 

laga um málefni fatlaðs fólks (reglugerð um nemendur með sérþarfir, nr. 230/2012).  

Reglugerðin kveður á um jöfn tækifæri nemenda til náms án aðgreiningar, eftir því sem 

við verði komið. Á þann hátt sé hægt að mæta náms-, líkams-, félags- og tilfinningalegum 

þörfum. Starfsbrautir eigi að undirbúa nemendur til að lifa sjálfstæðu lífi með þátttöku í 

atvinnulífi og til frekari náms. Í reglugerðinni er gert ráð fyrir að samfella skuli vera á 

þjónustu við nemendur sem áður hafi notið stuðnings í grunnskólum eða fengið undanþágu 

frá ákveðnum námsgreinum. Í reglugerðinni er talið æskilegt að sú þjónusta sé til staðar til 

loka framhaldsskóla (reglugerð um nemendur með sérþarfir, nr. 230/2012). 

3.4 Starfsbrautir framhaldsskóla  

Í námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla frá árinu 2005 er gert ráð fyrir þrenns konar 

námsleiðum innan starfsbrauta framhaldsskóla. Þær eru starfsbraut 1, 2 og 3. Í inngangi fyrir 

hverja starfsbraut í námskránni segir hvaða nemendum hún er ætluð 

(Menntamálaráðuneytið, 2005). Í dag er almennt vísað til starfsbrauta sem sérnámsbrauta.   

Á starfsbraut 1 er námið skilgreint fyrir fatlaða nemendur sem fengið hafa skilgreiningu, 

sbr. 2. grein laga nr. 56/1992 um málefni fatlaðra. Þessir nemendur koma úr sérdeildum 
almennra grunnskóla eða frá sérskólum. Samkvæmt skilgreiningunni er talið að þessir 

nemendur hafi ekki forsendur til að stunda nám á öðrum námsbrautum framhaldsskólans. 

Starfsbraut 2 er skilgreind fyrir nemendur sem hafa notið mikillar aðstoðar í grunnskóla 

annaðhvort í sérdeild eða frá sérskóla. Skilgreiningin kveður á um að þessir nemendur séu 

taldir víkja svo frá almennum þroska samkvæmt viðurkenndum greiningaraðilum að þeir hafi 

fengið sérstakt námsmat og undanþágu frá ákveðnum skyldugreinum. Undir námsbraut 3 

falla svo þroskahamlaðir og fjölfatlaðir nemendur sem þurfa mikla námsaðstoð. Taldar eru 

upp forsendur þroskahömlunar, s.s. erfiðleikar við rökhugsun, boðskipti, skynjun, sjálfshjálp, 

líkamsbeitingu, félagsleg samskipti og athafnir daglegs lífs (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

Aðalnámskrá framhaldsskóla gerir ráð fyrir að nemendur með sérþarfir eigi rétt á 
stuðningi í námi þar sem tekið er tillit til metinna sérþarfa. Kveðið er á um að fatlaðir 

nemendur með fötlun stundi nám við hlið annarra nemenda eftir því sem kostur er. Áréttað 

er mikilvægi þess að fatlaðir nemendur fái þá kennslu og stuðning sem gildandi reglugerðir 
kveði á um varðandi nemendur með sérþarfir. Bent er á að námið fari þá fram á 
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sérnámsbrautum fyrir fatlaða nemendur eða að veita skuli stuðning til þátttöku á öðrum 

námsbrautum framhaldsskólans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Hægt er að sækja um undanþágu til skólameistara frá einstökum námsáföngum uppfylli 

nemendur læknisfræðileg viðmið. Þó er gert ráð fyrir að í staðinn sæki þessir nemendur 

aðrar greinar. Sé þessi leið valin þarf skólameistari að upplýsa nemanda um að þessi 

undanþága geti skert möguleikana á námi á háskólastigi og aðra möguleika á störfum á 

ákveðnu starfssviði ef nemandi stundar starfsnám (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). 

Framhaldsskólar geta fengið upplýsingar frá grunnskólum um væntanlega nemendur 

sína liggi samþykki lögráða nemenda eða foreldra fyrir. Það er í höndum skólanna að semja 

við sveitarfélög eða aðra aðila komi í ljós að nemandi þurfi slíka aðstoð til að tryggja samfellu 

í náminu. Þá skal fylgja tilfærsluáætlun þegar fatlaðir nemendur koma úr grunnskóla, 

samanber reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Aðalnámskrá framhaldsskóla kemur inn á skóla án aðgreiningar og segir að leggja skuli 
áherslu á félagslegan skilning á því hvað felist í fötlun. Fyrir utan skerðingar einstaklingsins 

felist áskoranir ekki síður í umhverfinu. Áherslu skuli leggja á skóla án aðgreiningar í öllu 

skólastarfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Lög um framhaldsskóla kveða á um réttindi nemenda með sérþarfir og vísa til 2. gr. laga 

nr. 59/1992 um málefni fólks með fötlun. Sami tónn er í 34. gr. laganna og því sem kveðið er 

á um í aðalnámskrá framhaldsskóla, en þar segir enn fremur að ráðherra geti heimilað 
framhaldsskólum að reka sérstakar námsbrautir fyrir nemendur með fötlun (lög um 

framhaldsskóla, 2008). Þegar kemur að því að skrá nemendur í framhaldsskóla eru það 

fagstjórar brautanna og sérfræðingar Menntamálastofnunar sem ákveða hvar hver nemandi 
lendir innan flokkunarkerfisins sem tilgreint er hér á undan. Gera má því skóna að 

starfsbrautir séu orðnar nokkuð formfastar þegar kemur að vali nemenda.  

3.5 Fyrri rannsóknir  

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á stöðu fatlaðra nemenda í framhaldsskólum hér á 

landi. Þó hafa nokkrar verið gerðar um framkvæmd og stöðu sérnáms í framhaldsskólum. 

Hér á eftir verður farið stuttlega yfir niðurstöður nokkurra þeirra.  

Varnaglar eru slegnir í lögum og reglugerðum þegar kemur að námi fatlaðra nemenda. 

Þetta draga fram þau Anna Björk Sverrisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannsson, (2018) sem 

hafa unnið orðræðugreiningu um nám fatlaðra nemenda í framhaldsskólum. Rannsakendur 

fundu engin skýr merki í gögnum er varða skóla án aðgreiningar nema þegar vísað var í 

reglugerð um nemendur með sérþarfir sem fyrr hefur verið greint frá.  Jafnfamt  benda þeir á 
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að hvergi sé minnst á að framhaldsskólinn sé fyrir alla í gildandi lögum en þó sé rétturinn til 

að stunda nám í almenna kerfinu viðurkenndur. Slegnir eru varnaglar sem draga úr 

skýlausum rétti nemenda, sbr.: […] eftir því sem kostur er; …og tök eru á að veita, …eftir því 

sem við verður komið... (Anna Björk Sverrisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2018). 

Niðurstöðurnar sýna einnig að mikill munur er gerður þegar fjallað er um almenna nemendur 

og nemendur í sérnámi. Í staðinn fyrir að notuð séu orð eins og ábyrgir einstaklingar og sterk 

sjálfsmynd er rætt um lágt sjálfsmat, sérþarfir og aukna aðlögunarhæfni og mikil áhersla er 

lögð á að fatlaðir nemendur þurfi að hafa viðurkenndar greiningar til að fá viðeigandi 

stuðning. Í niðurstöðum er komið inn á að orðræðan í textunum gefi til kynna að hindranir 

séu til komnar vegna einstaklingsins sjálfs (Anna Björk Sverrisdóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2018). 

Það kveður við annan tón hjá viðmælendum Helgu Þóreyjar Júlíusdóttur, Kristínar 

Björnsdóttur og Berglindar Rósar Magnúsdóttur (2016) sem skoðuðu annars vegar tilurð og 

stofnanalegt skipulag sérnáms í samhengi við annað nám fyrir nemendur með þroskahömlun 

og hins vegar reynslu stefnumótunar- og fagaðila af starfi sínu á sérnámsbraut. Finna mátti 
samhljóm þátttakenda rannsóknarinnar um réttmæti og mikilvægi sérnámsins. Að þeirra 

mati er nemendum betur borgið í einstaklingsmiðuðu og aðgreindu menntaúrræði á 

sérnámsbrautum framhaldsskóla fyrir nemendur með þroskahömlun, þrátt fyrir hina 
félagslegu annmarka. Að því sögðu kemur fram í niðurstöðum að það valdi fagfólki togstreitu 

að starfið sé í raun mótsögn við hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar (Helga Þórey 

Júlíudóttir, Kristín Björnsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Sömu höfundar 
skilgreindu hins vegar sérnámið þannig að líklegra yrði nemandinn einangraður frá öðrum 

nemendum. Þannig ættu nemendur sérnáms hættu á að verða fyrir útilokun frá almennum 

skólum og jafnvel brennimerktir á grundvelli hegðunar, sem leiddi til þess að þeir hvorki nytu 
sömu réttinda og aðrir nemendur né virtust gilda sömu viðmið og reglur (Helga Þórey 

Júlíudóttir, Kristín Björnsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Ennfremur kemur fram 

að viðmælendur telji nemendur í sérnámi lítið eiga sameiginlegt annað en að vera með 

flóknar greiningar. Þá er vitnað í umfjöllun Grétars L. Marinóssonar (2003) þar sem hann 

fjallar um hvernig skólar réttlæti þá ákvörðun að taka ekki á móti öllum fötluðum börnum 

með því að hækka almennar kröfur þannig að hægt sé að velja þá getumestu úr hópi 

umsækjenda. Þannig útiloki inntökuskilyrði starfsbrautanna eða stefna um nemendaval þá 

nemendur sem þurfi hvað mestan stuðning eða þyki mest krefjandi þegar um 

hegðunarvanda er að ræða (Helga Þórey Júlíudóttir, Kristín Björnsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016). 

Nám án aðgreiningar sýnist vera miklu flóknara í framhaldsskólum en í grunnskólum. 

Þetta kemur fram í meistararitgerð Hrafnhildar Ragnarsdóttur. Hún telur orsökina vera stærð 
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framhaldsskólanna og að hlutverk þeirra sé að búa ungmenni undir þátttöku í atvinnulífinu 

og jafnvel frekara nám. Hrafnhildur bendir á að námsumhverfið sé flóknara í 

framhaldsskólum og af því leiði að erfiðara sé fyrir nemendur með námsörðugleika að stunda 

námið eins og það er uppsett. Bendir hún á að kennarar í framhaldsskóla séu frekar lærðir í 

einhverri sérgrein umfram kennara í grunnskólum og að þeir einblíni þess vegna frekar á 

innihald fagsins en að miðla kennslunni að einstaklingunum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2005).  

Aðilar sem koma að menntamálum hafa margir mismunandi skilning á hugtakinu 

menntun án aðgreiningar. Þetta kemur fram í lokaskýrslunni Menntun fyrir alla, sem 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið lét gera árið 2017. Niðurstöður sýndu að hugtakið 

þyrfti að skýra betur fyrir þessum aðilum og hvernig bera skyldi sig að við framkvæmd þess 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). Niðurstöður leiddu líka í ljós skort á stuðningi 

til starfsfólks til að vinna að framgangi stefnunnar og að því markmiði yrði ekki náð nema 

með meira fjármagni og gæðaeftirliti. Núverandi fjárveitingar hömluðu framförum. Starfsfólk 

kallaði eftir stuðningi til að framkvæma daglegt störf með menntun án aðgreiningar að 
leiðarljósi. Umbætur á skólastigunum vantaði, m.a. stuðning við nemendur, og tækifæri til 

faglegrar starfsþróunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). Margir starfsmenn 

skóla efuðust um að grunnmenntun sín nýttist til undirbúnings fyrir menntun án 
aðgreiningar. Hvorki grunnmenntun né starfsþróun væri nægileg til að falla nógu vel að 

stefnu ríkis og sveitarfélaga, afleiðingin væri því að starfsmenn gætu ekki með fullnægjandi 

hætti innleitt menntun án aðgreiningar sem stefnu sem byggðist á rétti hvers og eins 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). 

Helga Gísladóttir kannaði í meistaraprófsverkefni sínu í uppeldis- og menntunarfræði 

hvernig unnið væri að tilfærslu nemenda frá skóla til fullorðinsára. Niðurstöður 
rannsóknarinnar bentu til að tilgangur náms á sérnámsbraut væri óskýr og ekki nein 

lokamarkmið með náminu. Nemendur útskrifuðust réttindalausir þegar litið væri til 

vinnumarkaðarins og óvíst væri að námið sem slíkt skilaði þeim vinnu eftir skólagöngu. Helga 

komst að því að engar tilfærsluáætlanir né samstarf væri að finna milli skóla. Þá væri skortur 
á fullorðinsþjónustu þegar hefðbundnu skólanámi lyki. Bent er á að hugmyndafræðin skóli án 

aðgreiningar hafi að takmörkuðu leyti náð inn í framhaldsskólana (Helga Gísladóttir, 2008). 

 

3.6 Samantekt  

Menntun án aðgreiningar er skilgreind í mannréttindasamningum, lögum og reglugerðum 

sem og aðalnámskrá hvers skólastigs á Íslandi. Við fullgildingu á samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks árið 2016 skuldbatt íslenska ríkið sig til að framfylgja 
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ákvæðum 24. greinar samningsins sem snýr að menntunarmálum og þar kemur fram að 

aðildarríki samningsins viðurkenni rétt fatlaðs fólks til menntunar án aðgreiningar og skipti 

engu um hvaða skólastig sé að ræða. Rannsóknirnar sýna að hugmyndafræðin menntun án 

aðgreiningar á enn undir högg að sækja. Þrátt fyrir að mannréttindasýnin sé ríkjandi í 

hugmyndafræðinni um málefni fatlaðs fólks virðist aðgangur fatlaðra nemenda að 

framhaldsskólanámi einskorðast að mestu við nám á sérnámsbrautum og grundvallast á 

læknisfræðilegum forsendum.  Athygli vekur að opinber námskrá starfsbrauta frá árinu 2005, 

í dag nefndar sérnámsbrautir, hefur ekki verið endurskoðuð á grundvelli þeirra krafna sem 

samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) gerir til menntastofnanna. 

Fróðlegt er að skoða aðkomu þroskaþjálfa inn í framhaldsskólana og skoða m.a. hlutverk 

þeirra í tengslum við hugmyndafræðina um menntun án aðgreiningar. Fjallað verður um það 

m.a. í rannsókninni sem skýrt verður frá hér á eftir.  
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4 Rannsóknin 

Hér á eftir verður skýrt frá framkvæmd rannsóknarinnar. Gerð verður grein fyrir markmiðum 

hennar og rannsóknarspurningum. Þá er framkvæmdinni lýst, svo sem vali viðmælenda, 

úrvinnslu gagna og réttmæti.  

4.1 Markmið rannsóknar  

Markmiðið með rannsókninni er að fá fram sýn þroskaþjálfa á það að starfa innan 

framhaldsskólastigsins. Leitast er við að svara þremur rannsóknarspurningum og varpa 

þannig ljósi á á faglega stöðu og hlutverk þroskaþjálfa sem fagstéttar í framhaldsskólum með 

áherslu á hvernig sérþekking þeirra nýtist á því skólastigi. Einnig að skoða hvaða áskorunum 

þroskaþjálfarnir standa frammi fyrir og hvaða bjargir þeir noti til starfsþróunar, auk þess að 

fá fram hvar sóknarfærin liggja að þeirra mati. Rannsóknin byggir á viðtölum við fimm 

þroskaþjálfa, sem allir starfa á mismunandi sérnámsbrautum. 

4.2 Aðferð 

Rannsóknin var unnin samkvæmt eigindlegri rannsóknaraðferð. Þessi aðferð leitast ekki við 

að alhæfa heldur frekar endurspegla viðhorf og aðstæður. Þessi aðferð er notuð til þess að fá 

dýpri skilning á veruleika ákveðins hóps í samfélaginu með tilgang rannsóknarinnar í huga. 

Eigindleg aðferð umfram aðrar veitir félagslegum veruleika dýpri merkingu eða víkkar sýn á 

samfélagslega stöðu (Schutt, 2015). Stuðst var við hentugleikaúrtak og valdir fimm aðilar 

sem allir eru starfandi þroskaþjálfar á sérnámsbrautum í framhaldsskóla. Engir tveir 

þátttakendur störfuðu við sama skóla. Með ákveðnum viðtalsramma sem unninn var með 
hliðsjón af markmiðum ritgerðarinnar og rannsóknarspurningum var leitast við að 

þátttakendur útskýrðu upplifun sína og kæmu skoðunum sínum á framfæri. Orð viðmælenda 

voru síðan greind og úr þeim fundin þemu sem síðan voru skoðuð sérstaklega. 

 

4.3 Gagnaöflun og þátttakendur  

Haft var samband við þátttakendur í gegnum tölvupóst og með símtali í mars 2019. 

Þátttakendur fengu að vita um hvað rannsóknin snerist og beðið var um viðtal. Allir þeir sem 

haft var samband við samþykktu að taka þátt. Í framhaldi af því var ákveðin stund og staður 

til viðtalsins. Viðtölin fóru fram í enda mars og byrjun apríl 2019. Rannsakandi hafði tækifæri 

til að hitta viðmælendur á höfuðborgarsvæðinu í eigin persónu en notaður var 

fjarskiptabúnaður í viðtölum við fólk á landsbyggðinni. Áður en viðtölin hófust var 

þátttakendum gert ljóst að viðtalið yrðu hljóðritað og fyllsta trúnaðar yrði gætt. 

Þátttakendum var jafnframt gert ljóst að þeir yrðu ekki nafngreindir né gerðir 
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persónugreinanlegir. Í því skyni voru þeim gefin ný nöfn. Flestir viðmælendanna höfðu langa 

reynslu af því að starfa sem þroskaþjálfar. Helga hefur verið starfandi sem þroskaþjálfi og 

sérkennari í um tuttugu ár. Hún hóf fyrst vinnu á hæfingastöð og starfaði einnig á fleiri 

stöðum. Fljótlega hóf hún störf á framhaldsskólastiginu. Þessi þroskaþjálfi er með 

sérkennsluréttindi. Gunnhildur hefur verið starfandi þroskaþjálfi í fimmtán ár. Hún hefur 

unnið margvísleg störf, m.a. á sambýli og grunnskóla, og hafnaði að lokum í framhaldsskóla. 

Hún er ekki með sérkennsluréttindi. Jóna hefur stystu starfsreynsluna af þeim sem tekin voru 

viðtöl við, eða fimm ár. Hún fór fyrst að starfa á grunnskóla en hefur verið starfandi í 

framhaldsskóla í tvö ár. Jóna er ekki með sérkennsluréttindi. Katrín hefur verið starfandi í 

sautján ár og lengst af í framhaldsskóla. Hún er með sérkennsluréttindi. Esther er með 

lengstu starfsreynsluna, eða þrjátíu og sjö ár. Hún hóf sinn starfsferil á hæfingarstöð en fór 

síðan að starfa á skólastiginu. Esther er með sérkennsluréttindi.  

 

4.4 Úrvinnsla gagna  

Við gagnaöflun var upptökutæki notað til þess að taka upp viðtölin. Þau voru síðan afrituð 

orðrétt í tölvu, greind og fundin þemu. Lengd viðtala var 30-40 mínútur og réði viðmælandi 
hvar það færi fram. Í viðtölunum var notast við viðtalsramma til að gefa færi á opnum 

spurningum en rannsakandi bætti einnig við spurningum til að ná fram skýrari svörum. 

Viðmælendur fengu óheft tjáningarfrelsi og var leyft að fara út fyrir efnið ef svo bar undir. 

Fimm meginþemu birtust í gögnunum en í þemagreiningum er leitast við að finna 

sameiginleg umfjöllunarefni hjá viðmælendumum rannsóknarefnið.  

Til að réttmæta framkvæmd þessarar eigindlegu rannsóknar er rétt að taka fram að 

mikilvægt var fyrir rannsakandann að leggja til hliðar þær skoðanir og viðhorf sem hann 
sjálfur hefur hugsanlega myndað sér. Í því skyni var stuðst við viðtalsramma og þess gætt að 

viðmælendur gætu óhindrað tjáð sig um hvað eina sem á þeim brann. Bogdan og Biklen 

(2003) benda á að réttmæti í eigindlegum rannsóknum byggi á samhenginu milli 
rannsóknargagna og hvort niðurstöður endurspegli raunveruleikann eins og hann er í raun og 

veru.  



 

22 

5 Niðurstöður  

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar hér á eftir. Gerð er grein fyrir þemunum sem 

fundin voru í næstu fimm köflum þar sem sjónarmið þátttakenda koma fram. Eftir að hafa 

rýnt í viðtölin og greint þau komu eftirfarandi fimm meginþemu í ljós og verður greint frá 

þeim í eftirfarandi röð:  

 

• Staða/hlutverk þroskaþjálfa í framhaldsskólum 

• Starfsábyrgð og sérþekking 

• Framlag þroskaþjálfa innan framhaldsskóla 

• Helstu áskoranir og sóknarfæri 

• Starfsþróun: Leiðir og möguleikar 

 

5.1 Staða/hlutverk þroskaþjálfa í framhaldsskólum 

Þegar staða og hlutverk þroskaþjálfa var til umræðu kom í ljós að þrír af fimm viðmælendum 
höfðu bætt við sig sérkennaramenntun. Fjórir af fimm störfuðu undir starfsheiti kennara en 

einungis einn var starfandi í því sem kalla mætti hefðbundna vinnu þroskaþjálfa, þ.e. sinnti 

ekki kennaraskyldum. Tveir af fimm þátttakendum störfuðu sem stjórnendur og báðir höfðu 
hlotið sérkennaramenntun.  

Í máli Gunnhildar, sem ekki er með sérkennaramenntun en starfar þó undir því starfsheiti, 

kom fram að það hefði aldrei komið til greina að henni yrði boðin deildarstjórastaða við 

skólann. Þess má geta að þessi þroskaþjálfi hefur verið starfandi lengi við framhaldsskólann, 

fyrst við stofnun sérnámsbrautarinnar sem stuðningsfulltrúi og síðar sem þroskaþjálfi. Milli 

þess tíma gegndi hún ýmsum stöðum innan skólakerfisins. Hún segir þrjá sérkennara vera 

starfandi á sérnámsbraut, einn sé þroskaþjálfi með kennsluréttindi og annar með 

meistaragráðu í sérkennslufræðum og með deildarstjórastöðu:  

Það hefði aldrei komið til greina hér að þroskaþjálfa hefði verið boðin 

deildarstjórastaðan. Okkar starf, sko, rennur svolítið mikið saman, við skiptum á 
milli okkar kennslunni á allri brautinni og það má eiginlega segja það að hver og 

ein nýti svolítið styrkleika sína, það fer svolítið eftir því hvar þeir liggja. 

Gunnhildur gegnir, sem fyrr segir, starfsheitinu sérkennari og segir það aðallega koma til 

hversu námslega sterkir nemendur hennar séu, þeim finnist þroskaþjálfaheitið vont og bætir 

hún því við að innan skólans skipti það engu hvaða starfsheiti fólk gegni.  
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Þeir þroskaþjálfar sem sinna stjórnendastörfum eru báðir fagstjórar yfir sérnámi og almennri 

starfsbraut. Annar þeirra, Esther, hefur nýlega einnig tekið við stöðu sviðstjóra yfir 

nemendaþjónustu. Esther hefur verið fagstjóri frá upphafi sérnámsbrautar í sínum skóla og 

Katrín í tæp átta ár í sínum skóla, en hún hefur að baki reynslu við að setja upp sérnámsbraut 

á landsbyggðinni.  

Þrátt fyrir að Katrín hafi öðlast sérkennsluréttindi er hún ráðin sem þroskaþjálfi og tilheyrir 

því fagfélagi Þroskaþjálfafélags Íslands. Esther tilheyrir aftur á móti fagfélagi 

Kennarasambandsins og starfar undir starfsheitinu kennari. Báðar viðurkenndu að líklega 

hefðu þær ekki fengið þessar ábyrgðarstöður hefðu þær ekki sérkennaramenntunina.  

Allir fimm þroskaþjálfarnir sem rætt var við voru með sömu vinnuskyldur og kennarar og 

skipti engu hvort um væri að ræða þroskaþjálfa með sérkennaramenntun eða ekki. Í máli 

Gunnhildar kom fram að togstreita væri í sumum skólum vegna vinnuskyldu:  

Eigum rosalega mikið í land í framhaldsskólum. Þroskaþjálfar eru ekki virtir eins 

og sérkennarar, þeir eru skör lægri í goggunarröðinni. Þú ert náttúrulega á þínum 

samningi við Þroskaþjálfafélag Íslands, meðan hinir eru í Kennarasambandinu og 
t.d. það breytir bara töluverðu mörgu í mörgum skólum líka. Sem betur fer er það 

ekki hjá mér en það er eilíf barátta um þetta og þroskaþjálfar hafa bara flosnað 

upp út af því að þeir eru einhvern veginn, fá ekki sömu vinnutímaskyldu og 
ýmislegt sem kemur upp svona. Kennarar eiga auðvitað rétt á störfunum inn í 

skólanum, ekki þroskaþjálfar. 

Helstu samstarfsaðilar allra þroskaþjálfanna sem rætt var við eru sérkennarar, aðrir 
þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar. Þeir sem gegna stjórnunarstöðum eru að auki með 

samstarf við kennara og stjórnendur skóla. Tveir af fimm þroskaþjálfum störfuðu eftir 

starfslýsingum þroskaþjálfa en aðrir eftir starfslýsingum kennara.  

5.2 Starfsábyrgð og sérþekking  

Eins og fram kom hér að ofan vinna fjórir af þeim fimm þroskaþjálfum sem talað var við sem 
sérkennarar. Þetta þema fjallar um þá starfsábyrgð sem felst í störfum þeirra og hvort og 

hvernig sérþekking þroskaþjálfa hafi komið þeim að notum.  

Starfsábyrgð Jónu sker sig úr að því marki að ekki er um að ræða hefðbundin 

kennslustörf sem hinir fjórir þroskaþjálfarnir sinna. Störf hennar felast aðallega í því að 

útvega nemendum viðeigandi námsverkefni. Við komuna í framhaldsskólann sagði hún 

tengsl sín við foreldra og aðra forráðamenn hafa rofnað með tilkomu náms- og 

starfsráðgjafa. Sá aðili sinnti nú þeim persónulegum málefnum sem Jóna annars gegndi 
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þegar hún starfaði í grunnskóla. Telur hún þetta ókost að því marki að hún sé ekki 

nægjanlega upplýst um námslega stöðu nemenda og hvernig best sé að mæta þörfum þeirra.  

Hinir þroskaþjálfarnir fjórir sinna allir almennri kennslu. Allir voru þeir sammála um mikilvægi 

einstaklingsmiðaðrar nálgunar og eins hversu mikil grunnmenntun þeirra sem þroskaþjálfi 

hjálpaði þeim í starfi.  

Esther segir hugsun þroskaþjálfa snúast um viðhorf og nálganir. 

Já ég held að þetta snúist svo mikið um viðhorf, nálganir...um að geta hugsað 

lausnamiðað sem er náttúrulega það sem er svo mikið þroskaþjálfa að sjá, að 

fyrsta hugsun sé ekki hindrun heldur lausn. Og þannig finnst mér 

þroskaþjálfanámið hafa nýst mér alla vega. 

Helga segist líta fyrst og fremst á sig sem þroskaþjálfa þrátt fyrir að starfa sem kennari. 

Mér finnst ég vera lang mest þroskaþjálfi. Það er bara svoleiðis. Ég reyni alltaf að 

horfa á einstaklingana og reyni að meta með þeim hvað það er sem þeir vilja fá 

úr náminu eða námskeiðinu og svo reyni ég að vinna út frá því og ég verð að 

hugsa einstaklingsmiðað, það er ekki annað hægt, hitt er bara ósanngjarnt 
gagnvart nemendum, þá eru þeir ekki að fá það sem þeir ættu að fá út úr 

skólanum... 

Gunnhildur segir nálgun sína á kennslu aðra en hinna samstarfsaðilanna. 

Þar nýtist manni kannski menntunin, það sem að það er ákveðin dýpt, það er 

önnur nálgun, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því. 

Katrín segist vinna sem þroskaþjálfi. 

Ég vinn út frá þroskaþjálfanum, algerlega. Það er bara grunnurinn. 

Esther sagðist ekki hafa hugsað sérstaklega út frá hvaða forsendum hún ynni en endaði á því 

að segjast vera þroskaþjálfi með sérmenntun. 

Mér finnst það hafa nýst mér vel það sem ég lærði í Þroskaþjálfaskólanum, mér 

finnst það hafa nýst mér mjög vel, ég hef bara ekkert velt þessu fyrir mér. 

En hver er þá munurinn á sérkennara og þroskaþjálfa? Allir þroskaþjálfarnir sögðu muninn 

fyrst og fremst felast í þeim aðferðum sem beitt væri gagnvart nemandanum, að öðru leyti 
væru þessar fagstéttir að vinna svipaða vinnu. Einn þroskaþjálfinn nefndi að í dag væri orðið 

alveg ljóst hversu mikil þörf væri á þroskaþjálfum inn í framhaldsskólana. Hins vegar stæðu 
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þroskaþjálfar fyrir utan fagfélag framhaldsskólakennara á starfsbrautum sem reknar væru 

innan Kennarasambands Íslands. Taldi hann þroskaþjálfa eiga fullt erindi þangað inn en var 

ekki viss um hvaða leiðir ætti að fara.  

Þetta er bara öflugt félag sem heldur starfsdaga einu sinni á ári, alltaf að vori og 

manni hefur stunduð verið boðið og stundum ekki. En þarna finnst mér að þessi 

tvö stéttarfélög ættu að sameinast eitthvað, ég veit ekki hvernig. Ávinningurinn 

væri klárlega nemendum í hag ef það yrði einhvern veginn gert með einhverjum 

formlegum hætti, að taka höndum saman þarna. 

Katrín sagði í sjálfu sér ekki mikinn mun á störfum þessara fagstétta. 

Ábyrgðarsviðið er það sama og eru við að sinna samskonar verkefnum. Við 

kjósum hins vegar að nýta þekkingu sérkennarans í kennslu nemenda sem hafa 

sérstakan áhuga og getu til bóklegs náms.  

Gunnhildur sagðist vilja vinna sem þroskaþjálfi en ekki að deila starfskröftum sínum sem 

kennari í stærðfræði.  

Ég vinn hvort tveggja í rauninni. Starfskraftar mínir eru bara nýttir þvert á allar 
námsgreinar en sem þroskaþjálfi þá er innlögn mín alltaf á annan hátt og þess 

vegna held ég að maður sé valinn til þess að sinna kennslunni. Það er vegna þess 

að starf innan skólans skarast svo mjög mikið hjá þessum tveimur stéttum. 

Helga sagðist vinna aðallega sem þroskaþjálfi en líka sem kennari. Hún sagðist hugsa 

lausnamiðað og ekki væri alltaf hægt að finna hentug verkefni í skólabókum.  

Ég held að það fari kannski hérna svolítið eftir skóla eða stofnunum hver 
munurinn er og kannski menningunni. Sérkennarar hafa náttúrulega aðeins 

annan grunn en það vantar kannski, ég held að sérkennarar séu meira með fögin, 

þessa klassísku sérkennslu, en þroskaþjálfar séu kannski meira með 

hugmyndafræðina. Svo nálgast þeir þetta frá ólíku horni en stundum held ég að 

það vanti hjá sérkennurum þetta að hugsa út frá hvað skiptir miklu máli, að þetta 

sé virkilega einstaklingsmiðað og hvaða réttindi einstaklingar eiga í raun og veru 

meðan þroskaþjálfar vantar kannski meira leiðirnar og aðferðirnar sem 
sérkennarinn er búinn að læra. Það gæti verið.  
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Esther talað um skörun þessara tveggja fagstétta. Meiri áhersla væri hjá sérkennurum að 

kenna lestur og önnur grunnfög, en þroskaþjálfar legðu áherslu á aðra hluti. Þessi skörun yrði 

svo þegar um sérmenntun væri að ræða.  

Við erum með stóran nemendahóp og þá eru þroskaþjálfarnir frekar með þá sem 

þurfa sérhæft námsefni, myndræna o.s.frv. En svo höfum við líka verið með 

sérkennara sem eru jafn hæfir í því og þroskaþjálfa sem eru jafn hæfir að taka 

aðrar greinar, þetta er ekki annað hvort eða. 

Ljóst er að allir fimm þroskaþjálfarnir telja menntun sína í þroskaþjálfafræðum skila sér í 

einstaklingsmiðaðri vinnubrögðum og að finna lausnir er varðar námsefni fyrir nemenda.  

5.3 Framlag þroskaþjálfa innan framhaldsskóla 

Fram kom í máli allra þeirra sem rætt var við þegar horft var til framlags þroskaþjálfa innan 

framhaldsskólans að réttindagæsla nemenda þeirra væri ofarlega í huga sem eitt 

þýðingarmesta verkefni þeirra. Einn þroskaþjálfinn taldi það þó geta bitnað á sér í starfi.  

...ég hérna verð alveg bara mjög óvinsæl finnst mér þegar ég fer í þann gír. 

Maður verður að standa með réttindabaráttunni bara mannréttindum, hvort sem 

það kemur sér illa eða vel fyrir mann sjálfan. Það er alveg erfitt en ég held að 
maður verði að gera það annars fær maður ekki frið fyrir samviskunni. Stundum 

grunar mig að ef ákveðnir yfirmenn eru sko pirraðir út í mann eða fúlir sko t.d. 

þegar verið er að skipuleggja næsta skólaár og svoleiðis þá fær maður kannski 

minni yfirvinnu. Þannig að það getur stundum orðið svolítið dýrt fyrir mann að 

berjast fyrir réttindum ef maður velur ekki rétta tímapunktinn. 

Katrín sagði réttindagæslu ríka í sínu starfi. Hún sæti teymisfundi og væri mikið í samskiptum 

við foreldra nemenda sinna sem og aðrar tengslastofnanir og þyrfti stundum að minna á og 
upplýsa foreldra um réttindi barna sinna eins og fram kom í máli hennar þegar flutningur 

eins nemanda hennar að heiman bar á góma. Viðkomandi nemandi hefði fengið tilboð um 

búseturéttindi árið 2024. Þar hefði hún stigið inn. 

…2024 er algerlega absúrd í þessu tilfelli. Einhver sem átti að vera fluttur að 

heiman fyrir lifandi löngu síðan. Þá þarf maður að segja nei, það er klárlega réttur 

þessa og mikil þörf fyrir þennan einstaklings að þetta verði mikið fyrr, og helst á 

morgun. 

Esther tók í sama streng og sagðist teygja sig lengra út af menntuninni en hún hefði gert 

einungis með kennaramenntun að baki.  
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Þroskaþjálfarnir voru beðnir um að meta hvernig þeirra skóli stæði gagnvart 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Flestir töldu skólann standa sig ágætlega en 

töldu þó að betur mætti gera og að eins þyrfti að útvíkka skilninginn á því hvað skóli án 

aðgreiningar þýddi í raun og veru.  

Katrín taldi skólann sinn standa sig mjög vel. Í skólanum væru ekki sérkennslustofur heldur 

sæktu nemendur námið í sínum stofum.  

...og þá viljum við skoða skóla án aðgreiningar í miklu víðara samhengi heldur en 

nokkurn tímann bara fatlað fólk. Hér eru við með stóra nýbúadeild, hér eru við 

með jaðarsetta hópa út frá því námi sem við bjóðum... Tilhneigingin er að ræða 

hugmyndafræðina skóla án aðgreiningar og tengja alltaf bara við fatlað fólk. 

Gunnhildur var á sama máli og sagði hugmyndafræðina ekki bara fyrir fötluð börn heldur 

fyrir alla. Himinn og haf væri þó milli grunnskóla og framhaldsskólans hvað varðaði 

hugmyndafræðina en að hennar skóli stæði sig þó býsna vel. Talaði hún um að sterkt bakland 

nemenda réði miklu um skólaframvindu þeirra. 

Við höfum fengið nemanda sem á móður sem er mjög fylgin sér. Þessi nemandi 
er ekki í einu einasta fagi hjá okkur, hann er í öllum fögum úti í skóla og hann 

mun taka stúdentspróf. Hann hefur fengið þennan stuðning sem að mjög margir 

aðrir þyrftu á að halda en þá fékk hann sem sagt kennara í sögu sem hittir 
nemandann einu sinni í viku, hann fékk stuðningsaðila í ensku sem hittir hann 

einu sinni í viku og aðstoð við allt utanumhald. Og það er þetta í rauninni sem við 

erum að tala að við vildum sjá að allir ættu kost á.  

Í kaflanum hér á eftir ræðir Gunnhildur betur um þær áskoranir sem nemendur sem ekki 

hafa læknisfræðilega greiningu standa frammi fyrir innan framhaldsskólanna.  

Helga ræðir um félagslegu hliðina í sínum skóla. Nemendur í þeim skóla sæki sömu árshátíðir 
og dansleiki og aðrir nemendur við skólann. Sérnámsbrautin sé vel staðsett innan skólans, í 

hringiðunni og þannig séu þau sýnileg. Að auki sitji síðan einn nemandi af sérnámsbraut í 

stjórn nemendafélagsins. Það sem Helgu fannst hins vegar vera á skjön við 

hugmyndafræðina var skortur á frelsi nemenda að sækja sér nám í almennum áföngum. 

Þeir eru kannski góðir í þýsku en lélegir í öllu öðru og eru hjá okkur í öllu hinu. Í 

staðinn fyrir ef þetta væru einhverjir sem hefðu áhuga á að læra þýsku, mikinn 

áhuga, að hérna þá fengi þeir stuðning til að fara í þann áfanga. Ég er oft að velta 

þessu fyrir mér hvort að sérkennarar eða þroskaþjálfar, þeir sem vinna á 

sérnámsbraut, hvort þeir eigi endilega að vera við innlögn, hvort þeir eigi 
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endilega að standa við töfluna og kenna, hvort það væri sérkennarinn eða 

þroskaþjálfinn úti í bekk bara að aðstoða þá þar til þess að læra það sem er verið 

að leggja fram. 

Þessi sama skoðun endurspeglast í skoðunum Gunnhildar þar sem hún ræðir um betri 

stuðning til handa nemendum inn í almennan áfanga.  

Ég er ekki að tala um stuðningsfulltrúa, ég er að horfa meira til sérmenntaðs fólks 

þroskaþjálfa eða sérkennara. 

Esther telur mikilvægt að þroskaþjálfar séu hluti fagfólks sem starfi innan framhaldsskóla og 

ræðir mikilvægi teymisvinnu.  

Þar er innlegg þroskaþjálfans frábært, einmitt út frá þessum gildum sem ég taldi 

upp áðan, með viðhorf, með lausnamiðaðar hugsanir. Ekki bara hugsa í lausnum 

heldur sjá möguleika hvers og eins, að þú horfir á bak við fötlunina og hver er 

einstaklingurinn sé og hverjir eru hans kostir að þar held ég að okkar stétt geti og 

hafi kennt svo mörgum öðrum fagstéttum. 

Hún talar um jákvæð viðhorf um skóla án aðgreiningar en að það hafi tekið sinn tíma. 

... það má líka segja að viðhorfin endurspeglist í því að ég var gerð að sviðsstjóra 

og einn starfsmaður sérnámsbrautar er kominn inn í upplýsingateymi skólans og 

annar hefur séð um núvitundarfræðslu kennara og jógakennslu. Kennarar á okkar 
brautum eru líka að kenna íþróttir fyrir fatlaða nemendur á íþróttabraut. 

Starfsmenn sérnámsbrautar eru að koma sterkari inn núna sem sterkur hluti af 

kennarahópi skólans. 

Esther segir aðra kennara jákvæða í garð nemenda á sérnámsbraut og fordóma á 

undanhaldi. Telur hún koma til kasta starfsmanna á sérnámsbrautum að sýna fram á 

mikilvægi starfseminnar á starfsbraut og að jafn mikið sé lagt í hana og hverja aðra braut.  

Jóna sagði skólann sinn standa sig mjög vel. Fundnar væru leiðir fyrir alla að geta blómstrað. 

Hún sagði enga fyrirstöðu hjá nemenda að fara í almennan áfangi væri þess óskað. Tók hún 

fram að skólinn sem hún starfaði við væri lítill og því væri eftirlit gott.  

 

5.4 Helstu áskoranir og sóknarfæri 

Þroskaþjálfarnir voru beðnir um að velta fyrir sér áskorunum og hvar sóknarfærin lægju til 

frekari þróunar. Fram kom í kaflanum hér á undan að sóknarfæri lægju í betri stuðningi við 
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nemendur að sækja sér nám í almennum áföngum. Þá væri upplýsingagjöf mikilvæg þegar 

nemandi flyttist úr grunnskóla í framhaldsskóla, en samkvæmt reglugerð um nemendur með 

sérþarfir skal tilfærsluáætlun fylgja þeim þar sem fram koma m.a. upplýsingar um sérþarfir 

nemandans (reglugerð um nemendur með sérþarfir, nr. 230/2012). 

Gunnhildur kveður fast að orði þegar hún ræðir um nemendur sem ekki hafa hlotið 

læknisfræðilegar greiningar og falla því ekki undir nám á sérnámsbrautum.  

Það er verið að banka svolítið á dyrnar hjá okkur að það komi inn nemendur, inn í 

skólann, sem ekki endilega eru skráðir á sérnámsbraut heldur eru bara skráðir á 

einhverjar aðrar brautir, gjarnan krakkar sem eru hátt fúnkerandi og geta lært en 

ráða ekki við allt skipulagið og svona þurfa þetta utanumhald og gjarnan að geta 

þá hitt kennara einu sinnu í viku eða tvisvar eftir því sem þörf er á. Þetta er 

aðeins komið í gang. 

Hún segir forsenduna til þess að hjálpa þessum nemendum að þeir séu skráðir á 

sérnámsbraut og að baki liggi læknisfræðileg greining. Þrátt fyrir að viljinn sé til staðar hjá 

skólanum þurfi að koma til vilji og fjármagn frá menntamálaráðuneytinu til að sinna þessum 
nemendum sérstaklega.  

Ef þeir lenda hjá okkur þá finnst okkur þau vera býsna heppin því þá hafa þau 

garanterað fjögur ár í skólanum og geta sótt áfanga í öllum þeim greinum sem 
þau hafa styrkleika í að ráða við en á meðan kannski sambærilegir krakkar sem 

eru á almennri braut detta út úr skólanum, því þau ráða ekki við allt.  

Gunnhildur bætir því við að mörgum krökkum finnist erfitt að vera brennimerktir á 
sérnámsbrautum. Úrræði þurfi að vera til fyrir þessa nemendur án þess að kalla það 

sérstaklega sérnám.  

Katrín nefnir dæmi um tilviljun sem réði því að hún aðstoðaði ungan mann með flókna 
einhverfu. Þessi nemandi hafi ekki verið skráður á sérnámsbraut en hún hafi fengið  veður af 

honum í gegnum félagsráðgjafa hans. Erfitt hafi verið fyrir kennara að ráða við þennan unga 

mann sem sendi þeim regluleg skilaboð um hvernig þeir ættu að standa að kennslunni.  

Einhverfan var bara mikið að þvælast fyrir honum og kennararnir ekki að ráða við 
það, hvers lags dóni þetta væri og hortugur. 

Katrín sat í byrjun yfir nemandanum fyrstu önnina meðan hann var að venjast umhverfinu og 

taka próf og hann fékk aldrei lægra en 9,5 í einkunn. Honum var settur ákveðinn rammi og 

segir þroskaþjálfinn að ekki hafi heyrst frá honum síðan. 
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Sem fyrr segir þarf tilfærsluáætlun að fylgja fötluðum nemendum þegar þeir koma úr 

grunnskólum. Gunnhildur segir þessar tilfærsluáætlanir ekki nógu nákvæmar og í raun rétt 

farnar af stað. Mikill misbrestur sé þó á þessu. Eins skorti oft greinargóðar upplýsingar frá 

foreldrum nemenda.  

Það skiptir okkur mjög miklu máli. Við höfum sérstaklega fundið fyrir því að 

einmitt með svona einstaklinga þar sem það hefur ekki legið fyrir þær, já þeirra 

veikindi í rauninni (þarna vitnar þroskaþjálfinn í geðræna kvilla) hafa ekki legið 

fyrir þegar þeir koma í skólann, ef við hefðum haft þá vitneskju sem að fylgdu 

þeim nemendum að þá hefðum við geta verið að búa þeim miklu betra athvarf 

að móttöku sem hefði hentað þeim betur. 

Hún segir mikla áskorun felast í því að taka á móti nemendum sem greinst hafi með geðræna 

kvilla. Þeim þurfi að mæta en skortur sé á sérfræðilegu teymi til að sinna þessum 

einstaklingum. Af því  sitji fagfólk á sérnámsbraut uppi með áskorunina, sem sé oft ótrúlega 

erfitt.  

Áskoranir liggja víða um skólann að mati þroskaþjálfanna sem rætt var við. Skortur á 
fjármagni til handa málaflokknum kom fram í máli þeirra. Þroskaþjálfar ræða einnig um 

stéttaskiptingu innan skólans og vald kennarans innan skólastofunnar.  

Katrín talar um stéttaskiptingu innan framhaldsskólanna. Kennarar séu ríkjandi stétt innan 
menntastofnana sem eigi sín ákveðnu réttindi. Þetta sjónarmið hefur einnig komið fram hjá 

Gunnhildi hér að ofan, sem talar um að þroskaþjálfar séu ekki virtir eins og sérkennarar og 

séu skör lægri í goggunarröðinni. Í samtali við Katrínu kom fram að hún teldi langt í land fyrir 
þroskaþjálfa að hljóta sömu virðingu.  

Það er rosalega mikil stéttaskipting í framhaldsskólum. Hér starfa kennarar sem 

hafa bara ákveðin réttindi og eru bara kennarar einhvern veginn og það er mjög 
ríkjandi stétt innan menntastofnana og maður pínu svona… þeir eru kannski pínu 

hræddir við aðrar fagstéttir, þannig að við höfum pínu kosið að tala um fagfólk. 

Ekki endilega verið að merkja, þú ert sérkennari hér og þú ert þroskaþjálfi, heldur 

hér eru við fagfólk að vinna að menntun nemenda. [Innskot spyrjandans: Finnið 
þið fyrir styggð eða pirringi?] Já eitthvað svona, þú veist ekki alveg hvað kennsla 

er, þú þekkir það ekki, svolítið svona viðmót og vilt þú ekki bara sinna þessu, ég 

ætla ekki að koma nálægt því. Það er einhvern veginn auðveldara að tala bara um 

fagfólk og við erum að vinna saman að þessu verkefni. Það hefur reynst okkur 

bara mjög vel. 
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Katrín hélt áfram og sagði hugmyndafræðina skóla án aðgreiningar styttra komna innan 

veggja skólastofunnar en utan þeirra.  

Það er slök almenn þekking á fólki með fötlun innan framhaldsskólans af því að 

það er nú bara þannig að þó að við ætlum að starfa hér með skóla án 

aðgreiningar, allt frá leikskóla og upp í háskóla, þá er nú bara reyndin allt önnur. 

Svona kennari í framhaldsskóla hefur ofsalega mikið vald inni á sinni 

kennslustofu, múra sem búið er að brjóta svolítið í grunnskólanum og ennþá 

betur í leikskólanum, þetta er ennþá stærsta áskorunin, kennarinn ræður sinni 

kennslustofu. 

Helga segir áskorun sína felast í hugmyndafræði sinni sem þroskaþjálfi.  

Ég get ekki alveg barist fyrir minni hugmyndafræði því ég er ekki nógu margir, 

skilurðu. Og svo líka, ég er bara óbreyttur starfsmaður, ég er ekki yfirmaður sem 

getur sagt svona er þetta. Þannig að ef ég get ekki sannfært mína yfirmenn um 

eitthvað að við ættum kannski frekar að gera svona og það væri meira í takt við 

mannréttindi og hugmyndafræði þroskaþjálfa, það er mín áskorun hvernig ég 
kem henni í gegn. 

Þroskaþjálfarnir hafa mjög ákveðnar skoðanir þegar kemur að starfsnámi. Sem fyrr segir eru 

allir sammála um að meira fjármagn þurfi að koma inn til þess að hægt sé að sinna þessu 
sem skyldi.  

Helga talar um mikinn fjölda einstaklinga á sérnámsbrautinni.  

Mér finnst með starfsnámið, það þarf að manna þetta svo vel til að einstaklingar 
geti virkilega valið. Eins og þetta er núna geta nemendur ekkert valið hvert þeir 

vilja fara. Af því þetta er svo illa mannað verð ég að beita einhverjum 

magnlausnum og það er ekki það sem ég vil. Við gætum gert miklu betur. 

Esther talar um metnaðarfulla kennara og aukið fjármagn.  

Þetta er svo hjá stórum hóp síðasta skólastigið, samfellda skólastigið, sem þau 

fara á, eða gefst tækifæri til að fara á, og það er svo mikilvægt að við sýnum því 

virðingu, það finnst mér vera svona grundvöllur. En auðvitað vonar maður að 
tækifærin verði fleiri. Ég hefði líka vilja sjá framhaldsskólann fá meira fjármagn 

þannig að nemendur geti sótt kvöldskóla, geti sótt sumarskóla, þú veist og gætu 

verið í vinnutengdu námi. Það þurfi ekki endilega að vera á háskólastigi því ef þú 

t.d. vilt vinna sem aðstoðarmaður í verklegum greinum. Af hverju getur þú ekki, 
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þú lýkur námi í framhaldsskóla, að vera smiður, rafvirki hvað það er, af hverju er 

ekki hægt að bjóða upp á aðstoðarmannanám á framhaldsskólastigi.  

Hún nefnir vinnuhóp á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem sé að skoða 

atvinnumál fatlaðra nemenda og lýsir furðu sinni að enginn frá framhaldsskólanum sé í 

þessum hópi.  

 

5.5 Starfsþróun: Leiðir og möguleikar 

Þroskaþjálfarnir sem rætt var við fara misjafnar leiðir þegar kemur að starfsþróun þeirra, en 

fram hefur komið að áskoranir geti verið miklar þegar kemur að margbreytileika 

nemendahópsins. Þroskaþjálfarnir sækja flestir þær ráðstefnur sem haldnar eru á vegum 

fagstéttar þroskaþjálfa og nokkrir nefna einnig námskeið á vegum fagfélags kennara á 

sérnámsbrautum.  

Þeir þroskaþjálfar sem hvað lengst hafa starfað byggja mikið á sínum eigin grunni og 

starfsreynslu. Einn þroskaþjálfinn hefur sótt nám hjá Endurmenntun Háskóla Íslands og þá 

aðallega á sviði sálfræði og geðfræði. Þessi þroskaþjálfi segir starfsþróun sína mikið til 
samræmast því sem hann læri á þessum námskeiðum, og að þau staðfesti meira það sem 

hann hafi upplifað og beitt sjálfur.  

Viðmælendur hafa víða leitað fanga til starfsþróunar, bæði hér á landi sem og erlendis. 
Algengt er að ráðstefnur og sýningar séu sóttar og farið í vettvangsferðir. Tveir eru búnir að 

bæta við sig mastersnámi. Fram kemur hjá einum viðmælanda að menningin á 

sérnámsbrautinni þar sem hann starfar feli í sér að þeir sem kunni kenni samstarfsfélögum 
sínum. Hægt sé að líta á þetta sem hluta af starfsþróun og símenntun. Þá sé lögð mikil 

áhersla á fjölbreytta nálgun við aðlögun námsefnis og þar leiki upplýsingatæknin stórt 

hlutverk. Sá þroskaþjálfi sem er með stystan starfsaldur nefnir að hann hafi sótt sér mörg 
námskeið á sem víðustum grunni.  

Ljóst er af því sem fram hefur komið að þroskaþjálfarnir leita víða fanga í sinni 

starfsþróun. Sem dæmi var nefnd kynfræðsla unglinga með þroskafrávik, námskeið um 

ungmenni með einhverfu og þroskafrávik, listmeðferðarfræði, upplýsingatækni, 
stjórnunarnám og meistaranám í fötlunarfræði, fyrir utan ráðstefnur og námskeið á vegum 

fagfélaga. Af þessu má ráða að störf þroskaþjálfa innan framhaldsskóla krefjast víðtækrar 

þekkingar og stöðugrar starfsþróunar til þess að þeir geti mætt þeim margbreytilega hópi 

nemenda sem á vegi þeirra verður. 
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6 Umræður og ályktun 

Markmiðið með þessu verkefni var að skoða stöðu þroskaþjálfa í framhaldsskóla, hvaða 

hlutverki þeir gegna, áskoranir sem þeir mæta í starfi og sóknarfærin sem þeir sjá auk þess 

að beina sjónum að starfsþróun þeirra. Í þessum kafla verða dregnar fram lykilniðurstöður 

hvers þema með tilvísunum í fræðilega hlutann. Í lokin verður ályktað á grundvelli 

niðurstaðna.  

6.1 Hlutverk, helsta ábyrgðarsvið og starfsframlag innan framhaldsskólans 

Fjórir af þeim fimm viðmælendum sem rætt var við störfuðu undir starfsheiti kennara, tveir 

af þeim sinntu einnig stjórnunarstöðu. Þrír þroskaþjálfar höfðu bætt við sig 

sérkennsluréttindum en sá fjórði ekki, en sá starfaði þrátt fyrir það sem sérkennari. Einungis 

einn viðmælandi starfaði við það sem flokkast gæti sem hefðbundið starf þroskaþjálfa, þ.e. 

sinnti ekki kennaraskyldum.  

Fram kom í máli þroskaþjálfa sem ekki er með sérkennsluréttindi að starfsheiti hans væri 

samt sem áður sérkennari. Nemendahópur hans væri „hátt standandi“ og viðkvæmni ríkti 

um orðið þroskaþjálfi, sem nemendur upplifðu sem ákveðna brennimerkingu. Þessa upplifun 
nemenda má sjá í niðurstöðum rannsakenda sem telja að nemendur sérnámsbrauta séu í 

hættu á að verða fyrir útilokun frá almennum skólum og jafnvel brennimerktir á grundvelli 

hegðunar sem leiddi til þess að þeir hvorki nytu sömu réttinda og aðrir nemendur né virtust 

gilda sömu viðmið og reglur (Helga Þórey Júlíudóttir, Kristín Björnsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2016).  

Þegar spurt var um starfslýsingu þroskaþjálfa innan framhaldsskólanna kom í ljós að tveir 

starfa eftir slíkri starfslýsingu og er annar þeirra kennaramenntaður. Hinir þrír starfa eftir 
starfslýsingu kennara þrátt fyrir að einn þeirra hafi ekki aflað sér kennaramenntunar. Hlýtur 

þessi niðurstaða að endurspegla þá óreiðu sem fyrirfinnst á starfslýsingum þroskaþjálfa sem 

starfa í framhaldsskólum. Þessi sama niðurstaða endurspeglast í rannsókn Kristínar 
Lilliendahl og Vilborgar Jóhannsdóttur (2013), en þar kemur fram að hlutverk þroskaþjálfa í 

skólum virðist oft vera á huldu þar sem starfslýsingum er ábótavant. Þær vísa í að rannsóknir 

hafi leitt í ljós að mikil skörun geti átt sér stað við aðra faghópa. Benda þær á mikilvægi þess 

að skilgreina þann fræðagrunn sem störf fagstéttarinnar hvíli á (Kristín Lilliendahl og Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2013). 

Fram kom í máli viðmælenda að ákveðna stéttaskiptingu væri að finna innan veggja 

framhaldsskólanna. Flestir voru sammála um að ef ekki hefði komið til sérkennsluréttinda 

væru líkur á því að hljóta stöðuhækkun litlar sem engar. Talað var um goggunarröð innan 

skólakerfisins og að litið væri á þroskaþjálfa án sérkennsluréttinda skör lægra í 
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virðingarstiganum. Þessi viðhorf eiga svo eftir að endurspeglast hér aftur síðar í 

umræðukaflanum.  

Allir þroskaþjálfarnir sem rætt var við lúta sömu vinnuskyldu og kennarar en ekki er 

alhæft um hvort slíkt eigi við í öllum framhaldsskólum. Hins vegar er misjafnt til hvaða 

fagfélags þeir tilheyra og skiptir þá engu hvort um er að ræða þroskaþjálfa með 

sérkennsluréttindi eða ekki. Aftur kemur þetta inn á skörunina sem þær Kristín Lilliendahl og 

Vilborg Jóhannsdóttir minnast á hér að ofan sem hefur sýnt sig í rannsóknum þeirra. Helstu 

samstarfsaðilar þroskaþjálfanna sem rætt var við eru aðrir sérkennarar, þroskaþjálfar og 

stuðningsfulltrúar.  

Fjórir af þeim fimm þroskaþjálfum sem þátt í minni rannsókn starfa sem sérkennarar. 

Erfitt var að ráða annað úr orðum þroskaþjálfanna en að lítill munur væri milli sérkennara 

annars vegar og þroskaþjálfa hins vegar. Viðmælendur töluðu um sama ábyrgðarsvið og 

sams konar verkefni. Kemur þetta heim og saman við skoðanir erlendra fræðimanna sem 

telja að í ljósi þess hversu þroskaþjálfafræði sé lítið mótuð fræðigrein sé afleiðingin sú að 

fagstéttin lagi sig frekar að hugmyndum og störfum annarra fræðigreina (Kristín Lilliendahl 
og Vilborg Jóhannsdóttir, 2013; Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). Þrátt fyrir 

þessa skörun fagstéttanna voru viðmælendur samt sem áður sammála um að nálganir væru 

ólíkar á hvorn veginn sem væri. Mikilvægi þroskaþjálfa væri ótvírætt innan 
framhaldsskólanna og að þær aðferðir sem þeir tækju með sér úr þroskaþjálfanáminu 

nýttust þeim vel í störfum þeirra á sérnámsbrautum. Fram kom hjá viðmælendum að heldur 

vantaði upp á að sérkennarar væru einstaklingsmiðaðir í hugsun við kennsluna. Er þetta í 
samræmi við niðurstöður úttektar sem gerð var á vegum Menntamálaráðuneytisins um 

framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar á Íslandi og náði til foreldra, kennara, 

annars starfsfólks í skóla og skólastjórnenda og kemur fram í köflunum hér á undan. Þar segir 
m.a. að margir starfsmenn skóla efist um að grunnmenntun sín nýtist til undirbúnings fyrir 

menntun án aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017).  

Allir viðmælendurnir sögðust líta á sig sem þroskaþjálfa fyrst og fremst þótt flestir hefðu 

sótt sér sérkennsluréttindi. Þar réði m.a. hin einstaklingsmiðaða nálgun og grunngildi 
mannlegrar jöfnuðar sem greypt væri í vitund viðmælenda. Þetta er í samræmi við það sem 

áður hefur komið fram í rannsóknum, að þrátt fyrir ýmsar breytingar í störfum þroskaþjálfa 

hafi kjarninn ekkert breyst og vísað sé til réttindargæslunnar sem og siðareglna og 

starfskenningar þroskaþjálfa (Berglind Bergsveinsdóttir, 2013; Þorvaldur Kristinsson, 2015). 

Einn þroskaþjálfinn talar um að kennarar á sérnámsbrautum séu hluti af fagfélagi 

sérnámskennara í framhaldsskólum sem árlega haldi ráðstefnur og námskeið. Taldi hún 

þroskaþjálfa sem störfuðu á sérnámsbrautum eiga erindi þangað inn en var óviss um hvernig 

það gæti gerst. Tilgangurinn væri fyrst og fremst ávinningur fyrir nemendur. Aftur eru þarna 
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vísbendingar um skörunina sem virðist ríkja milli þessara tveggja fagstétta þrátt fyrir náið 

samstarf.  

Réttindagæsla er ofarlega í huga allra viðmælenda og segja hana ríkan þátt í störfum 

sínum. Þess má geta að eitt helsta áhersluatriði innan þroskaþjálfafræðinnar er einmitt 

réttindagæslan eins og sjá má í ný endurskoðunum siðareglum fagstéttarinnar 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). Athygli vekur þó að einn þroskaþjálfinn segist eiga erfitt 

uppdráttar veki hún athygli á henni. Fór hún svo langt að segja réttindagæsluna geta bitnað á 

lífsviðurværi hennar sé hún í mótsögn við þá sem stjórni. Þetta sjónarmið stjórnenda hlýtur 

að brjóta í bága við reglugerð um nemendur með sérþarfir í framhaldsskólum þar sem tekið 

er fram að hafa skuli að leiðarljósi manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti (nr. 230/2012).  

Flestir þroskaþjálfarnir töldu skólann sinn standa sig ágætlega í viðmiðum sínum um 

framkvæmd hugmyndafræðinnar um menntun án aðgreiningar. Nemendur væru sýnilegir 

innan skólans og tækju þátt í félagslífi. Hins vegar töldu þeir ástæðu til þess að útvíkka 

skilning annarra á hvað skóli án aðgreiningar þýddi í raun. Ekki væri einungis um að ræða 

fötluð ungmenni heldur væri um að ræða alla nemendur. Þessi niðurstaða er í samræmi við 
rannsókn Vilborgar og Jónu frá 2018, en þar kom fram að lítil vitund væri meðal starfsmanna 

grunnskólans um hvað menntun án aðgreiningar þýddi í raun (Vilborg Jóhannsdóttir og Jóna 

Ingólfsdóttir, 2018). Ofarlega  í huga viðmælenda minna voru nemendur sem ekki höfðu 
hlotið læknisfræðilega greiningu. Þessir nemendur ættu erfitt uppdráttar innan skólakerfisins 

og vegna þess hlytist af brottfall úr skóla. Flestir viðmælendur töluðu um skort á fjármagni til 

þess að sinna þessum nemendum. Sama álit birtist í skýrslunni um Menntun fyrir alla, úttekt 
á framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar, sem út kom árið 2017, en þar kom fram 

skortur á stuðningi til starfsfólks til að vinna að framgangi stefnunnar. Leiddu niðurstöður í 

ljós að ekki yrði af framgangi stefnunnar fengist ekki fjármagn og aðferðir við gæðastjórnun. 
Flestir þeir sem koma að menntamálum töldu núverandi fjárveitingar og reglur um ráðstöfun 

fjár hvorki taka mið af sjónarmiðum um jafnræði né hugmyndum um skilvirkni. Núverandi 

fjárveitingar hindruðu framfarir á sviði menntunar án aðgreiningar í stað þess að vera 

árangursríkur drifkraftur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). 

Viðmælendum fannst skortur nemenda á frelsi til að sækja sér nám í almennum 

áföngum vera á skjön við hugmyndafræðina um menntun án aðgreiningar. Flestir voru 

sammála um að meiri stuðningur mætti vera inn í almennu bekkina og sáu þeir þroskaþjálfa 

fyrir sér í því starfi, frekar en að standa við töflu og kenna. Svipaða niðurstöðu er að finna í 

fyrrnefndri úttekt Mennta- og menningarmálaráðuneytisins þar sem fram kom að starfsfólk 

væri óánægt með þann skort á stuðningi sem það fengi til að framkvæma dagleg störf sín 

með menntun án aðgreiningar að leiðarljósi. Umbætur hvað varðar stuðning við nemendur 

vantaði og segir í skýrslunni að þeir sem sinni menntamálum þurfi að átta sig á þörfinni á 
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viðeigandi stuðningi við skólastarf, en einnig við nemendur og foreldra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2017). 

 Einn þroskaþjálfinn ræðir um mikilvægi teymisvinnu og ítrekar mikilvægi þroskaþjálfa 

sem hluta af faghópi skólans. Aðrir faghópar gætu lært af þeim. Hún ræðir um starfshætti 

þroskaþjálfa og segir í því samhengi að þeir horfi meira á einstaklinginn bak við fötlunina og 

hugsi frekar lausna – og réttindamiðað. Í skýrslunni Menntun fyrir alla er komið inn á að 

margir starfsmenn efist um að grunnmenntun sín nýtist til undirbúnings fyrir menntun án 

aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). Velta má því fyrir sér hvort 

umrædd teymisvinna kæmi þeim starfsmönnum ekki að gagni.  

6.2 Helstu áskoranir og sóknarfæri 

Þroskaþjálfar líta á það sem sóknarfæri að auka við stuðning þeirra nemenda sem ekki hafa 

hlotið læknisfræðilegar greiningar og fá því ekki inni á sérnámsbrautum. Kom þetta m.a. 

fram í hugmyndum þeirra um skóla án aðgreiningar. Einn þroskaþjálfinn talar um að verið sé 

að banka á dyr sérdeildar til að leita eftir stuðningi við nemendur sem færir séu á flestum 

sviðum en ráði ekki við ríkjandi skipulag í framhaldsskólum. Þessi þroskaþjálfi sá fyrir sér að 

þessir nemendur fengju stuðning í því fagi sem þeir þyrftu aðstoðar við. Taldi hann 
nemendur „heppna“ sem fengið hefðu læknisfræðilegar greiningar því þá ættu þeir 

möguleika á að stunda nám sitt í fjögur ár í stað þriggja eins og nú er. Bætir hann við að 

mörgum nemendum finnist þeir brennimerktir stundi þeir nám á sérnámsbrautum og kallar 

eftir úrræðum fyrir þessa nemendur án þess að nefna það sérstaklega sérnám. Sjónarmiðið 

um brennimerkingu mátti finna í niðurstöðum rannsakenda um orðræðugreiningu í 

framhaldsskólum. Niðurstöður benda til þess að mikil áhersla sé lögð á viðurkenndar 

greiningar til þess að nemandi fái viðeigandi stuðning. Þetta feli í sér ákveðna stimplun eða 
merkingu. Oft sé talað um nemendur sem séu merktir en þessi stimplun sjáist í orðalagi í 

gögnunum. Talað sé um þessa nemendur, og er þá átt við hóp nemenda með sérþarfir. 

Einnig sé talað um sérdeildarnemendurna og telja rannsakendur þrátt fyrir að flestum þyki 
þetta frekar sakleysislegt feli þetta í sér ákveðið viðhorf og geti jafnvel verið dæmi um 

öráreitni. Í niðurstöðum er komið inn á að orðræðan í textunum gefi til kynna að hindranir 

séu til komnar vegna einstaklingsins sjálfs (Anna Björk Sverrisdóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2018). 

Sóknarfæri að mati viðmælenda minna felast einnig í fjölbreyttara úrvali á 

sérnámsbrautum. Um leið og horft sé á sóknarfæri í þessum málaflokki þurfi skólar að fá 

aukið fjármagn til þess að sinna því. Einn þroskaþjálfinn talar um að þurfa að beita 

magnlausnum við starfsþjálfun vegna skorts á mönnun. Annar þroskaþjálfi vill sjá aukið 

fjármagn til þess að nemendur geti sótt kvöld- og sumarskóla samhliða vinnutengdu námi. 
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Fram hefur komið í rannsóknum að tilgangur náms á sérnámsbrautum sé óskýr og að engin 

lokamarkmið séu með náminu. Nemendur útskrifist réttindalausir þegar horft sé til 

vinnumarkaðarins. Þá sé skortur á fullorðinsþjónustu eftir að hefðbundnu skólanámi ljúki 

(Helga Gísladóttir, 2008). 

Helstu áskoranirnar sem viðmælendur töluðu um er stéttaskiptingin innan 

framhaldsskólans. Kennarar séu ríkjandi stétt innan menntastofnana sem eigi ákveðin 

réttindi. Tveir þroskaþjálfar tala um að langt  sé í land að þroskaþjálfar njóti sömu virðingar 

og sérkennarar. Einn viðmælandinn nefndi að hann hafi þurft að grípa til þess ráðs að tala 

um fagfólk. Ástæðan væri ótti kennara við aðrar fagstéttir og í þessu tilfelli þroskaþjálfa. 

Þessi þroskaþjálfi telur að  viðhorfið til fagstéttarinnar byggi á skorti á meðvitund um 

sérfræðiþekkingu og vinnubrögðum þroskaþjálfa. Þroskaþjálfarnir í rannsókninni telja 

hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar skemur á veg komna í framhaldsskólum en í 

grunnskólum. Þekking á réttindum fatlaðs fólks sé á reiki í framhaldsskólum og vald 

kennarans mikið inni í kennslustofum. Þessa múra sé frekar búið að brjóta innan 

grunnskólans. Svipað sjónarmið má finna hjá einum viðmælanda sem segir hugmyndafræði 
sína sem þroskaþjálfa oft skarast við aðra starfsmenn skólans. Hann segir áskorun sína felast 

í því að geta sannfært sína yfirmenn um aðferðir séu meira í takt við 

mannréttindasjónarhornið.  Ef litið er til 24. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks er skýrt kveðið á um að viðurkenna rétt fatlaðs fólk til menntunar án 

aðgreiningar og skipti engu hvaða skólastig sé verið að tala um. Með þessu væri m.a. verið að 

ýta undir virðinguna fyrir mannréttindum (Samningur um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Þess 
má einnig geta að ný lög um framhaldsskóla tóku gildi árið 2008 sem gera ráð fyrir því að 

námskrárgerð færist í auknum mæli til skólanna. Með þessum breytingum fengu 

framhaldsskólarnir aukið umboð til að byggja upp nám sem tæki mið af þörfum allra 
nemenda og nærsamfélagsins (lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

6.3 Bjargir í starfs- og fagþróun 

Þátttakendur í rannsókninni leita víða fanga þegar kemur að starfsþróun. Fram kom í máli 

þátttakenda að þeir hefðu sótt afar fjölbreytt námskeið og framhaldsnám. Þeir sem lengst 

hafa starfað byggja sína starfsþróun á grunni fjölþættrar starfsreynslu sem nær víða út í 

samfélagið. Þá virðast viðmælendurnir einnig vera að bregðast við þörf fyrir breyttar 

starfsaðferðir í kennslu á grundvelli samningsins og má þar sem dæmi nefna upplýsingatækni 

og fjölbreytilegar leiðir við að styðja nemendur til náms í umhverfi án aðgreiningar.  Tveir 

viðmælenda hafa bætt við sig meistaranámi; annar í stjórnun og hinn í fötlunarfræði. 

Niðurstöður sýna að þroskaþjálfarnir sinna einnig starfsþróun með tilliti til þarfa breiðari 

hóps þjónustunotenda Kemur þetta heim og saman við niðurstöður rannsókna sem segja 

eftirspurn eftir þroskaþjálfum hafi aukist til muna og að með breytingum í samfélaginu séu 
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gerðar meiri kröfur um sérhæfingu. Einnig sýna rannsóknir að þjónustuhópur þroskaþjálfa sé 

fjölbreyttur og með fjölbreyttar þarfir (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015; 

Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015). 

 

6.4 Ályktun  

Þroskaþjálfar sem starfa í framhaldsskólum virðast vera í ákveðinni tilvistarkreppu. Flestir 

hafa þeir lagað sig að kennarastéttinni og starfa þar sem slíkir. Fram kom í máli viðmælenda 

að innan veggja framhaldsskólans væri viðloðandi stéttaskipting og í niðurstöðum 

rannsóknarinnar komu vísbendingar um að ákveðið virðingarleysi ríkti um starfsheitið 

þroskaþjálfi. Vekur það mig til umhugsunar um hvort fagheitið sé að verða að hindrun í starfi, 

en þess má geta að í rannsókninni kom fram að nemendum fyndist vont að vera í umsjá 

einhvers sem kallaði sig þroskaþjálfa.  

Viðmælendur allir líta á sig sem réttindagæslumenn en svo virðist sem þeir hafi stundum 
ekki það svigrúm til að geta beitt sér í framhaldsskólum sem slíkir. Fram kom hjá einum 

viðmælanda að hugsanlega gæti það haft áhrif á lífsviðurværi hans. Áskorun fælist í því að 

sannfæra yfirmenn hans um réttindi nemenda. Velti ég fyrir mér hvað veldur þessu. Fram 
kom í máli eins viðmælanda að kennurum stæði ógn af þroskaþjálfum. Þeir væru sakaðir um 

að kunna ekki til kennsluaðferða og hvattir til þess að sinna sínum nemendahópi. Erum við 

þá aftur komin að stéttaskiptingunni? Skiptir hún máli í þessu samhengi? Það er erfitt að 

alhæfa um slíkt en þetta væri vert að skoða betur. Því má við bæta að viðmælendur töldu 

sjálfir líkurnar á því að hafa annaðhvort fengið stöðuhækkun eða að hljóta hana litlar sem 

engar hefðu þeir ekki sótt sér viðbótarnám í sérkennslu.  

Fræðimenn í þroskaþjálfafræðum kalla eftir þörfinni á að skilgreina fræðagrunn 
þroskaþjálfa til að koma í veg fyrir aðlögun að störfum og hugmyndum annarra fræðigreina. Í 

því samhengi má velta fyrir sér hvort ekki þurfi að koma til skilgreiningar á verksviði 

þroskaþjálfa í framhaldsskóla þar sem flestir virðast starfa sem kennarar. Vert er að geta 
þess að kjarninn í starfi fagstéttarinnar eru mannréttindi og mannvirðing. Það eitt og sér ætti 

að skapa grundvöll fyrir aðkomu þroskaþjálfa í skólum til að tryggja að nám án aðgreiningar 

sé að fullu innleitt og þá í anda 24. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks. Líta má á þroskaþjálfa sem sérfræðinga á þessu sviði og kannski er umhugsunarvert 

fyrir aðra faghópa innan skólasamfélagsins að leita meira eftir þverfaglegri samvinnu í stað 

þess að líta á þroskaþjálfa sem ógn. 

Þroskaþjálfarnir töluðu um nemendur sem ekki hefðu fengið læknisfræðilegar greiningar 

og stæðu því fyrir utan sérnámsbrautir og væru því ekki gjaldgengir til að fá aukna aðstoð í 

námi sinu. Þeir töluðu um þörfina á að styðja við  nemendurna og ræddu brottfall úr skólum. 
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Ósamræmis gætir þarna milli löggjafarvaldsins og skólanna og þarna birtist hugsanlega sú 

vanþekking sem ríkir um hugmyndafræðina menntun án aðgreiningar sem rannsóknir vísa til 

og viðmælendur benda á. Svo virðist sem læknisfræðilegt sjónarhorn stjórni fjármagninu 

sem skólarnir fái til þess að styðja við bakið á nemendum. Segja má að fjármagnið stýri 

flokkun nemenda inn á brautir sem útiloki einn hóp en sérmerki annan, en fram kom hjá 

viðmælendum að mörgum krökkum fyndist þau brennimerkt stunduðu þau nám á 

sérnámsbrautum. Þá bentu niðurstöður til þess að ekki væri fyrir hendi nægjanlegt fjármagn 

til þess að styðja betur við nemendur inn í almenna bekki.  

Þroskaþjálfarnir telja sóknarfæri liggja í starfsnáminu sem sérnámsbrautir bjóða upp á 

sem hluta af námi. Kallað er eftir auknu fjármagni í málaflokkinn til að mæta óskum 

nemenda. Skortur virðist vera á tækifærum nemenda til þess að reyna sig á fleiri stöðum en í 

matvöruverslunum. Þess má geta að í vettvangsnámi mínu kom í ljós að margir skólar stýrðu 

nemendum í starfsnámi inn í verslanir og þá gjarnan við að raða vörum í hillur. Tækifæri til að 

reyna sig í ólíkum störfum standa nemendum yfirleitt ekki til boða og kemur þetta heim og 

saman við rannsókn Helgu Gísladóttur, þar sem fram kom að nemendur útskrifuðust í raun 
réttindalausir og að óvíst væri að námið skilaði þeim vinnu eftir skólagöngu. Þrátt fyrir að 

þessi rannsókn sé frá árinu 2008 virðist sem lítið hafi breyst.  

Ljóst er af því sem fram hefur komið að þroskaþjálfar þurfa víða að leita fanga til að afla 
sér þeirrar þekkingar sem þarf í síbreytilegu starfsumhverfi þeirra. Niðurstöður benda til að 

störf þroskaþjálfa innan framhaldsskóla krefjist víðtækrar þekkingar og stöðugrar 

starfsþróunar til þess að þeir geti mætt þeim margbreytilega hópi nemenda sem á vegi þeirra 
verður.  
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7 Lokaorð 

Með þessari ritgerð hef ég gert tilraun til þess að skýra frá hlutverki þroskaþjálfa í 

framhaldsskólum, starfsþróun þeirra, hvaða bjargir þeir hafa sótt sér og hvaða áskoranir og 

sóknarfæri þeir upplifa í starfi sínu. Ritgerðin greinir frá því hvernig starf þroskaþjálfa á 

Íslandi hefur breyst síðustu áratugi samhliða breyttum áherslum í mannréttindabaráttu 

fatlaðs fólks og þeim mannréttindasjónarhornum sem ríkjandi eru í dag. Ég leitaðist við að 

varpa upp skýrri mynd af því lagaumhverfi sem framhaldsskólar á Íslandi starfa eftir og þá 

sérstaklega í tengslum við fatlaða nemendur sem stunda nám sitt á sérnámsbrautum. Sem 

væntanlegur þroskaþjálfi sem hyggst starfa innan skólakerfisins þótti mér gerð þessarar 

ritgerðar afskaplega lærdómsrík. Þessi vinna gaf mér tækifæri á að dýpka skilning minn á 

þeim alþjóðasáttmálum, lögum og reglugerðum sem lúta að menntun án aðgreiningar og um 

leið treysta enn frekar þann grunn sem lagður var í þroskaþjálfanáminu á mikilvægi þess að 

standa vörð um réttindi nemenda sem þurfa ólíkar nálganir og aukinn stuðning í námi og 

starfi í skóla og samfélagi án áðgreiningar. 
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