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Formáli 

Þar sem ég hef upplifað mikla eftirspurn eftir aðstoð og fræðslu frá foreldrum sem 

standa frammi fyrir krefjandi uppeldishlutverki ákvað ég að skoða hvernig hægt er að 

auka þjónustu við börn og foreldra. Mig langaði líka til þess að rýna í störf þroskaþjálfa 

þar sem ég hef mikla trú á þeirri fagstétt í uppeldis- og fræðslumálum. 

Mig langar til þess að nýta tækifærið og þakka öllum þeim þroskaþjálfum sem sýndu 

þessu verkefni mínu áhuga og gerðu mér kleift að gera þessa rannsókn. Þá vil ég þakka 

eiginmanni mínum, Vali Árnasyni, fyrir mikinn stuðning í þessu ferli. Einnig vil ég þakka 

leiðbeinendum mínum fyrir mikla aðstoð og Hrund Þórarins Ingudóttur fyrir að koma að 

þessu verkefni sem sérfræðingur. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. 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, 4. september 2019 

 

Auður Sif Arnardóttir
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Ágrip 

Þessi ritgerð er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni í meistaranámi í foreldraráðgjöf og 

uppeldisfræðslu við Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar, sem fjallað er um í 

ritgerðinni, er að skoða viðhorf og reynslu þroskaþjálfa í grunnskólum til fræðslu og 

stuðnings við foreldra þeirra barna sem þeir vinna með. Notuð var eigindleg 

aðferðafræði. Tekin voru viðtöl við sjö þroskaþjálfa í fjórum bæjarfélögum. 

Meginrannsóknarspurningin var: Hver er reynsla þroskaþjálfa í grunnskólum af fræðslu 

og stuðningi við foreldra þeirra barna sem þeir vinna með? Til þess að ná fram svari við 

þeirri spurningu voru settar fram þrjár undirrannsóknarspurningar en þær voru: Hver er 

reynsla þroskaþjálfa af samskiptum við foreldra? Hvaða fræðslu og stuðning telja 

þroskaþjálfar að foreldrar þeirra barna, sem þeir vinna með, þurfi? Með hvaða hætti 

styðja þroskaþjálfar foreldra í uppeldishlutverkinu? 

Fræðimenn í vestrænum heimi eru flestir sammála því að barnauppeldi hafi mikið 

breyst á síðustu árum með auknum kröfum um lífsgæði og með breyttu samfélagi. 

Uppeldi sé orðið flóknara og krefjist frekari þekkingar. Einnig hafa rannsóknir sýnt að 

foreldrar barna með sérþarfir standa oft frammi fyrir mun meira krefjandi hlutverki í 

uppeldi barna sinna heldur en foreldrar barna sem eru ekki með sérþarfir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að mjög lítið aðgengi sé að fræðslu og 

stuðningi við foreldra þrátt fyrir mikið álag á foreldra í uppeldishlutverkinu. Þá kemur 

sérstaklega fram að ábyrgðin á samskiptum við skólann virðist oftar vera á móðurinni 

þar sem að flest samskipti fara í gegnum hana er varða skólamál barnsins og að oft á 

tíðum virðist móðirin vera að bugast undan álagi. Þá kemur það einnig fram að margt 

geti komið upp á í uppeldi barna á grunnskólaárum þeirra sem mikilvægt er að foreldrar 

fái aðstoð við að vinna með þar sem ekki sé hægt að ætlast til þess að þeir séu allir með 

sérfræðiþekkingu á öllum sviðum er varða uppeldi og skólamál barna. 

Lykilorð  

Uppeldi - Foreldrar - Þroskaþjálfar - Sérþarfir - Samskipti - Breytingar
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Abstract 

This is the final thesis in my master studies in parent education at the University of 

Iceland, counting 30 ECTS units. The aim of this study was to investigate the 

perspectives of the social educators to education and support for the parents of 

children the educators work with in primary schools. For this study a qualitative 

methodology was used. Interviews were conducted with seven social educators in four 

different communities. The main research question was: What is the experience of 

social educators in elementary schools to education and support for the parents of 

children, whom the educators work with. To get an answer to the main question the 

following three research questions were asked: What is the social educators’ 

experience of communication with parents? Which education and support do the social 

educators estimate that the parents of children, whom they work with, need? Which 

kind of support do social educators give the parents? 

Scholars in the western world mostly agree that parenting has changed over the last 

years with increased demands for quality of life and along with changes in the 

communities. Parenting has become more complicated and demands further 

knowledge. Researches has shown that parents of children with special needs often 

face a much more challenging role in bringing up their children than parents of children 

without special needs. 

The results of the study indicate that there is very little access to education and 

support for parents, despite the immense strain that can be on them in the parenting 

role. The results also indicate that the responsibility of the communication with the 

school appears often to be of the mother, since issues related to the school go directly 

to her. Often it seems that the mother is the one who is on the edge of breaking down 

due to strain. The study also shows that there are many things that parents must deal 

with during parenting through the children’s compulsory years. Therefore it is 

important and essential that parents get relevant assistance as they cannot act as 

experts in all aspects of parenting and other issues concerning upbringing, school and 

educational matters. 
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1 Inngangur  

Síðastliðin ár hef ég verið að vinna sem yfirþroskaþjálfi í stórum grunnskóla þar sem ég 

hef komið að málefnum barna með ýmiss konar sérþarfir. Samvinna við foreldra barna 

og fagfólk, sem kemur að þeirra lífi, hefur verið stór hluti af mínu starfi. Þegar ég ákvað 

að fara í meistaranám, sem gerði mig betur í stakk búna til þess að vinna það starf, varð 

framhaldsnámið foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf fyrir valinu. Þá hafði ég lesið að 

meginmarkmið þeirrar námsleiðar væri að búa fagfólk undir að vinna með foreldrum 

allra barna með áherslu á margbreytileika fjölskyldna. Þetta framhaldsnám, 

foreldrafræðsla og uppeldisráðgjöf, er nýtt hér á landi en ég tel að þekking mín og 

reynsla úr þroskaþjálfafræðum sé mjög góð tenging við það nám. Þá hefur mér fundist 

vanta rannsóknir og meiri þekkingu á fagstétt þroskaþjálfa og því vel við hæfi að tengja 

þessi svið saman. Í þessu ferli, þar sem ég skoða hvað nokkrir kollegar mínir úr 

þroskaþjálfafræðum gera til þess að styðja foreldra í uppeldishlutverkinu, hef ég oft 

staldrað við orðið sérþarfir. Þá þykir mér áhugavert að skoða það hugtak betur. Þegar 

talað er um börn með sérþarfir má að mínu mati skoða hvað felst í því að vera með 

sérþarfir og velta því fyrir sér hvort foreldrar og börn almennt geti ekki talist með 

einhverjar sérþarfir á einhverjum tímapunkti á grunnskólaárum barnanna.  

Foreldrar eru fjölbreyttur hópur sem á það þó sameiginlegt að gegna því mikilvæga 

starfi að bera ábyrgð samkvæmt lögum á þeim skyldum er varða uppeldi barna sinna. 

Þótt mismunandi sé hvernig foreldrar takast á við uppeldið eiga þeir það í flestum 

tilfellum sameiginlegt að bera umhyggju fyrir börnum sínum (Luster og Okagi, 2005). 

Íslensk börn á aldrinum 6–15 ára verja stórum hluta dags í skóla þar sem lög á Íslandi 

gera ráð fyrir því að öll börn gangi í grunnskóla (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Samkvæmt þeim lögum eru það foreldrar barnanna sem gæta hagsmuna þeirra og er 

það hlutverk þeirra og ábyrgð að stuðla að því að barni þeirra gangi vel í skóla og hlíti 

þeim reglum sem þar gilda. Skólasókn barna er hluti af þeim miklu breytingum sem hafa 

orðið í samfélaginu á rúmlega hundrað árum. Uppeldi barna hefur breyst í takt við þær 

breytingar og foreldrar þurfa að vera æ meðvitaðri um hvað er að gerast í 

menntamálum. 
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Uppeldi er oft krefjandi starf þar sem foreldrar þurfa að takast á við alls konar 

áskoranir í lífi barna sinna (Azar, 2003, bls. 411). Barnauppeldi hefur mikið breyst á 

síðustu árum með auknum kröfum um lífsgæði og samfara breytingum í samfélögunum 

(Azar, 2003, bls. 391–415; Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010). Því 

er haldið fram að uppeldi sé orðið flóknara og brjóstvitið dugi ekki eitt og sér (Hrund 

Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010). Foreldrar barna með sérþarfir standa 

oft frammi fyrir mun meira krefjandi hlutverki í uppeldi barna sinna heldur en foreldrar 

barna sem eru ekki með sérþarfir (Hallahan, Kauffman og Pullen, 2012). Einnig sýndu 

heildarniðurstöður rannsóknar, sem Dóra S. Bjarnason (2011, bls. 14) gerði um reynslu 

foreldra af því að eiga fatlað barn á Íslandi, fram á þrotlausa baráttu flestra þeirra við að 

lifa sem eðlilegustu fjölskyldulífi. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Í þessari ritgerð tengjast saman fagsvið þroskaþjálfafræða og foreldrafræðslu. Ég tel 

mikilvægt að fá betri sýn yfir viðhorf og reynslu þroskaþjálfa, sem vinna í grunnskólum, 

af því hvað þeir gera – eða gera ekki – til þess að styðja við foreldra í 

uppeldishlutverkinu. Markmið rannsóknarinnar, sem fjallað er um í þessari ritgerð, er 

að skoða viðhorf og reynslu þroskaþjálfa í grunnskólum af fræðslu og stuðningi við 

foreldra barnanna sem þeir vinna með. Ég tók viðtöl við sjö þroskaþjálfa um samskipti 

við foreldra og spurði þá hvort þeir teldu þörf á frekari fræðslu og stuðningi við 

foreldra. Meginrannsóknarspurningin var:  

Hver er reynsla þroskaþjálfa í grunnskólum af fræðslu og stuðningi við foreldra 

þeirra barna sem þeir vinna með? 

Undirspurningarnar voru: 

Hver er reynsla þroskaþjálfa af samskiptum við foreldra? 

Hvaða fræðslu og stuðning telja þroskaþjálfar að foreldrar þeirra barna, sem þeir 

vinna með, þurfi? 

Með hvaða hætti styðja þroskaþjálfar foreldra í uppeldishlutverkinu? 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað um fræðilegan bakgrunn ritgerðarinnar. Þriðji 

kafli fjallar um aðferðina við rannsóknina. Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum 
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rannsóknirnar. Fimmti kaflinn er umræðukafli og í sjötta kafla ritgerðarinnar eru 

lokaorð.
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2 Bakgrunnur 

Þegar kanna á viðhorf þroskaþjálfa í grunnskólum til fræðslu og stuðnings við foreldra 

er áhugavert að skoða söguna og reyna að átta sig á þeim miklu breytingum sem hafa 

orðið á hlutverki foreldra á síðustu öld bæði á Íslandi og almennt í vestrænum heimi. 

Þessi kafli skiptist í sex hluta og fjallar fyrsti hlutinn um það hvernig hlutverk foreldra 

var hér áður fyrr. Í öðrum hluta verður farið yfir þá stefnu sem grunnskólar á Íslandi 

starfa eftir um þessar mundir og í þriðja hluta verður rýnt í störf og starfsvettvang 

þroskaþjálfa í ljósi þessara breytinga. Fjórði hlutinn fjallar um það hlutverk að vera 

foreldri í nútímasamfélagi og kynntar verða þær uppeldiskenningar sem 

uppeldisfræðingurinn Diana Baumrind setti fram en hún rannsakaði hvaða áhrif 

mismunandi uppeldisaðferðir foreldra hafa á persónuleikamótun barna. Því næst 

verður farið yfir hlutverk barnaverndar. Í lokin er samantekt sem er sjötti hluti kaflanns. 

2.1 Samfélagslegar breytingar í uppeldi 

Í nútímasamfélagi vill það stundum verða þannig að foreldrar hafi of lítinn tíma til þess 

að sinna börnum sínum og uppeldishlutverkið færist sífellt meira á þá sem koma að 

daglegri umsjón barnanna (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 59). 

Nú á dögum eru færri kynslóðir á heimilum en áður og þar sem þriðjungur sambúða og 

hjónabanda enda með skilnaði hefur einstæðum foreldrum fjölgað (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2019, bls. 32). Þá búa börn stundum við misflóknar aðstæður með 

stjúpforeldrum og jafnvel stjúpsystkinum og samskipti barna geta því verið mun flóknari 

í dag en áður fyrr (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019, bls. 32). Þessi flóknu samskipti kalla á 

aukið samráð og meiri samvinnu við uppeldið til þess að skapa náin tengsl, öryggi og 

þroskandi reynslu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019, bls. 32). 

Fyrir rétt rúmum 100 árum voru aðstæður töluvert ólíkar því sem við eigum að 

venjast í dag en þá voru konur og börn nær réttlaus og grunnstoð samfélagsins var 

(stór)fjölskyldan. Nú á dögum fæðumst við með réttindi sem forfeðrum okkar hefði ekki 

dottið í hug og fjölskyldueiningin er minni og mun sveigjanlegri en nokkru sinni fyrr 

(Harari, 2011). Þá hafa hlutverk og staða hvers og eins innan fjölskyldunnar breyst mikið 

og tækifæri til þess að brjóta upp gamlar hefðir hafa rutt úr vegi þeirri ímynd að 

fjölskyldan samanstandi af húsmóður, vinnandi föður og börnum.  
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Eftir aldamótin 1900 varð það viðhorf æ útbreiddara að uppeldi snerist að miklu 

leyti um ást og umhyggju. Sigmund Freud (1856–1939) kom með þá kenningu á fyrri 

hluta 20. aldar að engin ást væri jafn sterk og móðurástin, að samband móður og barns 

væri sterkast allra sambanda og grunnur þess að einstaklingur geti myndað náið 

samband í framtíðinni (Barnard og Solchany, 2002, bls. 4). Fullyrðingar Freuds urðu 

sterkari eftir því sem tímar liðu og sú kenning kom fram að mæður væru nauðsynlegar 

fyrir þróun tilfinninga hjá fullvaxta einstaklingi (Barnard og Solchany, 2002, bls. 4). Í dag 

þykir það ljóst að jákvætt uppeldi, eins og að veita börnum öryggi og hlýju strax í 

frumbernsku og að sýna börnum umhyggju og góðan stuðning fram yfir unglingsár, 

hefur verið tengt við betri líðan einstaklinga á fullorðinsárum (Garbarino, Bradshaw og 

Kostelny, 2005, bls. 314).  

Áður fyrr þótti – bæði hér á landi og annar staðar – eðlilegt að rjúfa tengsl foreldra 

og barna með því að láta sum börn alast upp á vistheimilum, oftast ríkisreknum. 

Ástæðan fyrir því að það úrræði var notað var meðal annars fátækt, stéttarskipting eða 

jafnvel vegna þess að börnin voru fædd utan hjónabands (Barnard og Solchany, 2002). 

Sama má segja um börn með sérþarfir þar sem talið var best fyrir fjölskyldur þeirra að 

börnin væru sett á viðeigandi stofnanir eða vistheimili eða sent í sveit sem vinnufólk 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2010).  

Eins og áður hefur komið fram voru konur fyrr á öldum nánast réttlausar og þó svo 

að þær sem mæður bæru mikla ást til barna sinna höfðu þær oft á tíðum ekki mikið um 

það að segja hver örlög barnanna urðu. Áður fyrr voru hlutskipti kynjanna mjög skýr og 

þar sem hlutverk konunnar var að vera húsmóðir og eiginkona var það hennar hlutverk 

að sjá um heimilið og þau börn sem voru á heimilinu (Annadís G. Rúdólfsdóttir, 2000). 

Þá var það hlutverk karlmanna að vinna utan heimilis og sjá um að framfleyta 

fjölskyldunni fjárhagslega, oftast með líkamlegri erfiðisvinnu. Yfirleitt var líka margt fólk 

í heimili og þá sérstaklega í sveitum landsins. 

Margir samverkandi þættir á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar gerðu það að 

verkum að konur fóru að streyma út á vinnumarkaðinn. Má þá nefna bættar 

getnaðarvarnir (Annadís G. Rúdólfsdóttir, 2000). Ekki þarf að staldra lengi við og 

ígrunda til þess að sjá þær gífurlegu breytingar sem urðu á stöðu kvenna með tilkomu 

getnaðarvarnarpillunnar sem gerði það meðal annars að verkum að konur fóru að geta 

ákveðið sjálfar hvenær, hvort eða hversu mörg börn þær kusu að eiga. 

Sjá má í uppeldisritum að á síðustu öld hefur hlutverk föðurins í uppeldi barnanna 

breyst mikið, samanber rannsókn Ingólfs V. Gíslasonar (2018). Hann varð æ meiri 
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þátttakandi í í heimilislífinu, þá sem aðstoðarmaður móðurinnar. Hann byrjaði að koma 

inn í hlutverk eins og að aðstoða börnin við heimanámið, leika við börnin og annast 

ungabörn (Ingólfur V. Gíslason, 2018, bls. 23).  

Með auknum kröfum til lífsgæða og mikilli þátttöku beggja foreldra á 

atvinnumarkaðnum fylgir hraði, spenna og álag á fjölskyldur. Þessar breytingar kalla á 

meiri hæfni foreldra til þess að mæta þeirri ábyrgð sem fylgir foreldrahlutverkinu 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019, bls. 32). Þá er menntun barna og skólasókn þeirra 

einnig á ábyrgð foreldra. 

2.2 Samfélagslegar breytingar í menntamálum  

Á síðustu 30 árum eða svo hefur tekist að draga verulega úr mismunun til náms og í dag 

líta flestir í okkar samfélagi á menntun sem sjálfsagðan hlut en ekki sem forréttindi 

fárra útvalinna eins og áður var (Brynhildur G. Flóvenz, 2004, bls 109). Grunnskólabörn 

og foreldrar eru því síður en svo einsleitur hópur heldur er margbreytileikinn mikill og 

margt sem þarf að huga að þegar tryggja á velferð allra barna innan skólans. Þessi mikla 

þróun í skólakerfinu hefur gert það að verkum að skólar hafa þurft að endurskoða starf 

sitt í heild og gera miklar breytingar (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2016, 

bls. 33).  

Sú skólastefna, sem allir grunnskólar á vegum sveitarfélaganna á Íslandi eiga að 

starfa eftir samkvæmt lögum, er skóli án aðgreiningar eða skóli margbreytileikans (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Þetta þýðir einfaldlega að öll börn eiga rétt á að fá 

menntun í sínu skólahverfi þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir 

hvers og eins. Foreldrar skólaskylds barns bera ábyrgð á að barnið innritist í skóla, þegar 

það kemst á skólaskyldualdur, og sæki skóla (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/ 2011). 

Þetta hugtak, skóli án aðgreiningar, kemur fyrst fram í Salamanca-yfirlýsingunni sem 

þýðing á enska hugtakinu „inclusive education“ (Dóra S. Bjarnason og Gretar L.  

Marinósson, 2016, bls. 13). Salamanca-ráðstefnan, þar sem áðurnefnd yfirlýsing var 

samþykkt, var haldin árið 1994 fyrir tilstuðlan UNESCO (það er 

Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna), þar sem að það þótti vera vaxandi 

samstaða um að börn með uppeldis- og menntunarlegar sérþarfir ætti að mennta án 

aðgreiningar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2001, bls. 14). UNESCO hvatti ríki heims til 

þess að tryggja öllum menntun í samræmi við mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna frá árinu 1948 (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2016, bls. 19). 
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Salamanca-yfirlýsingin fjallar um grundvöll, stefnu og framkvæmd í málefnum nemenda 

með sérþarfir og var Ísland eitt þeirra ríkja sem tók þátt í gerð hennar. Yfirlýsingin var 

hugsuð til þess að vera leiðbeinandi um menntun nemenda með sérþarfir. Lagður var 

grundvöllur að þeirri stefnu að mikilvægt væri að mennta alla og að menntunin væri 

innan almenna skólakerfisins.  

Í Salamanca-yfirlýsingunni (Menntamálaráðuneytið, 1995) segir að menntun sé 

frumréttur hvers barns og að það sé skylda að veita öllum börnum menntun, að börn 

séu ólík og að aðlaga þurfi skólakerfið að þeirra þörfum; að öll börn eigi rétt á 

skólagöngu í almennum skóla og að skólanum beri að mæta ólíkum þörfum barna. 

Almennu skólarnir voru taldir vera besta leiðin til að breyta hugarfari samfélagsins 

gagnvart mismunun og þannig móta þjóðfélag án aðgreiningar 

Árið 2007 undirritaði Ísland Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

og í þeim samningi er réttur til menntunar án mismunar viðurkenndur og varinn. Sá 

samningur var svo fullgiltur í september 2016 (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Markmið þess 

samnings er að efla, verja og tryggja full og jöfn mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir 

allt fatlað fólk til jafns við aðra. Í 24. grein þess samnings er kveðið á um menntun. Þá 

skulu aðildarríki samningsins viðurkenna að allir hafi jöfn tækifæri til náms og koma á 

menntakerfi án aðgreiningar á öllum skólastigum og símenntun (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007, 24. grein). Þá hafa þroskaþjálfar í auknum 

mæli komið inn í skólakerfið þar sem þeir hafa þekkingu á því hvernig finna megi lausnir 

og ryðja burt hindrunum en slíkar aðgerðir hafa gert aðgengi barna með sérþarfir 

auðveldara. 

Á vordögum 2019 var svo samþykkt að samningurinn yrði lögfestur. Það mun hafa 

áhrif á lagasetningu á Íslandi og á það hvernig stuðningi við nemendur með sérþarfir 

verði háttað. Í núgildandi reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 

585/2010), teljast þeir nemendur vera með sérþarfir sem eiga erfitt með nám sökum 

sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar, 

sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992, nemendur með leshömlun, langveikir 

nemendur, nemendur með þroskaraskanir, geðraskanir og aðrir nemendur með 

heilsutengdar sérþarfir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Þrátt fyrir miklar breytingar til góðs er það engu að síður svo að ekki standa allir 

jafnfætis hvað möguleika til náms varðar. Kemur þar margt til, svo sem efnahagur, 

heilsufar og fötlun (Brynhildur G. Flóvenz, 2004, bls. 109) og margt annað. Í 

viðtalsrannsókn Hermínu Gunnþórsdóttir (2010) við íslenska kennara um viðhorf þeirra 
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til stefnunnar skóli án aðgreiningar kemur fram að margir kennarar efast um að 

nemendur, sem þurfa stuðning í námi vegna greininga, sem þeir hafa fengið, fái nægan 

faglegan stuðning. Í þessu samhengi tala þeir um að þeir sem sinna stuðning við þessi 

börn séu oft ófaglærðir starfsmenn sem vinni mjög krefjandi starf. Þá tala þeir um að 

þeir sem bekkjarkennarar séu undir miklu álagi við að kenna ófaglærða starfsmanninum 

og það sé sérstaklega erfitt í eldri bekkjum þar sem viðfangsefnin eru oft flókin 

(Hermína Gunnþórsdóttir, 2010, bls. 11). Þá hefur komið fram að kennarar hafi 

tilhneigingu til að líta svo á að skóli án aðgreiningar hafi í för með sér aukið vinnuálag 

fyrir kennarana (Hermína Gunnþórsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2014). 

Aðalnámskrá grunnskóla greinir frá að það sé mikilvægt að samstarf sé á milli 

heimilis og skóla og til þess að tryggja sem best uppeldisskilyrði barna og almenna 

velferð þeirra sé gert ráð fyrir að foreldrar taki þátt í skólastarfinu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 72). Þar sem foreldrar bera ábyrgð á uppeldi barna sinna bera 

þeir einnig ábyrgð á hegðun þeirra og framkomu gagnvart samnemendum og starfsfólki 

skóla og eiga þeir að bregðast við afleiðingum af hegðun barna sinna í skóla (Reglugerð 

um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/ 2011). 

2.3 Þroskaþjálfar 

Til þess að geta kallað sig þroskaþjálfa á Íslandi og starfað sem slíkur þarf viðkomandi að 

hafa lokið námi og hafa fengið starfsleyfi hjá landlækni (Reglugerð um menntun, 

réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi nr. 1120/2012). Nám í 

þroskaþjálfun byggist um þessar mundir á breiðum fræðilegum grunni sem grundvallast 

meðal annars á uppeldisfræðum, félagsfræðum, sálarfræðum og siðfræðum 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.).  

Þroskaþjálfar vinna eftir siðareglum þroskaþjálfa en í þeim er meðal annars greint 

frá því að þeir skuli stuðla að góðum samskiptum og samvinnu við aðra sérfræðinga, 

stofnanir og tengslanet (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). Starfsstéttin starfar víða í 

samfélaginu með fjölbreyttum hópi fólks. 

Í bókinni Þroskaþjálfar á Íslandi eftir Þorvald Kristinsson (2015) er sagt frá því þegar 

Margrét Margeirsdóttir, sem var virk í foreldrastarfi, kenndi árið 1976 verðandi 

þroskaþjálfum félagsfræði. Nemendur þessir áttu frumkvæði að því að stofna foreldra- 

og vinafélag Kópavogshælis. Það var eitt af mörgum skrefum í átt til þess að rjúfa 

einangrun vistmannanna og koma þeim í samband við ættingja sína. Þarna kom í ljós að 
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margir foreldrar vildu hafa meiri afskipti af ýmsu er varðaði börn þeirra (Þorvaldur 

Kristinsson, 2015, bls. 109). 

Með breytingum á málaflokki fatlaðs fólks og með breytingum á skólakerfinu hefur 

starfsvettvangur stéttarinnar stækkað og þróast. Þroskaþjálfar starfa enn á heimilum 

fatlaðs fólks en einnig á öðrum stöðum, eins og til dæmis í skólum, en árið 2014 

störfuðu 42% stéttarinnar á öllum skólastigum eða við símenntun (Kristín Björnsdóttir 

og Lilja Össurardóttir, 2015). Niðurstöður rannsóknar, sem Vilborg Jóhannsdóttir og 

Kristín Lilliendahl (2015) gerðu á þróun starfa íslenskra þroskaþjálfa í alþjóðlegu ljósi, 

undirstrikar mikilvægi fagstéttarinnar í þjónustu við fatlað fólk. Niðurstöður sýndu líka 

fram á aukna eftirspurn eftir framlagi þroskaþjálfa á fjölbreyttum vettvangi 

samfélagsins eins og á öllum skólastigum og þá með fjölbreytilegum hópi nemenda, til 

dæmis nemendum af erlendum uppruna (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 

2015, bls. 15). 

Árið 2006, eða tæpum áratug áður en rannsókn Vilborgar og Kristínar var gerð, hafði 

Menntasvið Reykjavíkurborgar gert greiningu á starfi þroskaþjálfa í grunnskólum. Þar 

kom í ljós að þroskaþjálfum fannst skorta á að sviðið viðurkenndi þá sem fagaðila og 

ekki væri gerður greinarmunur á þroskaþjálfum og ófaglærðum stuðningsfulltrúum 

(Reykjavíkurborg, 2006). Þá óskuðu þroskaþjálfar eftir bættri þekkingu á störfum þeirra 

en nefndu líka að starf þeirra í grunnskólum væri enn í mikilli mótun (Reykjavíkurborg, 

2006). Í rannsókn, sem Vibeke Þ. Þorbjörnsdóttir gerði árið 2008 um þróun 

þroskaþjálfastarfsins og starfánægu þroskaþjálfa, kom fram ábending um að mikil þörf 

væri á þroskaþjálfum í grunnskólum þar sem sérþekking þeirra á úrræðum fyrir börn, 

sem glíma við námserfiðleika, sé meiri en annarra fagaðila. Einnig kom fram í rannsókn 

Vibeke að skólinn hafi enn verið að læra að nýta sér þroskaþjálfa og átta sig á hvað þeir 

væru færir um þar sem þekking á kunnáttu þeirra væri ekki nógu góð (Vibeke Þ. 

Þorbjörnsdóttir, 2008). 

Höfundur þessarar ritgerðar telur þessar fjórar rannsóknir gefa vísbendingu um að 

starf þroskaþjálfa í grunnskólum hafi þróast mikið á síðustu árum í takt við breytingar í 

skólakerfinu. Nú á dögum vinna margir þroskaþjálfar náið með foreldrum og stór hluti 

þeirra barna, sem þroskaþjálfar starfa með í vinnu sinni, eru nemendur með sérþarfir. 

Í grein eftir Vilborgu Jóhannsdóttur og Jónu G. Ingólfsdóttur (2018), sem byggist á 

áframhaldandi rannsókn á hlutverki og stöðu þroskaþjálfa, kemur fram að úr þeim 

viðtölum, sem þær höfðu tekið við þroskaþjálfa, mátti greina að þroskaþjálfar upplifðu 

mikið bil á milli hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar og raunveruleikans. 
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Töldu þeir ástæðuna vera skort á þekkingu um réttindi barna með sérþarfir. Þá kom 

fram að hlutverk þroskaþjálfans væri oft að sjá um þá nemendur sem væru með slíkar 

greiningar að þeir ættu lagalegan rétt á stuðningi í skólanum. Þessir þroskaþjálfar 

töluðu um að þau börn, sérstaklega þau sem þyrftu mikinn stuðning og væru með 

„krefjandi hegðun“, væru aðgreind og sett í hendur þroskaþjálfans. Þá kom fram að 

þroskaþjálfar vildu sjá meiri samvinnu um þessa nemendur þar sem bæði væri tekið 

tillit til námslegra og félagslegra þátta í tengslum við þessi börn. 

2.4 Foreldrar og uppeldi 

Allir samfélagsþegnar bera ábyrgð á uppeldi og menntun barna (Hrund Þórarinsdóttir 

og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010, bls. 128). Foreldrar bera þó frumábyrgð og 

samkvæmt lögum eiga þeir að hafa samráð við skólann um skólagönguna, fylgjast með 

og styðja við skólagöngu og námsframvindu barna sinna. Þeir eiga líka að stuðla að því 

að börnin mæti úthvíld í skólann og gæta þess að börn þeirra fylgi skólareglum (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Það er síðan hlutverk skólans að veita foreldrum stuðning við 

uppeldi og menntun barnanna í samræmi við þarfir hvers og eins (Nanna Kristín 

Christiansen, 2010, bls. 111).  

Uppeldi snýst að miklu leyti um að rækta með börnum góð gildi og koma þeim til 

manns. Í gegnum foreldra sína læra börn hvaða gildi, venjur og reglur foreldrarnir 

tileinka sér í samskiptum (Parke o.fl., 2003, bls. 258). Samkvæmt rannsóknum hefur það 

sýnt sig að foreldrar hafa áhrif bæði á velferð barna í skólanum og námsárangur þeirra. 

Mest eru áhrifin af þeim gildum og viðhorfum sem foreldrarnir hafa gagnvart skólanum 

og þeirri umræðu sem fer fram á heimili barnsins um skólann og námið (Nanna Kristín 

Christiansen, 2010, bls. 29). Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 37) vísar 

gildi til lífssýnar fólks um hvað sé verðmætast og verðugast að stefna að í lífinu. Gildin 

eru grunnur skoðana okkar, bæði pólitískra og siðferðilegra, þ.e. viðhorfa okkar til 

lífsins. Gildi eru grunnur uppeldis og menntasýnar okkar, sýnar okkar sem uppalenda á 

uppeldi og menntun barna (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2019, bls. 117). 

Ríkið og samfélagið í heild hafa verulega hagsmuna að gæta vegna uppeldis yngstu 

kynslóðarinnar (Baumrind og Thomsen, 2002). Það segir sig sjálft að það er kostur fyrir 

samfélagið í heild sinni að upp alist gott fólk með visku til þess að greina á milli réttlætis 

og ranglætis. Hins vegar hafa börn „grundvallarþörf“ á að finna ást og umhyggju í 

vakandi augnaráði foreldris sem speglar og staðfestir yndisleik þess og réttmæta tilvist 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2010, bls. 79). Sýnt hefur verið  fram á mikilvægi þess að börn alist 
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upp við ást og kærleika en í flestum tilvikum bera foreldrarnir sterkustu tilfinningarnar 

til barnanna (Luster og Okagaki, 2005).  

Þó að foreldrahlutverkið eigi alltaf að stjórnast af ást og hlýju er það eitt og sér svo 

sannarlega ekki nóg til þess að ala upp barn (Steinberg, 2005) þar sem ýmsir 

utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á uppeldið. Þó hefur sýnt sig að áhrifaríkt uppeldi, 

eins og að ná að skapa öryggi og tengsl við barn strax á fyrsta æviskeiði þess og veita því 

ást og hlýju fram yfir unglingsár, er tengt við vellíðan ungs fólks jafnvel þó að fólk hafi 

alist upp í áhættusömu umhverfi (Garbarino o.fl, 2005. bls. 314). Því geta foreldrar skipt 

sköpum fyrir barn sem er alið upp við neikvæð skilyrði (Garbarino o.fl., 2005, bls. 314). 

Þá hafa rannsóknir sýnt að tengsl foreldra og barna eru líklegri til þess að verða fyrir 

neikvæðum áhrifum þegar margir veikleikar eru fyrir hendi (Belsky, 2006, bls. 64). Má 

þá nefna veikleika eins og lélegan aðbúnað á heimili, skort á umhyggju eða jafnvel 

lélegt fordæmi en þá getur utanaðkomandi stuðningur við foreldra og barn skipt miklu 

máli. 

Með miklum breytingum á foreldrahlutverkinu nú á dögum hafa fræðimenn beint 

sjónum sínum í auknum mæli að feðrum og rannsakað samband þeirra við börn sín 

(Ingólfur V. Gíslason, 2018, bls. 23; Lamb, 2002, bls. 108). Þá hefur komið fram að 

föðurástin er jafn mikilvæg og móðurástin og það er ekkert sem bendir til þess að feður 

séu ekki jafn mikilvægir í lífi barna og mæður (Lamb, 2002, bls. 108). Flestir karlmenn í 

dag vilja vera góðir feður (Palkovitz, 2002, bls. 5) og margir karlmenn líta svo á að 

föðurhlutverkið sé bæði mest gefandi og mest krefjandi starf þeirra á ævinni (Palkovitz, 

2002, bls. 5). Í rannsókn Hrundar Þórarins Ingudóttur (2015), þar sem hún skoðaði 

uppeldissýn íslenskra feðra, kom skýrt fram að feðurnir í rannsókninni lögðu áherslu á 

ást og umhyggju til barna sinna. 

Margar en miserfiðar ákvarðanir þarf að taka í sambandi við daglegt líf barns en 

foreldrar barna með sérþarfir upplifa oft neikvæðni frá öðrum varðandi þær ákvarðanir 

sem þeir taka fyrir börnin sín (Hallahan o.fl., 2012, bls. 104). Foreldrahlutverkið er 

ævilangt starf og engin ein uppskrift er að því hlutverki. Foreldrar þurfa oft að takast á 

við nýjar áskoranir og nýja hluti varðandi uppeldið en uppeldi getur líka verið starf sem 

skapar mörg tækifæri þar sem foreldrar geta nýtt sér fyrri þekkingu til þess að takast á 

við áskoranir (Azar, 2003, bls. 411). Oft heyrist að ekkert starf sé jafn gefandi eins og að 

vera foreldri. En það getur jafnframt verið mjög krefjandi starf þar sem það hlutverk 

hefur mikil áhrif á allt daglegt líf fólks. Má þar nefna þætti eins og atvinnulíf, félagslíf og 

tilfinningalíf (Palkovitz, Marks, Appleby og Holmes, 2003, bls. 318–319).  
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Börn eru vissulega mismunandi einstaklingar og foreldrar þurfa að aðlaga uppeldið 

að skapgerð þeirra (Steinberg, 2005). Þó svo að foreldrar eigi í flestum tilfellum það 

sameiginlegt að bera sterkar tilfinningar til barna sinna sem einkennast af ást, er 

mismunandi hvernig foreldrarnir takast á við uppeldið (Luster og Okagi, 2005, bls. 11). 

Bandaríski sálfræðingurinn Diana Baumrind (1966), sem er þekkt fyrir rannsóknir sínar í 

uppeldisfræðum, athugaði samband þroska barna við uppeldishætti foreldra og setti 

fram eina af áhrifamestu kenningum um uppeldisaðferðir. Kenningu sína birti hún í 

grein sem hún nefndi „Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior“ 

(1966) þar sem að hún skipti uppeldisháttum niður í þrjá flokka, þ.e. leiðandi foreldra, 

eftirláta foreldra og skipandi foreldra.  

Leiðandi uppeldishættir er sú aðferð sem rannsóknir hafa bent til að hlúi best að 

velferð ungs fólks (Steinberg, 2014). Baumrind lýsir leiðandi uppeldisháttum þannig að 

foreldrarnir setji skýrar reglur og skýrar kröfur fyrir börn sín. Leiðandi foreldrar útskýra 

vel fyrir börnunum sínum til hvers þeir ætlast af þeim. Leiðandi foreldrar standa við orð 

sín og hvetja börn sín til þess að taka eigin ákvarðanir og læra af mistökum. Þá krefjast 

þeir þroskaðrar hegðunar og taka vel á móti hugmyndum barna sinna (Baumrind og 

Thompson, 2002, bls. 15–16). Leiðandi foreldrar nota útskýringar og hvetja börn sín til 

þess að skýra eigin sjónarmið. Þessir foreldrar sýna mikla hlýju og uppörvun án þess að 

ofvernda börn sín.   

Reynslan hefur leitt í ljós að foreldrar, sem hvetja börnin sín og treysta þeim til þess 

að prófa sig sjálf áfram og taka eigin ákvarðanir, hafa jákvæð áhrif á þroska barna 

(Thomas, Cooke og Scott, 2005). Þá hefur það sýnt sig að leiðandi uppeldi geri 

einstaklingana sjálfstæðari og betur í stakk búna til þess að komast vel í gegnum lífið. 

Einnig hefur það sýnt sig að þessir einstaklingar eru ólíklegri til þess að þróa með sér 

neikvæðar tilfinningar á fullorðinsárum (Steinberg og Silk, 2002, bls. 123).  

Eftirlátir foreldrar er svo annar flokkur sem Baumrind hefur gert skil. Þeir foreldrar 

bregðast vel við hugmyndum barnanna og veita þeim töluverða sjálfstjórn. Þessir 

foreldrar sýna börnum sínum einnig hlýju en þeir setja ekki skýr mörk (Baumrind, 1966). 

Þeir eru eftirlátir og forðast beina árekstra.  

Skipandi foreldrar er þriðji flokkur Baumrind en þeim foreldrum er lýst þannig að 

þeir stjórna með boðum og bönnum. Þeir refsa fyrir misgjörðir barna sinna og setja án 

útskýringa skýrar reglur sem þeir ætlast til þess að börnin fari eftir. Þessir foreldrar eru 

sagðir sýna litla hlýju og litla uppörvun (Baumrind, 1966). 
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Skipting þessara flokka er ekki einhlít og því er hún aðeins ein þeirra leiða sem hafa 

verið farnar til að kanna samspil uppeldisaðferða og þroska barna (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir, 2008, bls. 12). Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á 

tengsl uppeldisaðferða við þroska barna og ein þeirra er rannsókn Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur og Kristínar Lilju Garðarsdóttur (2004) á sjálfsvirðingu þar sem 

ungmennum var fylgt eftir frá 14 ára til 21 árs aldurs. Þar kemur fram að þegar börn 

njóta viðurkenningar frá foreldrum sínum og alast upp við samheldni og stuðning eykur 

það líkur á jákvæðri sjálfsmynd barnanna á unglingsárum og dregur úr depurð og 

vanlíðan. 

2.5 Barnavernd 

Í íslensku samfélagi eru í gildi ýmis lög til þess að tryggja velferð barna. Hér verður 

fjallað um tvenn slík lög: Annars vegar barnalög (nr. 27/2003) sem eru almenn lög um 

málefni barna og réttindi þeirra í víðum skilningi, meðal annars til lífs, þroska, forsjár og 

framfærslu; hins vegar barnaverndarlög (nr. 80/2002) sem sett eru til verndar 

hagsmunum barna og umönnun þeirra. 

Markmið barnaverndarlaga er að veita börnum sem búa ekki við viðunandi 

aðstæður og börnum sem eru að einhverju leiti að stofna heilsu sinni og þroska í hættu, 

nauðsynlega aðstoð. Því eiga þeir sem vinna að barnavernd alltaf að reyna að ná 

þessum markmiðum með því að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og beita 

úrræðum til verndar þeim börnum sem við á (Barnaverndarlög nr. 2/2002). 

Þroskaþjálfar þurfa stundum að leita eftir úrræðum út fyrir skólann vegna málefna 

barna þegar bestu lausnir fyrir barnið finnast ekki þar. Stundum þurfa þeir að leita til 

barnaverndarnefndar eða félagsþjónustunnar en samband við barnaverndarnefnd eða 

félagsþjónustu til þess að leita ráðgjafar samsvarar ekki tilkynningu til 

barnaverndarnefndar eins og sumir kunna að halda (Guðrún Kristinsdóttir og Nanna 

Kristín Christiansen, 2014, bls. 48). 

Starfi að barnavernd má skipta niður í þrjú svið. Fyrst er það stuðningur þar sem 

veitt er aðstoð með samþykki foreldris. Í þeirri aðstoð felst ýmis fræðsla, ráðgjöf og 

stuðningur í samráði við fjölskyldu (Guðrún Kristinsdóttir, munnleg heimild, 16. 

september 2015). Svo er talað um gráa svæðið þar sem ráðgjöfin getur falist í því að 

foreldrarnir þurfa að gera ákveðna hluti eða standast ákveðnar skyldur í uppeldinu og 

ef það er ekki gert gæti þurft að grípa til annarra ráðstafana. Svo er talað um þvingun 

https://www.google.com/search?q=annarra+r%C3%A1%C3%B0stafanna&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwip4pz1kJfjAhVNYlAKHfotAIsQBQgpKAA
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en það er þegar grípa þarf inn í umönnun barnanna án samþykkis foreldra (Guðrún 

Kristinsdóttir, munnleg heimild, 16. september 2015). 

Afar mikilvægt er að þroskaþjálfar og aðrir starfsmenn skóla þekki merki vanrækslu 

og fylgist vel með viðkomandi börnum í skólanum. Starfsfólk skólanna á alltaf að hafa 

velferð barna í fyrirrúmi. Því ber þeim að tilkynna ef upp kemur grunur um að barn búi 

við vanrækslu eða ofbeldi. Þá geta þeir annaðhvort leitað til skólastjóra eða tilkynnt um 

meinta vanrækslu beint til barnaverndarnefndar. Einhverjum foreldrum gæti þótt þetta 

óþæginleg afskiptarsemi en starfsmenn skólanna verða að hafa í að huga að líf og heilsa 

barnsins gæti verið í húfi (Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014, bls. 

45). 

Í 28. gr. 5. kafla barnalaga kemur fram að foreldrar eigi að annast barnið sitt, þeir 

eiga að veita barninu umhyggju og virðingu og gegna sínum forsjár- og uppeldisskyldum 

á þann hátt sem hentar best hag og þörfum barnsins. Í þessu felst meðal annars að 

foreldrar eigi að vernda barnið gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi og annarri 

vanvirðandi háttsemi. Foreldrrar eru einnig skyldugir til þess að afla barni sínu 

lögmætrar fræðslu og ala með því iðjusemi og siðgæði (Barnalög nr. 27/2003).   

Í grein eftir Guðrúnu Kristinsdóttur segir hún frá því að nú á dögum er allt reynt áður 

en gripið er til þess úrræðis að taka börn af heimilum sínum. Þó svo að fósturráðstöfun 

geti verið góður kostur ber flestum saman um að svo mikið inngrip í líf fjölskyldna beri 

að forðast (Guðrún Kristinsdóttir, 2010, bls. 167). Hið almenna sjónarmið er að 

hagsmunir barna séu alla jafna best tryggðir hjá sínum eigin foreldrum og hafa íslensk 

barnaverndaryfirvöld tamið sér það að reyna frekar að aðstoða inni á heimili áður en 

gripið er til þess ráðs að fjarlæga barn af heimili sínu. 

Börn, sem hafa verið vanrækt, glíma oftar við hegðunarvandamál og eiga erfiðara 

með að takast á við nám heldur en önnur börn og eru þar af leiðandi í mun meiri hættu 

á því að ljúka ekki grunnnámi. Þessi börn glíma oft við lélegt sjálfstraust og ýmis 

félagsleg vandamál (Frederick og Goddard, 2010). 

Í bókinni Ofbeldi gegn börnum. Hlutverk skóla: Handbók fyrir starfsfólk útskýra þær 

Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen hvað getur falist í orðinu vanræksla. 

Í því felast hlutir eins og hirðuleysi, vanhirða eða að láta eitthvað ógert hjá barni. Ef 

atriðum eins og að fara með barn til tannlæknis eða að sjá um að barnið sé hreint og 

með nesti í skólann er ekki sinnt eru dæmi um vanrækslu. Vanræksla kemur fram í 

mismunandi mynd eftir aldri barnsins. Dæmi um vanrækslu gagnvart grunnskólabarni 
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getur líka verið ef ekki er fylgst með mætingu eða ástundun í skóla (Guðrún 

Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014, bls. 29). 

2.6 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um helstu atriði sem höfundi finnst vert að hafa í huga þegar 

farið er af stað með rannsókn um viðhorf þroskaþjálfa í grunnskólum til fræðslu og 

stuðnings við foreldra. Þroskaþjálfar eru mikilvæg stétt fyrir þá skólastefnu sem íslenskt 

grunnskólakerfi fylgir í dag. Hins vegar telur höfundur vera vöntun á stétt sem aðstoðar 

foreldra og er þeim innan handar við uppeldishlutverkið og ekki síst með tilliti til þeirra 

miklu breytinga sem hafa orðið á því hlutverki á síðustu árum. Margar vel þekktar 

kenningar í þroskasálfræði styðja þá tilgátu að umhverfislegir þættir geti haft jákvæð 

eða neikvæð áhrif á þroska barna. Samkvæmt kenningum fræðimanna er mikilvægt að 

vel takist til varðandi þroska barna þar sem þau mótast í gegnum lífið út frá fjölskyldu 

sinni og nærumhverfi. Því þykir nokkuð ljóst að það sé samfélaginu fyrir bestu að 

fjárfesta í fræðslu og stuðningi við foreldra og reyna eftir bestu getu að sporna við því 

að mál barna endi með þvingun barnaverndaryfirvalda með þeim hætti að grípa þurfi 

inn í líf barnanna án samþykkis foreldra.
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3 Aðferð 

Markmiðið með rannsókninni, sem hér er greint frá, var að skoða hver viðhorf og 

reynsla þroskaþjálfa í grunnskólum séu varðandi fræðslu og stuðning við foreldra þeirra 

barna sem þeir koma að í sínu starfi. Því ákvað höfundur að nota eigindlega 

aðferðafræði. Slík aðferð byggist á að rannsaka reynslu og upplifun fólks (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 222). Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðum, 

þátttakendum, greiningu gagna, styrkleikum og veikleikum rannsóknarinnar og 

siðferðilegum atriðum. 

3.1 Eigindleg rannsókn 

Eigindleg rannsókn byggist á túlkunarfræði þar sem rannsakandinn túlkar það sem 

viðmælandi rannsakandans segir. Þannig á rannsakandinn að geta öðlast betri skilning á 

því hvernig viðmælendur rannsakandans upplifa hlutina og hvernig þeirra reynsla sé 

(Esterberg, 2002). Rannsakandinn velur sér þær upplýsingar úr rannsókninni sem hann 

vill nota. Rannsakandinn gegnir því mjög stóru hlutverki í rannsókninni þar sem það er 

hann sem túlkar og spyr spurninga og reynir að skilja það sem þátttakandinn í 

rannsókninni segir til þess að ná að skapa sameiginlegan skilning á því sem 

þátttakendurnir hafa fram að færa.  

3.2 Viðtöl  

Eigindlegar aðferðir eru margs konar og í þessari rannsókn var eingöngu stuðst við 

viðtöl við starfandi þroskaþjálfa í grunnskólum. Viðtöl henta vel sem 

gagnasöfnunaraðferð þegar skoða á reynslu og viðhorf fólks  til dæmis gagnvart starfi 

og samskiptum (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137). Til þess að nálgast svarið við sjálfri 

rannsóknarspurningunni var stuðst við opnar viðtalsspurningar sem rannsakandi setti 

saman í viðtalsramma. Viðtölin fólust í samræðum þar sem umræðuefnið var ákveðið 

að rannsakanda. Þannig var umræðuefnið fyrir fram ákveðið af rannsakandanum en 

innihald samræðnanna ekki nema að hluta til (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 72).  

Byrjað var á að taka prufuviðtal sem ekki var notað í sjálfri rannsókninni. 

Tilgangurinn með því viðtali var að sjá hvort að viðtalsramminn væri nægilega góður til 
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þess að gefa góðar niðurstöður. Í ljós kom að hægt var að bæta hann  og breyttist 

viðtalsramminn töluvert eftir það viðtal. Þá fannst rannsakanda hann fá skýr svör í því 

viðtali en sá möguleika í að fara dýpra í tiltekin efni með því að bæta við spurningum í 

viðtalsrammann; var þá bætt við öðru prufuviðtali. Það viðtal gaf einnig skýr svör eins 

og fyrra viðtalið en rannsakanda fannst hann fá betri sýn á viðfangsefnið og betri gögn 

til þess að vinna úr í því viðtali. Því var ákveðið að nota óbreyttan viðtalsramma í 

áframhaldandi viðtöl og var seinna prufuviðtalið notað í rannsókninni. 

Stuðst var að mestu leyti við sjálfboðaliðaúrtak (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 131) þar sem rannsakandi hafði auglýst eftir viðmælendum í 

rannsóknina á Facebook-síðu þroskaþjálfa í grunnskólum. Þar buðu þátttakendur sig 

fram í viðtöl með því að hafa samband í einkaskilaboðum við rannsakanda. Þessi aðferð 

getur verið góður kostur að því leyti að hér er enginn þvingaður til þátttöku gegn vilja 

sínum. Öllum sem höfðu aðgang að þessari síðu var gefinn kostur á að taka þátt. Til 

þess að fá sem áreiðanlegustu niðurstöður valdi rannsakandi að taka viðtöl við 

þroskaþjálfa sem unnu í mismunandi hverfum og gegndu ólíkum hlutverkum innan 

grunnskólanna. Þar sem rannsakanda fannst úrtakið ekki gefa nægilega víða mynd af 

þeirri breidd, sem hann taldi í störfum þroskaþjálfa í grunnskólum, hafði hann samband 

við tvo aðra þroskaþjálfa til viðbótar sem gegndu ólíkum störfum í grunnskólum. Þeir 

féllust báðir á þátttöku í rannsókninni.  

Í rannsókninni voru greind sjö viðtöl við þroskaþjálfa sem störfuðu í 

grunnskólakerfinu í ólíkum skólahverfum í fjórum sveitarfélögum á suðvesturhorni 

landsins, auk prufuviðtalsins. Aðeins sjö þeirra voru nýtt í rannsókninni þar sem fyrsta 

viðtalið var það prufuviðtal sem ekki var nýtt. Rannsakandinn lét vita í byrjun viðtals að 

allt sem kæmi fram í viðtalinu væri trúnaðarmál og að upptökum yrði eytt eftir 

úrvinnslu. Rannsakandi hitti viðmælendur sína ýmist á vinnustöðum eða í heimahúsi 

nema í viðtali við einn viðmælandann var stuðst við fjarbúnað. 

Viðtölin voru tekin upp á síma rannsakanda og síðan voru viðtölin afrituð í tölvu. 

Þátttakendur fengu dulnefnin Alfa, Bryndís, Gerður, Níní, Rakel, Sara og Þóra (sjá nánari 

upplýsingar um viðmælendur í töflu). 
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3.3 Þátttakendur 

Tafla: Þátttakendur 

Nafn 

viðmælanda 
Starfsreynsla 

í grunnskóla 
Menntun Staða Fjöldi barna 

í skólanum 

Alfa 5–10 ár BA- og 
Masterspróf 

Yfirþroskaþjálfi  50–100  

Bryndís 5–10 ár BA-próf  Yfirþroskaþjálfi 500–600  

Þóra 5–10 ár BA-próf  Yfirþroskaþjálfi 500–600  

Sara 15–20 ár BA- og 
Masterspróf 

Deildarstjóri 600–700  

Gerður 10–15 ár BA-próf Deildarstjóri 50–100  

Níní 10–15 ár BA- og 
Masterspróf 

Yfirþroskaþjálfi 400–500  

Rakel 15–20 ár BA-próf  Yfirþroskaþjálfi 500–600  

Allir þáttakendurnir nema einn tóku fram að þeir gerðu skýr skil á milli þeirra 

starfshlutverks og kennaranna. Sá viðmælandi var með nemendur í umsjón og var 

starfssvið hans líkara kennarastarfinu heldur en hinna þátttakendanna. Hann tók það 

samt fram að þrátt fyrir að hann ynni sem umsjónarkennari í teymi með öðrum þá væri 

hlutverk hans frekar að sinna þeim börnum sem stæðu höllum fæti.  

Aðeins einn þátttakandinn tók fram að þau börn, sem hann ynni með, væru öll með 

greinda einhverfu eða einhverja aðra fötlunargreiningu. Annar tók það fram að þau 

börn, sem hann kæmi að, væru nánast aldrei með neinar fötlunargreiningar. Hópurinn, 

sem þroskaþjálfarnir komu að í sinni vinnu, var því mjög fjölbreyttur og með mjög 

mismunandi þarfir, allt frá því að þurfa tímabundna aðkomu þroskaþjálfa þar sem þurfti 

að vinna með ákveðið atriði í stuttan tíma og í það að vera með mikinn og alvarlegan 

hegðunar- og ofbeldisvanda sem gat krafist aðkomu þroskaþjálfa alla skólagönguna. 

Allir viðmælendurnir greindu frá því að í þeirra starfi væri samvinna við foreldra 

lykilatriði að velgengni barnanna. Þá sinntu þeir allir ráðgjöf við kennara, 

stuðningsfulltrúa og aðra starfsmenn skólans. Rauði þráðurinn í viðtölunum við 

þroskaþjálfana var sá að allir virtust þekkja vel siðareglur fagstéttarinnar og starfa eftir 

þeim. 
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3.4 Greining gagna 

Þegar afritun var lokið voru gögnin greind og lesin með hliðsjón af þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Í því ferli las rannsakandinn oft yfir hvert 

viðtal fyrir sig til þess að fá heildarmynd af upplifun hvers viðmælanda áður en farið var 

í að kóða viðtalið. Kóðun í eigindlegum rannsóknaraðferðum felur í sér að breyta 

óunnum gögnum í hugtakaflokka og búa til þemu eða hugtök (Neuman, 2011, bls. 510).   

Rannsakandi vann úr hverju viðtali fyrir sig og skipti því niður í efnisflokka. Þá voru öll 

viðtölin tekin saman og byrjað að taka fyrir fyrsta efnisflokkinn og skipta honum niður í 

þau þemu sem komu í ljós. Þegar sá flokkur var að mestu tilbúinn var næsti flokkur 

unninn með sama hætti og loks sá þriðji. Í lokin skoðaði rannsakandi hvern flokk fyrir sig 

til þess að sjá  hvernig þeir kæmu út og hvort að þeir væru að svara sjálfri 

rannsóknarspurningunni. Þegar nauðsyn bar var efnið fært á milli flokka og aftur var 

hver flokkur lesinn yfir svo og hvert viðtal til þess að skoða hvort túlkunin væri í 

samræmi við gögnin. 

3.5 Réttmæti, styrkleikar og veikleikar 

Höfundur telur niðurstöður gefi nokkuð skýra mynd af viðhorfum þroskaþjálfa sem 

starfa í grunnskólum þar sem allir viðmælendurnir höfðu unnið í skólakerfinu í 

talsverðan tíma, allt frá fimm árum og upp í tuttugu ár. Viðmælendurnir höfðu líka allir 

verið í samskiptum við fleiri fagaðila innan skólakerfisins þar sem þættir, sambærilegir 

þeim sem voru til umræðu í rannsókninni, höfðu oft komið til tals.  

Ekki er þó hægt að alhæfa hér um niðurstöður þar sem að þátttakendur í 

rannsókninni hafa ólíkan bakgrunn, koma úr fjórum bæjarfélögum og starfa á 

mismunandi sviðum innan grunnskólakerfisins. Einnig má velta því fyrir sér hvort 

þroskaþjálfi, sem væri karlkyns, hefði haft aðra upplifun af þessu efni en þeir voru ekki 

aðgengilegir í þessari rannsókn þar sem höfundur fann engan starfandi karlkyns 

þroskaþjálfa í grunnskóla. Þá getur það verið veikleiki í svona rannsókn að nota 

sjálfboðaliðaúrtak þar sem hættan við slíkt úrtak getur verið sú að einstaklingar, sem 

bjóða sig fram í rannsókn sem þessa, séu ekki dæmigerðir fyrir þýðið en ákveðið 

frumkvæði, áhuga og áræðni þarf til þess að gefa sig fram (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 131). Hins vegar hafði rannsakandi að eigin frumkvæði 

samband við tvo af viðmælendunum sem höfðu ekki séð Facebook-auglýsinguna sem 

styrkir það að þessar niðurstöður gefi skýra mynd af viðhorfum þroskaþjálfa. 
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3.6 Hagnýt siðferðileg atriði 

Hagnýt siðferðileg atriði þurftu að vera á hreinu þegar rannsóknin hófst. Breyta þurfti 

réttum nöfnum þátttakenda til að halda þagnarskyldunni. Rannsakandi þurftir einnig að 

halda þagnarskyldu eftir að hann fór af vettvangi. Þá studdist rannsakandi við fjórar 

siðferðilegar höfuðreglur sem hann fór eftir í rannsókninni. Þessar reglur útskýrir 

Sigurður Kristinsson (2003) heimspekingur á eftirfarandi hátt.  

Sú fyrsta var sjálfræðisreglan sem meðal annars kveður á um virðingu fyrir 

manneskjunni og sjálfræði hennar. Þá var höfundur búin að gera viðmælendum sínum 

grein fyrir út á hvað rannsóknin gekk og fá hjá þeim upplýst samþykki fyrir þátttöku. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fagmenn sem tilheyrðu sömu stétt og rannsakandi 

og mat rannsakandi það svo að þeir væru allir fullfærir um að taka ákvörðun um hvort 

þeir vildu vera með í rannsókninni eður ei. Næsta regla var skaðleysisreglan sem meðal 

annars kveður á um að rannsakandi skuli umfram allt forðast að valda skaða. Þá þurfti 

rannsakandi að gæta þess að virða þagnarskyldu gagnvart hverjum viðmælanda og 

passa upp á að birta ekki þau atriði sem rekja mætti beint til viðmælanda. Þá var það 

velgjörðareglan sem kveður á um skylduna til að láta gott af sér leiða og velja leiðir sem 

hafa sem minnstu fórnir í för með sér. Samkvæmt velgjörðarreglunni er það skylda 

rannsakenda að gera einungis rannsóknir sem líklegar eru til hagsbóta fyrir mannkynið 

(bls. 164). Rannsakandi lítur svo á að ávinningur af þessari rannsókn geti komið að miklu 

gagni fyrir bæði börn, foreldra, þroskaþjálfa og væntanlega fagmenn í foreldrafræðslu 

og uppeldisráðgjöf. Síðust er svo réttlætisreglan sem kveður á um sanngirni í dreifingu 

byrða og að hver og einn fái það sem hann/hún eigi skilið (Sigurður Kristinsson, 2003, 

bls. 163–164). Þannig lagði rannsakandinn sig fram við að klára rannsókn sína á 

tilsettum tíma og virða viðmælendur sína á jafnréttisgrundvelli.
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4 Niðurstöður 

Niðurstöðum var skipt niður í þrjá efnisflokka sem samsvara hverri 

rannsóknarspurningu. Undir hverjum flokki eru svo tvö til þrjú þemu og er gerð grein 

fyrir þessari skiptingu í töflunni hér á eftir.  

Hver er reynsla 

þroskaþjálfa af 

samskiptum við foreldra? 

Hvaða fræðslu og stuðning 

telja þroskaþjálfar að 

foreldrar þeirra barna, 

sem þeir vinna með, þurfi? 

Með hvaða hætti styðja 

þroskaþjálfar foreldra í 

uppeldishlutverkinu? 

 

Samskipti við foreldra Foreldrar og fræðsla Hvað gera þroskaþjálfar? 

Ólík samskipti við feður og 

mæður 

Foreldrar og stuðningur Hverju þarf að breyta? 

 Barnavernd Hvað er til ráða? 

 

4.1 Samskipti 

Fyrsti efnisflokkurinn, sem greint er frá, er reynsla þroskaþjálfa af samskiptum við 

foreldra. Sá kafli skiptist í tvö þemu. Fyrra er almenn samskipti við foreldra þar sem það 

en greinilega kom fram í öllum viðtölunum hversu mikilvægt það væri að vera í góðum 

samskiptum við foreldra. Seinna þemað er ólík samskipti við feður og mæður,  

4.1.1 Samskipti við foreldra 

Fram kom það sjónarmið viðmælenda að misjafnt væri hvernig foreldrar væru í stakk 

búnir til að takast á við uppeldis-og menntunarlegar sérþarfir barna sinna. Þar gat 

margt spilað inn í að mati þátttakenda eins og til dæmis félagsleg staða foreldranna og 

fyrri upplifun þeirra af skólakerfinu. Einnig kom fram að stundum væri svo mikið búið 

að ganga á í lífi fólks að foreldrarnir væru orðnir mjög bugaðir andlega og því ílla í stakk 

búnir til þess að takast á við mikil samskipti. Gerður sagði frá því að þeir foreldrar, sem 

hún ynni með, væru stundum orðnir afar þreyttir á samskiptum við skólastarfsmenn og 

hefðu því ef til vill þörf fyrir að hvíla samskiptin aðeins. Þess má geta að þau börn, sem 

Gerður vann með, höfðu verið nokkur ár í grunnskóla þegar hún kom að þeirra málum 



34 

 

og því upplifun foreldranna af samskiptum við skólastarfsfólk oft orðin töluverð. Gerður 

sagði: 

Við bjóðum upp á það af því að stundum eru foreldrar bara orðnir þreyttir á 

símtölum heim. Þreyttir á dvöl heima af því skólinn ræður ekki við börnin. 

Foreldrar eru þakklátir fyrir að fá að vera í sinni daglegu rútínu og þeir fá 

val, viltu vera í daglegum samskiptum eða viltu bara föstudagspóst og 

margir vilja bara föstudagspóst. Búnir að fá svolítið mikið nóg og við bara 

virðum það. En við skráum allt. Það eru stöðumatsfundir með öllum einu 

sinni yfir önnina.  

Um var að ræða foreldrahóp sem samþykkt hafði utanaðkomandi aðstoð fyrir börnin 

sín þar sem skólagangan hafði gengið mjög illa þegar mál þeirra komu inn á borð til 

Gerðar. Börnin, sem Alfa vann með, voru þátttakendur inni í sínum bekkjum og málin 

ekki komin það langt að þörf hefði verið að grípa til utanaðkomandi aðstoðar. Hennar 

upplifun var því önnur. Alfa sagði: 

Foreldrar hafa oft mikla þörf fyrir að ræða um börnin sín, ég er stoppuð úti 

í búð og alls staðar. Ég veit ekki hvort það sé til þess að afsaka einhverjar 

uppákomur eða gjörðir barna sinna og það eru alltaf mæðurnar sem koma 

og tala við mig – alltaf.  

Þá kom það líka fyrir að sumir foreldrar virtust halda sig mjög mikið út af fyrir sig og 

að þroskaþjálfar heyrðu oft alltof lítið í þeim hóp en reyndu samt eftir bestu getu að 

halda einhverjum samskiptum í gangi. Þá kom það fram að finna þyrfti leiðir sem 

myndu henta hverju foreldri þar sem sumir virtust aldrei ráða við að svara tölvupóstum 

og þá væri oft best að hringja. Margir töluðu um að oft og tíðum vissi starfsfólk skólans 

ekki hvort foreldrar læsu yfirhöfuð póstana. Í slíkum tilvikum væri gott að geta stuðst 

við forrit eins og Messenger af því að þá væri hægt að sjá hvort skilaboðin skiluðu sér 

og hvort einhver samskipti ættu sér stað yfirleitt. Rakel orðaði það þannig: 

Það er mjög mikilvægt að vera í samskiptum við foreldra, það er forsenda 

þess að það sé gott samstarf og að allir séu að vinna í takt. 

Og Sara tók í sama streng: 

Það er mjög mikilvægt að vera í samskiptum við foreldra þar sem ég sem 

þroskaþjálfi er að taka á allt öðrum hlutum heldur en kennarar. 



35 
 

Flestir viðmælendanna tóku það fram að gæði samskiptanna færu stundum eftir því 

hvort foreldrarnir hefðu áttað sig á því að óhjákvæmilega yrði meira álag á þeim vegna 

hinna sérstöku þarfa barna sinna. Nokkrir viðmælanda tóku fram að sumir foreldrar 

væru stundum í baráttu við skólann og að þess vegna væri mikilvægt að horfa á hvert 

mál fyrir sig þegar kæmi að samskiptum. Stundum væri eins og foreldrar kæmu inn á 

fundi með það viðhorf að skólinn væri þeirra andstæðingur. Níní sagði: „Ég reyni alltaf 

að sitja með foreldrum – ekki á móti, þú veist á fundum.“ 

Þetta reyndu nokkrir viðmælendanna alltaf að temja sér til þess að láta í ljós 

stuðning sinn við foreldra. Þóra orðaði þetta þannig: 

Maður hefur upplifað að fólk sé bara í brjálaðri baráttu og þurfi að berjast 

fyrir öllu og maður er stundum bara … er ég kerfið eða…?  

Nokkrir viðmælendur nefndu að foreldrar yrðu stundum reiðir út í skólakerfið þegar 

þeir upplifðu að bilið á milli þroska barnsins og jafnaldra þess væri að stækka. Þá töluðu 

sumir um að þeir foreldrar, sem reiðast, ættu það til að leggja alla ábyrgð á námi barna 

sinna í hendur kennarans og að þeirra viðhorf væru stundum þau að skólinn ætti alfarið 

að sinna námi barnanna; hefði þessi afstaða óneitanlega mjög mikil áhrif á gæði 

samskiptanna. Rakel orðaði það þannig: 

Sumir foreldrar segja bara: „þið eigið að sinna barninu og græja það.“ Þetta 

fer svolítið eftir því hvora leiðina foreldrarnir velja. Þú veist, þetta kemur til 

með að vera vinna samþykki ég það eða ætla ég að vera í endalausu rifrildi? 

Þá kom orðið sorgarferli nokkrum sinnum fyrir og tóku viðmælendur það flestir fram að 

það væri misjafnt hvar í því ferli foreldrarnir væru staddir og því þyrfti að taka tillit til 

þess í samskiptum við foreldra. Þá töluðu þeir um að gæði samskiptanna við foreldra 

færu stundum eftir því hvar í sorgarferlinu þeir væru staddir. Þess vegna væri afar 

mikilvægt að reyna að styðja sérstaklega við þá foreldra sem ættu um sárt að binda að 

þessu leyti. Rakel sagði: 

Sumir foreldrar eru á þessum grunnstigum í sorgarferlinu og þá þarf að 

styðja og hugga þá og leiða þeim sannleikann í ljós og vera til taks fyrir þá.  

Viðmælendur í rannsókninni voru sammála því hversu mikilvægt var að vera í góðum 

samskiptum við foreldrana en að vissulega gætu gæði samskiptanna haft áhrif á hversu 

vel gengi. Þó kom nokkrum sinnum fram að yfirleitt gengu þessi samskipti vel og þó svo 

að stundum kæmu fram byrjunarörðugleikar væri oftast hægt að vinna að því að koma 

samskiptunum í jákvætt far. 
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4.1.2 Ólík samskipti við feður og mæður 

Skýrt kom fram hjá öllum viðmælendum að oftast sæi móðirin um mál barnanna en þó 

væru undantekningar þar á. Þá kom það fram að samskiptin væru töluvert öðruvísi 

þegar svo væri. Þóra lýsti þessu þannig: 

Einu sinni lenti ég í því að mamman var í rosalega miklum samskiptum, 

mikið að hringja og mikið í kringum hana. Svo allt í einu veikist hún mikið og 

þá kom allt í einu pabbinn inn í málið og fór að mæta á fundi og ... það 

einhvern veginn breyttist allt. Það varð allt í einu allt öðruvísi, hann var 

svona meira „chillaður“ og það var einhvern veginn annar bragur, það var 

ekki lengur þessi spenna. Þú veist hvernig sumir fara í þetta, „ég er að 

berjast fyrir barninu mínu,“ og það verður einhvern veginn barátta um allt 

og fólk fer að tala um að kerfið sé ekki að mæta barninu sínu og þá er ég 

bara … er ég kerfið ... En pabbinn var allt öðruvísi. Þetta var pabbi sem kom 

aldrei á fundi en allt í einu bara þurfti hann og þá sá maður þetta. 

Margir viðmælenda bentu á að nafn móðurinnar birtist yfirleitt alltaf fyrst inn á Mentor-

gagnagrunninum og að það gæti haft áhrif á að alltaf væri fyrst hringt í hana. Margir 

töluðu líka um að þó svo að þeir reyndu að temja sér það að senda póst á báða 

foreldrana þá væri það yfirleitt alltaf bara mamman sem svaraði. Rakel orðaði það 

þannig að það væru „yfirleitt mömmurnar sem tækju þennan slag“. 

Flestir viðmælendur höfðu þó reynt að vera virkir í að senda feðrunum líka póst en 

þar sem það voru yfirleitt mæðurnar sem svöruðu þeim póstum frekar en feðurnir urðu 

samskiptin frekar í meiri mæli við hana eða eingöngu við hana. Eins voru það yfirleitt 

alltaf mæður sem sendu pósta með fyrirspurnum og þegar þroskaþjálfi svaraði þeim 

samskiptum tóku ósjálfrátt að myndast samræður á milli þroskaþjálfa og móður.  

Margir viðmælendanna voru hissa þegar þeir áttuðu sig á því í viðtalinu að bæði 

væri munur á tíðni samskiptanna eftir því hvort um mæður eða feður var að ræða og að 

það væri líka munur á því hvernig samskiptin gengu fyrir sig eftir því hvort þau voru við 

mæður eða feður. Upplifun viðmælanda af samskiptum við feður virtist vera sú að þau 

væru yfirleitt auðveldari og afslappaðri. Þá kom það einnig fram hjá nokkrum þeirra að 

móðirin talaði oft meira um hlutina á meðan faðirinn færi frekar í að framkvæma 

hlutina. Tveir viðmælendanna , Níni og Sara, lýstu þessu. Níní orðaði þetta svona:  
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Ég upplifi oft að feðurnir séu mun raunsærri og faðirinn skilur margt í 

sambandi við erfiða hegðun á meðan mamman sér bara ekki neitt af því allt 

er svo gott heima.  

Sara lýsti þessu þannig: 

Já, það fyndna við þetta er að pabbarnir eru oft komnir lengra og oft 

lausnamiðaðri en mæðurnar. Þeir eru oft alveg í sömu sorg en einhvern 

veginn lausnamiðaðri.  

Þegar Gerður var spurð að því af hverju hún teldi að móðirin sæi oftast um mál 

barnanna sagðist hún ekki geta svarað því með vissu en hún hafði þetta um málið að 

segja: 

Oft eru þetta einstæðar mæður og maður finnur líka að þær bera oft meiri 

ábyrgð. Ef ég skýt út í loftið miðað við þennan hóp hér þá er tilfinningin mín 

sú að mæðurnar eru oft svolítið búnar á því og hættar á vinnumarkaðnum. 

Þetta er svolítið þeirra hlutverk og þær hafa svolítið bara þurft að sjá um 

þessi mál. Ég veit það ekki, þeir – feðurnir – eru bara svona í vinnunni en ég 

veit það ekki. En það eru alveg undantekningar; stundum eru börnin flutt til 

föðurins af því að móðirin er búin að fá nóg. 

Sara hafði hins vegar unnið markvisst að því að hafa alltaf líka samband við föðurinn og 

á einum tímapunkti áttaði hún sig á að hún væri farin að gera það mikið af því að hafa 

samband við föðurinn að hún þyrfti að passa upp á að samskiptin væru samt til jafns við 

móðurina. Sara sagði: 

En við erum oft með börn með svo mikla hegðunarerfiðleika og þá 

ráðleggjum við alveg foreldrum að skiptast á en á flesta fundi koma báðir 

foreldrar. 

Greinilegt var að það virtist vera mun sjálfsagðara að móðirin væri sá aðili sem sæi 

um þau mál sem tengdust börnum. Upplifun viðmælenda af samskiptum við foreldra 

var sú að í þeim fáu málum, sem faðirinn var meira inn í málum en móðirin, var alltaf 

einhver skýring á því önnur en sú að foreldrarnir hefðu ætlað sér að skipta verkefnum 

jafnt á milli sín. Þá var orsökin helst veikindi móður eða jafnvel sú að móðirin var búin 

að fá nóg af samskiptum vegna barnsins.  
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4.2 Fræðsla og stuðningur 

Næsti efnisflokkur, sem fjallað verður um, er hvaða fræðslu og stuðning þroskaþjálfar 

telja að foreldrar barnanna, sem þeir vinna með, þurfi. Sá flokkur skiptist niður í þrjú 

þemu: fræðslu fyrir foreldra, stuðning við foreldra og barnavernd. Í gögnunum kom 

fram að viðmælendurnir höfðu átt í miklum samskiptum við foreldra barna sem 

tengdust inn í barnavernd og greindu þeir oft frá stuðningi og fræðslu sem þeir höfðu 

fengið frá starfsmönnum þar. 

4.2.1 Foreldrar og fræðsla 

Viðmælendurnir töluðu um að sumir foreldrar væru búnir að sækja sér einhverja 

fræðslu og sitja margvísleg námskeið tengd uppeldi barna. Hins vegar væri slík fræðsla 

alls ekki nægilega aðgengileg og að það vantaði ákveðinn fagaðila til þess að sjá um 

fræðslu til foreldra og leiðbeina þeim um hvert þeir gætu sótt námskeið. Foreldrar 

væru oft betur í stakk búnir til þess að aðstoða börnin í skólanum og til þess að vinna 

með skólanum ef þeir ættu barn sem hefði fengið greiningu snemma. Ástæðan fyrir því 

gat verið sú að þá hefðu foreldrar oft þegar fengið ýmsa fræðslu hjá mismunandi 

sérfræðingum. Foreldrar, sem hins vegar voru með börn á „gráa svæðinu“ vissu síður 

hvert foreldrahlutverk þeirra væri og voru því oft síður í stakk búnir til þess að fást við 

vandamál, sem gætu komið upp á skólagöngunni, þar sem þá skorti fræðslu og 

þekkingu. Sara útskýrði þetta þannig: 

Mér finnst það oft þannig að foreldrar barna með miklar greiningar vita svo 

margt vegna þess að þeir eru búnir að fara í gegnum allan pakkann með 

iðjuþjálfa og talmeinafræðingi eða einhverjum en það er frekar að fólk sem 

er með börn á gráa svæðinu, þú veist, kannski lesblindu eða smá ADHD eða 

eitthvað ... þeir vita oft ekkert til hvers er ætlast af þeim sem foreldrum.  

Sá foreldrahópur, sem hafði fengið einhvers konar fræðslu, virtist þó ekki vera 

fjölmennur. Þess má geta að margir viðmælendanna voru að vinna með foreldrum sem 

áttu börn sem fengu greiningu seint á grunnskólaaldri eða glímdu við vandamál sem 

féllu ekki að venjulegum greiningarviðmiðum. Bryndís lýsti þessu þannig: 

Margir foreldrar ... hafa kynnt sér ýmislegt en líka eru margir foreldrar sem 

hafa engan grunn og þess vegna er mjög mikilvægt fyrir okkur að fræða 

foreldrana og hjálpa þeim. Það eru líka margar flóknar greiningar og alls 

konar sem foreldrar þurfa að fá aðstoð og fræðslu við. 
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Þá kom það líka fram að í sumum tilfellum þyrfti að aðstoða foreldra við að meðtaka 

upplýsingar og útskýra hlutina fyrir þeim betur „á mannamáli“. Foreldrar yrðu oft 

óöruggir þegar þeir fengu mikið af upplýsingum sem erfitt væri að skilja og gæti það 

leitt til óþarfa áhyggna. Sara sagði: 

Það þarf að kenna foreldrum að slaka á. Ég sest til dæmis alltaf niður í 

rólegheitum með foreldrum með greiningarpappírana og útskýri fyrir þeim 

hvað þetta, sem stendur á pappírunum, þýðir í skólanum. 

Þá ræddu margir viðmælendur um að foreldrar barna, sem væru með tiltekna 

skilgreinda fötlun eða greiningu, gætu leitað til ýmissa samtaka en erfiðara væri að 

finna eitthvað fyrir þá sem féllu ekki inn í þá hópa. Þá greindi Þóra frá því að afar erfitt 

væri að finna út úr því hver ætti að sinna svona fræðslumálum. Hún sagði: 

Mér finnst þetta ekki aðgengilegt. Allt skólaárið fer kannski bara í að reyna 

að sækjast efir aðstoð. Þessi bendir á þennan og hann bendir á hinn. Það 

vantar bara svo einhvern sérfræðing til þess að aðstoða foreldrana með 

þessi mál.  

Viðmælendurnir virtust allir á þeirri skoðun að ekki væri hægt að ætlast til þess að 

foreldrar gætu sjálfir fundið auðveldustu og bestu leiðirnar til þess að sækja sér 

fræðslu. Þóra sagði: 

Hver á að kenna foreldrum? Eru það við eða umsjónarkennarar eða hver á 

að kenna foreldrunum þessa hluti? Það er ekkert hægt að ætlast til þess að 

þeir séu sérfræðingar í öllu.  

Foreldrar barna með vel skilgreindar greiningar virtust falla betur inn í ákveðna hópa, 

þar sem einhvers konar fræðsla eða umræða var í gangi, heldur en aðrir foreldrar. Þá 

kom það líka fram að aðgengi að fræðslu virtist ekki endilega vera betra þó að 

foreldrarnir hefðu menntun og góð fjárráð. Skýringin á því var sú að sá hópur féll ekki 

endilega inn í tiltekinn hóp eða ákveðið kerfi. Því gæti verið mjög erfitt fyrir þá foreldra 

að finna sjálfir út hvar og hvort fræðsla væri i boði. Þess vegna vantaði fagaðila til þess 

að vinna við þessi mál og veita öllum foreldrum fræðslu burtséð frá greiningu barna 

þeirra. 

4.2.2 Foreldrar og stuðningur 

Fram kom hjá viðmælendum að mikil vöntun væri á stuðningi við foreldra barnanna 

sem þeir vinna með. Foreldrar upplifðu oft að vera einir að glíma við ýmsa þætti 
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uppeldisins. Einnig töluðu viðmælendur mikið um að það væri mjög misjafnt hvort 

foreldrar hefðu stuðning frá fjölskyldu og vinum eða ekki. Bryndís sagði um þetta: 

Það er líka mjög misjafnt hversu mikinn stuðning foreldrar hafa í lífinu og 

heima fyrir. Foreldrar þurfa oft líka bara aðstoð og fræðslu um hvernig 

hægt sé að láta hlutina ganga vel heima fyrir.  

Þá kom fram að þó svo að foreldrar hefðu stuðning frá fjölskyldu þá væri heldur ekki 

hægt að varpa allri ábyrgð á ömmu og afa, frænkur eða frændur þar sem flestir væru í 

vinnu og oft á tíðum með sín eigin börn. Sara sagði: 

Sko, foreldrar eru stundum bara svo mikið eyland á meðan við, skólinn sko,  

við erum með allan pakkann. 

Viðmælendur bentu flestir á að útskýra þyrfti fyrir foreldrunum að stöðugt væri reynt 

að finna farsælar leiðir fyrir barnið og þetta snerist sjaldnast um það að foreldrarnir 

leituðust ekki við að gera sitt besta. Öllum viðmælendum fannst mikilvægt að einhver 

væri til staðar fyrir foreldrana til þess að útskýra fyrir þeim að skólinn væri alltaf að 

reyna að vinna með þeim í jákvæðri samvinnu og að í flestum tilfellum gengi það vel að 

lokum. Alfa sagði um þetta: 

Það væri svo gott ef að það væri einhver fagaðili sem sæti með 

foreldrunum, foreldrarnir fara bara stundum í svo mikla vörn og þeir þurfa 

að vera móttækilegir og það er rosa-erfitt að synda alltaf á móti 

straumnum.  

Þá komu fram dæmi um að foreldrar ættu það til að reyna að finna annan sökudólg eins 

og jafnvel kennara ef börnin þeirra hefðu sýnt óviðeigandi hegðun eða ofbeldi innan 

skólans. Margir þeirra töldu að ef foreldrarnir hefðu stuðning og fengju fræðslu um að 

þeir væru ekki einu foreldrarnir sem hefðu upplifað slíkar uppákomur þá þyrftu þeir 

ekki að fara í vörn og gætu jafnvel leitað ráða hjá utanaðkomandi aðila. Flestir töluðu 

um að þetta væri oft á tíðum allmikil vinna fyrir foreldrana og að ekki væri hægt að 

ætlast til þess að foreldrarnir réðu við þessi mál einir og óstuddir. Þóra sagði: 

Ég vil ekki setja of mikla pressu á foreldrana af því að ég veit alveg hvernig 

þetta er að vera foreldri. Ég veit að það er meira en að segja það að láta 

lífið ganga upp.  

Í þessu sambandi kom vel fram að mikil vöntun væri á stuðningi við foreldra frá 

fagaðilum. Rakel lýsti þessu þannig: 
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Þetta er einhvern veginn einhver vinkill sem er ekki sinnt nógu vel, þessi 

ráðgjöf og þessi umhyggja, klapp á bakið og leiða foreldrana svolítið áfram 

og hjálpa þeim í þessu. Þetta er oft mjög flókið og erfitt.  

Oft kom fram að það væri enginn sem foreldrarnir gætu leitað til og því lentu þessi mál 

oft á skólastarfsmönnum sem gátu oft ekkert gert. Rakel bætti við: 

Það hefur alveg verið hringt í mig – örmagna móðir – á mánudagsmorgni, 

örmagna eftir helgina, og ég er bara skólastarfsmaður. Það vantar svo 

þennan stuðning.  

Margir viðmælenda töluðu um að enginn sinnti þessum málum með foreldrunum. 

Gerður orðaði það þannig að ekki væri raunhæft að ætlast til þess að foreldrar gætu 

gert allt sem skólinn næði að gera þar sem skólinn hefði á að skipa sérmenntuðu 

starfsfólki en foreldrarnir hefðu jafnvel engan grunn í uppeldisfræðum. Þá töluðu 

margir um starfa þyrfti einhvers konar hópur þar sem menntaður fagaðili gæti setið 

með foreldrum og leitt þá áfram – og jafnvel hópur þar sem foreldrar gætu hist og séð 

að þeir væru ekki einir. 

4.2.3 Barnavernd 

Nær allir viðmælendurnir greindu frá því að þeir hefðu verið í samskiptum við foreldra 

sem höfðu verið með mál inni í barnavernd og kom sú stofnun fram í nær öllum 

viðtölunum. Margir viðmælenda tóku fram að þegar málin væru orðin þannig að 

foreldrum væri ráðlagt að sækja sjálfir aðstoð frá barnaverndaryfirvöldum virtist sem 

foreldrarnir upplifðu það sem neikvæðan stimpill, eins og það væri einhvers konar 

dómur um að þeir sem foreldrar stæðu sig ekki nægilega vel. Þá komu margir inn á það 

að oft væru engin önnur úrræði í stöðunni og því yrði – að þeirra mati - oft á tíðum að 

reyna að sækja aðstoð til barnaverndaryfirvalda. Gerður sagði frá því að oft hafði hún 

hvatt mæður til þess að hringja sjálfar í barnaverndarnefnd og óska eftir aðstoð. 

Að mati viðmælenda virtist raunin að sumir foreldrar skildu ekki að allt umhverfi 

barnsins gæti haft áhrif á líðan þess. Þess vegna væri mikilvægt að upplýsa foreldrana 

um að foreldrum væri ekki alltaf kennt um að eitthvað væri að þar sem að þeir væru 

ekki einu áhrifavaldarnir í lífi barna. Alfa sagði: 

Sumir foreldrar fara beint í lás, finnst þetta niðurlæging og ekkert skólans 

að skipta sér af þessu.  
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Margir viðmælendanna höfðu upplifað að þó svo að foreldrarnir væru orðnir örmagna 

af áhyggjum og þreytu vegna barna sinna þá yrðu þeir reiðir ef skólastarfsmenn stungu 

upp á aðstoð frá barnaverndaryfirvöldum. Rakel sagði: 

Ef maður nefnir barnavernd, bara úff, það eru þessir fordómar sem eru enn 

þá ... Þegar á reynir er bara hægara sagt en gert að leita sér aðstoðar og 

viðurkenna að maður ráði ekki við barnið sitt.  

Fram kom að ef hægt væri að auka fræðsluna, eins og til dæmis um hvert hlutverk 

barnaverndarnefndar væri, yrðu foreldrarnir líklega móttækilegri fyrir að fá stuðning. 

Eins gæti aukin fræðsla spornað við að jafn mörg mál og raun ber vitni þróuðust í þá átt 

að verða að málum hjá barnaverndaryfirvöldum.  

Níní greindi frá því að hún hefði stundum upplifað mjög mikinn menningarmun 

þegar kæmi að uppeldismálum. Hún sagði: 

Það getur stundum verið erfitt með nemendur sem eiga erlenda foreldra og 

eru kannski ekki í takt við það sem er í skólanum. Þá þarf ég að vera með 

barnasáttmálann upp á vegg. Það er svolítið erfitt að vinna með börn sem 

eru hrædd heima hjá sér og kannski ekki hægt að ræða þetta við foreldrana 

af því að þeir hafa bara alist sjálfir svona upp.  

Þessi ummæli endurspegla það að samskiptareglur geta verið mismunandi og geta farið 

eftir þeim menningarheimi sem fólk býr í enda hefur menningin mikil áhrif á félagsleg 

samskipti. Þessi mál rata því oft inn á borð hjá barnaverndarnefndum en geta verið 

dæmi um þá forvarnafræðslu sem hægt væri að grípa til áður en málin fara í þann 

farveg. 

Foreldrar virtust því margir líta svo á að þurfi að óska eftir aðstoð frá 

barnaverndaryfirvöldum væri það neikvætt að þeir sáu ekki lausnina sem gæti falist í að 

fá aðstoð og stuðning þaðan.  

4.3 Með hvaða hætti styðja þroskaþjálfar foreldra í 
uppeldishlutverkinu? 

Þriðji og síðasti efnisflokkurinn fjallar um með hvaða hætti þroskaþjálfar styðja foreldra 

í uppeldishlutverkinu og skiptist hann niður í þrjú þemu. Fyrsta þemað felur í sér hvað 

þroskaþjálfar gera til þess að styðja við foreldra. Hið næsta fjallar um hverju þarf að 

breyta. Fram kom í gögnunum að oft upplifðu þroskaþjálfarnir neikvæð viðhorf í 

kringum sig sem tengdust ákvörðunum, sem foreldra þyrftu að taka, og uppeldi barna 
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með sérþarfir. Síðasta þemað gengur út á hvað sé til ráða af hálfu þroskaþjálfanna til 

þess að auka aðstoð við foreldra. 

4.3.1 Hvað gera þroskaþjálfar? 

Viðmælendurnir höfðu allir reynt eins og þeir gátu að aðstoða foreldra. Allir 

viðmælendur virtust bera mikla virðingu fyrir foreldrum og tóku fram að mikilvægt væri 

að foreldrar fengju að tjá sig. Sumir viðmælendurnir nefndu að þeir reyndu að vera 

talsmenn foreldranna. Níní sagði: 

Mér finnst skipta svo miklu máli að reyna að setja sig í spor foreldranna og 

ekki vera dæmandi. Við erum svolítið eins og hagsmunagæsluaðilar 

foreldranna.  

Einnig kom fram að foreldrar þeirra barna, sem væru með sérþarfir, væru oft ósjálfrátt 

undir smásjá þar sem börnin hefðu sérstakan stuðning. Þá væri það hlutverk 

þroskaþjálfa að standa vörð um þessa foreldra og fræða aðra um þeirra hlið á 

málunum. Þá tæki alltaf einhver eftir því hvort börn þessara foreldra sýndu viðeigandi 

hegðun, hvernig nesti barna þeirra væri, hvernig börnin væru klædd og hvernig 

foreldrunum tækist til við að undirbúa börnin undir skóladaginn; hins vegar væri mun 

síður tekið eftir því þó svo að einhver önnur börn, sem féllu inn í normið, væru alltaf í of 

litlum buxum eða með óhollt nesti. Þannig kæmust foreldrar annarra barna oft upp 

með að sýna mun afslappaðri hegðun heldur en foreldrar barna með sérstakan 

námsvanda og væri það gríðarlega mikið álag fyrir foreldra að standa undir slíkri pressu. 

Flestir þroskaþjálfarnir greindu frá því að þeirra hlutverk væri að eyða þessari 

mismunun með því að útskýra álagið á foreldrana fyrir öðrum starfmönnum skólans. 

Þóra sagði: 

Hvernig heldur þú að það sé að vera með svona fatlað barn? Ég hef oft verð 

að segja það við fólkið hérna að það séu margir í kringum … sem eru alltaf 

að pæla í hvernig allt sé í kringum barnið og að pæla í uppeldisaðferðum 

þíns barns. Þetta eru náttúrulega börn sem við erum alltaf að horfa á, við 

erum ekkert að horfa á hvort hin börnin séu alltaf að gera það sem þau eiga 

að vera að gera. Þetta er náttúrulega mjög ósanngjarn hugsunarháttur.  

Viðmælendurnir töluðu um að þeir sinntu líka oftast þeim börnum sem væru með 

erfiðustu hegðunina í skólanum. Þá væru þeir að halda utan um agakerfi sem væru 

einstaklingsmiðuð fyrir þau börn í þeim tilgangi að kenna þeim réttar leiðir og að hjálpa 

þeim með hegðun sína. Þetta væri oft mikil vinna sem þyrfti að gera vel til þess að hún 
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yrði markviss og skilaði árangri. Best væri að gera þetta í samstarfi við foreldra til þess 

að hægt væri að vinna að sameiginlegum markmiðum sem skiluðu sér heim. Gerður 

greindi frá því að þroskaþjálfarnir yrðu að minna sig sem skólastarfsmenn á að þeir 

væru með börnunum í nokkra tíma á dag á meðan foreldrarnir eru með þeim í allan 

annan tíma. Því yrðu þeir að virða það að foreldrar gætu verið mjög þreyttir og andlega 

örmagna þar sem álagið á heimilið væri oft gríðarlegt. Þessu voru flestir viðmælanda 

minna sammála og að það yrði að horfa á hvert mál fyrir sig og taka tillit til hvers og 

eins foreldris. 

Þroskaþjálfarnir gerðu líka mikið af því að styðja foreldra sem komu inn í 

grunnskólakerfið með börn sem væru með einhvers konar fötlunargreiningar. Erfitt 

gæti verið fyrir foreldra að átta sig á því að barnið þeirra næði ekki tökum á sama 

námsefni og aðrir krakkar í bekknum. Þá upplifðu sumir viðmælendanna það vera 

sérstaklega erfitt fyrir foreldra þegar börnin þeirra væru að byrja í fyrsta bekk þar sem 

foreldrar væru oft með miklar áhyggjur af því hvernig skólaganga þeirra yrði. Þóra 

sagði: 

Það er náttúrulega mjög misjafnt eftir foreldrum hvað þeir þurfa mikinn 

stuðning. Mér finnst oft … þá sérstaklega með yngstu börnin þegar þau eru 

að koma úr leikskóla þar sem allt er búið að vera svolítið verndað … þá þarf 

svolítið mikið, foreldrarnir hafa oft miklar áhyggjur og svona, maður þarf 

svolítið að halda utan um foreldrana.  

Flestir viðmælendur mínir voru jákvæðir í garð samskipta við annað starfsfólk sem vann 

með börnunum. Þó nefndu flestir að sama gilti um starfsmenn og um foreldra, þeir 

væru jafn misjafnir og þeir væru margir. Einnig kom fram að mikilvægt væri að kennarar 

gerðu sér grein fyrir því sem þroskaþjálfar hefðu fram að færa: Bryndís sagði: 

Kennarar mættu vera miklu duglegri margir við að leita og nýta okkar 

þekkingu. 

Vinna flestra viðmælendanna fólst í því að setja upp kerfi, aðlaga efni og veita ráðgjöf til 

þess að börn með sérþarfir gætu verið inni í bekk með sínum samnemendum og 

kennara rétt eins og önnur börn. Þegar Bryndís var spurð um hvernig sú vinna gengi 

sagði hún: 

Margir fagna aðkomu þroskaþjálfa í málum þeirra nemenda á meðan aðrir 

… maður þarf kannski að sækja meira til annarra. 
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Þegar Alfa var spurð út í þetta brosti hún og tók það svo skýrt fram að hún væri að 

vinna í litlum skóla og að svona hlutir gætu eflaust verið flóknari í stærri skólum. Þó svo 

að hún þekkti vel til þess að ákveðnir kennarar veigruðu sér við að sinna ákveðnum 

nemendum þá upplifði hún það oft sem jákvæðan hlut þar sem kennarar treystu á 

hennar þekkingu. Alfa lýsti þessu svona: 

Það er alveg þannig að oft er það sama hvaða uppákoma það sé, þá er 

maður bara alveg eltur uppi á klósettinu eða hvar sem er, sko, og allt 

svoleiðis en samskiptin eru alveg góð. Hlutirnir eru jú algjörlega settir í 

þínar hendur en það er meira, svona, bara til þess að, já, eins og ég segi, til 

þess að fá þína fagþekkingu og allt svoleiðis, það er bara meira svona 

þannig.  

Níní hafði líka reynslu af því að vinna í litlum skóla úti á landsbyggðinni. Þar var hún í 

stjórnunarstöðu og sat alla fundi með foreldrum og kennurum. En í þeim skóla sem hún 

vann, þegar þessi rannsókn var gerð, sem var fjölmennur skóli í Reykjavík, hefur hún 

þurft að minna á sig og sína þekkingu. Níní sagði: 

Ég læt alltaf vita að ef ég á að vera að vinna börnunum þarf ég að fá að sitja 

fundi með kennurum og foreldrum. Mér finnst töluvert mikið af týndum 

þroskaþjálfum inni í skólum sem fólk heldur bara að séu stuðningsfulltrúar. 

Það var vissulega misjafnt í hverju samskipti viðmælendanna við aðra starfsmenn 

skólans fólust en í flestum tilfellum gengu þau vel. Flestir töluðu þó um hve mörgum 

kennurum virtist vanta þá sýn sem þroskaþjálfar hafa til þess að koma til móts við alla 

nemendur burtséð frá því hvort þeir væru með sérþarfir eða ekki. Því virtist svo vera að 

allir þroskaþjálfarnir ynnu markvisst að því að stuðla að því að öll börn gætu átt sömu 

möguleika innan skólans. 

4.3.2 Hverju þarf að breyta 

Það kom margoft fram í gögnunum að þar sem kennarar ynnu eftir þeirri skólastefnu, 

sem bundin væri í lögum í dag, þá væri það miður að upplifa suma kennara neikvæða út 

í þá stefnu. Þá kom fram að vöntun væri á meiri lausnamiðun til þess að starfið innan 

skólans gæti gengið vel. Þá voru margir viðmælendurnir sárir yfir því að enn í dag, löngu 

eftir að hinn almenni heimaskóli hefði verið opnaður fyrir alla nemendur þess hverfis 

sem skólinn tilheyrði samkvæmt lögum, yrðu þeir stundum varir við að annað starfsfólk 

eða foreldrar annarra barna nefndu að ákveðin börn ættu ekki heima í þeirra skóla. 

Sara sagði: 
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Maður fær alveg þetta komment frá kennurum: „Á hann ekki heima í 

Klettaskóla?“  

En Klettaskóli er einn af fáum sérskólum á landinu og þó svo að umrædd börn gætu 

uppfyllt inntökuskilyrði í þann skóla töldu viðmælendur mínir það vera brot á rétti 

barnsins að halda því fram að barnið ætti ekki heima í sínum eigin heimaskóla. Þóra 

sagði: 

Ég er alltaf að reyna að tala máli barnsins og að segja að þetta barn eigi rétt 

á því að vera hér í skólanum. Sumir, ég er ekkert að alhæfa, en sumir eru 

pínu svona, jæja, ætlar þetta barn ekkert að fara í einhverfudeild eða 

sérskóla.  

Því var áhugavert það sem Gerður sagði þar sem að hún hefur unnið mikið með fólki 

sem veitir þjónustu sem fellur undir sérúrræði. Hún hefur líka upplifað að starfsmenn 

þar hafi sagt það sama. Hún sagði: 

Ég heyri það alveg að þetta barn eigi ekki heima hér en hvar á þetta barn þá 

heima? spyr ég. 

Margir af viðmælendunum höfðu upplifað að tiltekin börn væru aðgreind frá bekknum 

að því leyti að kennarinn sinnti þeim minna en öðrum nemendum og liti svo á að 

þroskaþjálfi eða jafnvel stuðningsfulltrúi ætti að sinna þeim. Margir viðmælendur höfðu 

upplifað það að sumir kennarar væru ekkert inni í málefnum ákveðinna barna og 

veigruðu sé algjörlega við að sinna þeim. Þegar Þóra var spurð út í það hvort 

kennararnir væru opnir fyrir því að nýta þau verkfæri og ráð sem hún legði til svaraði 

hún: 

Nei því miður, ekki allir, rosalega misjafnir, en svona næstum því, þetta 

barn kemur mér ekki við, þó svo að þeir segi það ekki beint. Það er 

sérstaklega ef þetta er mikið fatlað barn þá er það bara mitt barn, 

þroskaþjálfans ekki kennarans. Því miður og þetta er eitthvað sem ég er 

alltaf að reyna að vinna á móti og ég ræði það við minn yfirmann og við 

viljum ekki hafa þetta svona. Barnið á að vera hluti af þessum bekk. Ég hef 

alveg verið með börn þar sem kennarinn veit ekkert hvað barnið er að læra 

og kennararnir gætu aldrei svarað fyrir á fundum.  

Gerður var spurð út í það hvernig hún upplifði samskipti við þá kennara sem ynnu með 

börnum í sérúræði. Hún svaraði: 
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Kennarar eru mjög misjafnir og líka þó svo að þeir séu að vinna sérstaklega 

með börnum með hegðunarvanda. Það vantar stundum svolítið að fólk sé 

tilbúið að hugsa út fyrir kassann. Það ætti kannski að draga pínu úr 

kennurum og setja inn þroskaþjálfa. Mér finnst vanta meiri lausnamiðun. 

4.3.3 Hvað er til ráða? 

Viðmælendurnir töluðu um að meira samstarf þyrfti að vera á milli skólans og annarra 

sem kæmu að þjónustu við börnin, til dæmis félagsþjónustunnar. Viðmælendurnir tóku 

fram að það væri margt sem gæti komið upp á skólagöngu barna sem foreldrar væru 

ekki sérfræðingar í að leysa. Því þyrfti að vera einhvers konar ráðgjöf sem væri 

aðgengileg og ekki kostnaðarsöm þar sem fjárhagur fólks væri misjafn. Níní sagði: 

Um leið og við erum að tala um skóla án aðgreiningar þá er ein 

mamman að sækja alla þjónustu í Sól ( sem er lækna- og sálfræðistofa) 

og þar kostar viðtalið 16.500 krónur. Hver á að leiðbeina henni?  

Hjá fleiri viðmælendum kom fram að aðgengileg ráðgjöf, fræðsla og þjónusta, sem 

kostaði ekki peninga, þyrfti að vera í boði. Þá kom það fram hjá mörgum viðmælendum 

að þeim fyndist eins og foreldrar áttuðu sig ekki á því að flestir foreldrar væru að glíma 

við einhvers konar óöryggi og óvissu einhvern tímann í uppeldi barna sinna en alltof 

lítið væri talað um það. Það væri svo mikill stuðningur fyrir foreldra ef þeir fengju 

vitneskju um að þeir væru ekki einir að glíma við vandamálin. Þóra sagði: 

Ég er náttúrlega orðin fullorðin og ég hef líka upplifað margt sem foreldri 

og ég hefði viljað vita svo margt sem ég veit í dag sem var bara ekki talað 

um þá. Hættum þessum feluleik.  

Fram kom að umræðan um uppeldishlutverkið væri oft á tíðum mjög yfirborðsleg þar 

sem einungis væri rætt um góðu hlutina sem væru jafnvel birtir á samfélagsmiðlum en 

ekki væri rætt opinberlega um önnur atriði sem kröfðust meiri fræðslu og aðstoðar. 

Nær allir viðmælendur töluðu um að einhvers konar fagaðilar þyrftu að vera til staðar 

sem sæju um að aðstoða foreldra bæði með fræðslu og stuðning. Þá komu hugmyndir 

um að stofna einhvers konar hópa þar sem margir foreldrar kæmu saman með fagaðila 

þar sem allir gætu rætt saman, foreldrar gætu opnað sig og sagt frá sinni upplifun og 

um leið lært af upplifun annarra foreldra. Alfa sagði: 

Já, það væri svolítið bara svona eins og samtök og allir að vinna saman. 

Foreldrar upplifa sig svo oft eins og þeir séu einir og það væri gott ef þeir 
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sæju að þeir væru ekki einir og að þeir væru ekki bara einir að glíma við alla 

þessa hluti, svona hálfgerður rýnihópur með fagaðila.  

Þá töluðu þrír af viðmælendum um að umræddur fagaðili gæti verið tengiliður 

foreldranna við skólann þar sem foreldrar þyrftu oft á tíðum aðstoð við að átta sig á því 

til hvers skólinn ætlaðist af þeim. Þá kom líka fram að draumastaðan væri að einhver 

fagaðili væri innan skólans sem ynni eingöngu við þessi mál en væri þó tengiliður út í 

kerfið. Gerður sagði: 

Ég sé fyrir mér meira heildstæðan stuðning; það er ekki nóg að hafa bara 

skólann. Það væri betra ef það væri heildstæðara kerfi. Ég held að við 

myndum ná skjótari og meiri árangri ef það væri eitthvað batterí sem tæki 

við heima.  

Það að opna umræðuna og að gera foreldrafræðslu að eðlilegum hlut þar sem allir 

foreldrar gætu leitað sér aðstoðar eða komið saman töldu viðmælendur að væri styrkur 

fyrir alla foreldra. Þóra sagði: 

Ég held að allir myndu græða ef þú finnur að þú ert ekki einn þó svo að þér 

takist ekki að láta barnið fara að sofa eða barnið borðar ekki hvítan mat eða 

eitthvað.  

Allir viðmælendurnir voru sammála um að virkja þyrfti betra stuðningsnet þar sem 

foreldrar gætu sótt sér fræðslu og stuðning með fagaðila sem væri tengiliður á milli 

heimilis, skólans og út í kerfið.  

Þegar Rakel var spurð út í hvort hún hefði orðið vör við breytingar á þeim árum sem 

hún hafði starfað greindi hún frá því að hún hefði upplifað miklar breytingar bæði á 

samskiptum og uppeldi barna þar sem margt væri orðið flóknara í samfélaginu. Þá 

greindi hún frá því að foreldrar þyrftu bara almennar leiðbeiningar um uppeldi og að 

henni fyndist svo oft að foreldrar væru fremur að einblína á að vera í vinasambandi við 

börnin sín, heldur en að vera í uppeldishlutverki. Hún sagði: 

Þetta kynslóðabil, sem ég hef upplifað, það er allt öðruvísi uppeldi. Það þarf 

að leiðbeina foreldrunum í foreldrahlutverkinu. Þú þarft að vera með skýr 

mörk og ramma en samt getur þú verið góð mamma eða góður pabbi.  

Viðmælendurnir voru því flestir sammála um að ef setja ætti raunhæfar kröfur á 

skólaforeldra í dag þyrfti að bæta aðgengi að fræðslu og stuðningi við þann hóp. 
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5 Umræða 

Í byrjun rannsóknarinnar var lagt upp með að svara því hver væru viðhorf og reynsla 

þroskaþjálfa í grunnskólum varðandi fræðslu og stuðning við foreldra barna sem þeir vinna 

með. Til þess að ná því svari fram voru skilgreindar þrjár undirspurningar. Kaflinn hér á eftir 

er skipulagður sem svör við hverri og einni þeirra og að lokum er dregið saman svar við 

meginspurningunni. 

5.1 Hver er reynsla þroskaþjálfa af samskiptum við foreldra? 

Almennt þótti viðmælendum mínum samskipti við foreldra ganga vel þar sem að þeirra mati 

flestir foreldrar vildu jákvætt og gott samstarf við skólann. Það væri grundvallaratriði að 

foreldrarnir væru í góðum samskiptum við skólann þar sem góð samskipti við foreldra 

endurspegluðu jákvæð samskipti við börnin. Börnin læra þau samskipti sem foreldrarnir sýna 

(Parke o.fl., 2003, bls. 258). 

Hins vegar gat margt gert það að verkum að samstarfið gekk ekki alltaf vel og virtist það 

undantekningarlaust vera vegna skorts á fræðslu og stuðningi við foreldrana sjálfa. Þá voru 

allir viðmælendur sammála um að foreldrar hefðu oft of lítinn tíma til þess að sinna börnum 

sínum og fannst þeim þar af leiðandi ekki duga að vera í tölvupóstsambandi við foreldra og 

ætlast til þess að þeir hefðu tíma til þess að lesa þá og svara þeim innan ákveðins tíma. Þetta 

endurspeglar það að í nútímasamfélagi vill það stundum verða þannig að foreldrar hafi of 

lítinn tíma til þess að sinna börnum sínum og uppeldishlutverkið fellur sífellt meira á herðar 

þeirra sem koma að daglegri umsjón barnanna (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2013, bls. 59). 

Þó svo að samskiptin færu oft fram með því að senda tölvupóst ræddu margir 

viðmælendur mínir um að þeim þætti betra að hringja í foreldrana þar sem þá væru þeir 

vissir um að skilaboðin skiluðu sér hratt og örugglega. Einn viðmælandi greindi til dæmis frá 

því að hennar reynsla væri sú að foreldrar læsu ekki tölvupóstana og því fannst henni það 

ekki virka að senda póst í gegnum forritið Mentor (Mentor er vefkerfi sem margir 

grunnskólar nota). Þá kom fram hjá einum af viðmælendum mínum að henni þætti oft gott 

að notast við forritið Messenger þar sem það býður upp á þann möguleika að sendandinn 

getur séð hvort skilaboðin skili sér. Þannig gat hún verið viss um að foreldrarnir hefðu lesið 

póstinn og þar sem flestir eru með Messenger-forritið í símanum sínum fékk hún oft stutt 

svar til baka. Því má velta fyrir sér hvort foreldrar viti almennt hversu mikla ábyrgð þeir beri á 
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því að vera í samskiptum við skólann en samkvæmt lögum eiga þeir að hafa samráð við 

skólann um skólagönguna, fylgjast með og styðja skólagöngu og námsframvindu barna sinna. 

Þeir eiga líka að stuðla að því að börnin mæti úthvíld í skólann og þeir eiga að passa upp á að 

börnin þeirra fylgi skólareglum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Einnig hefur komið í ljós að 

ekki er nóg að foreldrar einungis tali um mikilvægi skólans við börn sín heldur verða þeir að 

sýna það í verki með þátttöku sinni (Steinberg, 2005). Samkvæmt Aðalnámskrá bera 

grunnskólar ábyrgð á að slíkt samstarf komist á og því sé viðhaldið alla skólagöngu barnsins 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 45). 

Það sem kom rannsakanda hvað mest á óvart var hversu stóru hlutverki mæður gegndu í 

samskiptum í samanburði við feður. Þá kom það fram hjá öllum viðmælendum að samskipti 

við skóla barna virtust að miklu leyti vera á ábyrgð móðurinnar. Tveir af viðmælendum 

mínum höfðu það á tilfinningunni að ástæðan fyrir þessu væri sú að þetta væri í eðli 

móðurinnar þar sem hún gengi með barnið og brjóstfæddi það á meðan öðrum 

viðmælendum þótti þetta mjög athyglisvert. Þá hefur það komið fram í rannsóknum að 

flestir feður vilja vera góðir feður og taka þátt í lífi barna sinna (Hrund Þórarins Ingudóttir, 

2015; Palkovitz, 2002). Flestir viðmælendurnir nefndu að þeir hefðu það á tilfinningunni að 

nafn móðurinnar væri alltaf á undan nafni föðurins í Mentor og því væri það ósjálfrátt 

yfirleitt fyrra númerið sem hringt væri í; þannig kæmust á samskipti við móðurina. 

Rannsakandi ákvað þá að skoða þetta nánar með því að taka lítið úrtak og skoða skráningu 

hjá tuttugu börnum úr mismunandi árgöngum. Í því úrtaki var nafn móðurinnar alltaf á 

undan í Mentor.  

Vitnað hefur verið í rannsóknir þar sem greint er frá því að karlmenn vilja vera góðir feður 

og karlmenn elska börnin sín eins og mæður. Þrátt fyrir aukna sókn mæðra á 

vinnumarkaðinn og að líf kvenna sé nú mun líkara lífi karla heldur en það var áður fyrr 

(Ingólfur V. Gíslason, 2018) virðist foreldrahlutverkið  – samkvæmt niðurstöðum þessara 

rannsóknar –þó fremur vera valkvætt fyrir feður en fyrir mæður og er það í samræmi við 

niðurstöður Ingólfs V. Gíslasonar (2018). Ástæðan kann að vera sú að samfélagið beri ekki 

nægilega mikla virðingu fyrir feðrum og hlutverki þeirra í uppeldinu. Þessar niðurstöður gefa 

til kynna að jafnrétti kynjanna sé enn ábótavant og eðlilegast þykir að móðirin sjái um 

börnin. Hjá tveimur viðmælendum kom fram að þeir væru farnir að temja sér að hafa líka 

samband við föðurinn. Þá sagði Sara frá því að hún væri farin að spyrja foreldrana á 

teymisfundum: „Hvort ykkar er í þægilegri vinnu upp á að við getum hringt ef við þurfum að 

ná í ykkur?“ Rannsakandi velti því fyrir sér hvort menningarlegur munur geti verið á 

vinnustöðum karla og kvenna. Konan sem móðir eigi að standa sig á meðan umræða á 

karlavinnustað snúist ef til vill minna um uppeldismál og börn. Líklegt er að margar þessar 

mæður sinni líka fullu starfi eins og faðirinn. Hún verður því fyrir miklu álagi ef hún er vön að 
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vera ein að sinna börnunum. Rannsóknir hafa sýnt að flestir feður vilja vera góðir foreldrar 

(Palkovitz, 2002, bls. 5) alveg eins og mæður. Því vaknar sú spurning hvort skólarnir þurfi ekki 

að standa fyrir breytingum sem stuðla að því að samskipti við bæði kynin verði jafnari. 

5.2 Hvaða fræðslu og stuðning telja þroskaþjálfar að foreldrar þeirra barna, 
sem þeir vinna með, þurfi?  

Niðurstöður rannsóknarinnar koma heim og saman við fyrri rannsóknir um að foreldrar 

barna með sérþarfir standa oft frammi fyrir mun meira krefjandi hlutverki í uppeldi barna 

sinna heldur en foreldrar barna sem eru ekki með sérþarfir og er í samræmi við Hallahan 

o.fl., (2012). Einnig kom fram hjá viðmælendum mínum að það gæti verið heilmikið mál að 

„láta lífið ganga upp“ þegar foreldrar væru með fatlað barn eins og heildarniðurstöður 

rannsóknar sem Dóra S. Bjarnason (2011, bls. 14) gerði um reynslu foreldra af því að eiga 

fatlað barn á Íslandi. Því var alveg ljóst að mati flest allra viðmælanda að heildstæður 

stuðningur, þar sem skóli, heimili og önnur kerfi í kringum barnið sameinuðu krafta sína, 

þyrfti að vera til staðar til þess að stuðningskerfið væri sem markvissast.  

Þá kom það oftast fram að mæður væru stundum bugaðar af því að þurfa að standast 

allar þær kröfur og væntingar sem fylgdu því að ala upp barn og þá sérstaklega þegar barnið 

ætti við einhvers konar hegðunarvanda að glíma. Þá getur það hlutverk verið það krefjandi 

að foreldrar geti ekki sinnt því einir og óstuddir. Samanber Nönnu Kristínu Christiansen 

(2010) er það hlutverk skólans að veita foreldrum stuðning við uppeldi og menntun 

barnanna miðað við þarfir hvers og eins, en samkvæmt þessum niðurstöðum er það upplifun 

viðmælenda að fagaðila vanti til þess að sjá um þessi mál og þar með heildstæðari stuðning. 

Einn af viðmælendum mínum hafði upplifað það í gegnum samskipti sín við foreldra að 

margir foreldrar virtust setja í forgang að vera í vinasambandi við börnin sín fremur en að 

vera leiðandi í þessum málum. Hún hafði áhyggjur af því að með þeirri þróun í uppeldi gæti 

það haft letjandi áhrif á þá virðingu sem ætlast sé til að börnin sýni skólanum. Samkvæmt 

rannsóknum hefur það sýnt sig að foreldrar hafa áhrif bæði á velferð barna í skólanum og 

námsárangur þeirra. Mest eru áhrifin af þeim gildum og viðhorfum sem foreldrarnir hafa til 

skólans og þeirri umræðu sem fer fram á heimili barnsins er varðar skólann og námið. Fleiri 

viðmælendur greindu frá því að foreldrar ættu oft erfitt með að fara eftir og standa við 

agakerfi sem þroskaþjálfar hefðu bent þeim á að nota til þess að styrkja jákvæða hegðun 

barna. Leiðandi foreldrar nota agakerfi sem þeir standa við (Baumrind og Thompson, 2002, 

bls. 15–16). Hins vegar kom fram hjá þremur af þátttakendum rannsóknarinnar að þeir 

upplifðu gjarnan að foreldrar væru oft ekki í stakk búnir til þess að nota agakerfi og standa 

við það. Voru þessir viðmælendur á einu máli um að foreldra skorti oft á tíðum 

grunnupplýsingar um hvað í því felst að vera leiðandi uppalandi. 



52 

 

Þó svo að foreldrar beri aðalábyrgðina á uppeldi barna sinna samkvæmt lögum virtist 

engin af viðmælendum rannsakanda vita það fyrir víst hver eigi að kenna foreldrum hvað 

felst í þessari ábyrgð. Flest foreldranámskeið eru hugsuð til þess að aðstoða foreldra við að 

læra nýjar aðferðir, auka þekkingu þeirra og styðja foreldra almennt í foreldrahlutverkinu 

(Thomas o.fl., 2005). Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að aðgengi að slíkum 

námskeiðum hér á landi hafi ekki verið nægilega gott.  

 Fram kom hins vegar að þegar fólk væri með börn með ákveðnar fötlunargreiningar væri 

það oft búið að fá góða fræðslu og stuðning sérstaklega ef að börnin hefðu fengið 

fötlunargreiningu strax sem ungabörn. Það sama átti við þegar börn hefðu snemma komið 

inn í þjónustu á vegum barnaverndar þá væru oft ýmis úrræði í boði. Það virðist ljóst að 

snemmtæk íhlutun sé best þar sem frumbernska barnsins er svo mikilvæg. Með snemmtækri 

íhlutun þarf fjölskyldumiðað starf þar sem styrkleikar og lífsvenjur fjölskyldunnar eru höfð að 

leiðarljósi, unnið er við eðlilegar aðstæður barnsins og foreldrarnir þannig efldir í 

uppeldishlutverkinu (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008, bls. 126). Oft er því verið að reyna að 

bregðast við banda sem kominn upp í staðinn fyrir að koma í veg fyrir hann. 

Það kom oft fram í viðtölunum að foreldrar væru einir á báti með vandamál sín. Ljóst er 

að í samfélaginu er mikill hraði og samskipti á milli fólks fara oft fram á samfélagsmiðlum en 

ekki augliti til auglitis eins og áður var. Á samfélagsmiðlum er ekki alltaf birt rétt mynd af 

uppeldi barna og heimilislífi heldur mun oftar er það einhver glansmynd. Því greindu margir 

frá því að foreldrar gerðu sér ekki grein fyrir að aðrir foreldrar glímdu oft við sama vanda og 

sömu spurningar varðandi uppeldi. Það væri því hvorki hvetjandi fyrir börnin né foreldrana 

að sjá einungis óraunverulega mynd af uppeldi en hvetjandi umhverfi hefur að jafnaði þau 

áhrif að börn ná lengra. Kom því sú hugmynd nokkrum sinnum upp að það gæti verið jákvætt 

fyrir foreldra að tala við aðra foreldra ásamt fagaðila þar sem þar sem hver og einn gæti tjáð 

sig um vandamál sín og lært af öðrum sem glíma við svipaðan vanda. Það gæti bæði haft í för 

með sér jákvæðan stuðning við foreldrahlutverkið og jákvæða fræðslu. Foreldrar yrðu þannig 

öruggari í uppeldishlutverkinu en áhrifaríkt uppeldi – eins og að skapa öryggistilfinningu hjá 

barni, mynda tengsl við barn strax á fyrsta æviskeiði þess og veita því ást og hlýju fram yfir 

unglingsár – er tengt vellíðan ungs fólks jafnvel þó að fólk hafi alist upp í áhættusömu 

umhverfi (Garbarino o.fl., 2005. bls. 314). 

5.3 Með hvaða hætti styðja þroskaþjálfar foreldra í uppeldishlutverkinu? 

Margir af viðmælendum í rannsókninni litu svo á að þeir væru talsmenn foreldranna og að 

þeirra skylda væri að standa vörð um að börn með sérþarfir fengju menntun í sínu 

skólahverfi þar sem væri komið til móts við náms- og félagslegar þarfir þeirra. Skóli án 
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aðgreiningar var öllum viðmælendum mínum ofarlega í huga þar sem þeirra hlutverk var að 

berjast gegn mismunun. Fram kom að viðmælendur upplýstu annað starfsfólk um atriði eins 

og að mikilvægt væri að reyna að setja sig í spor foreldranna en ekki dæma þá en foreldrar 

barna með sérþarfir upplifa oft neikvæðni frá öðrum varðandi þær ákvarðanir sem þeir taka 

fyrir börn sín (Hallahan o.fl., 2012, bls. 104). Í því samhengi voru nefnd atriði eins og að 

skólinn lenti stundum í erfiðleikum með nemendur þó svo að þeir væru með sérmenntað 

fólk til þess að vinna með þeim; einnig væri ekki hægt að ætlast til að foreldrum tækist alltaf 

að sinna uppeldishlutverkinu eins og best verði á kosið samhliða eigin vinnu. Einnig kom fram 

það sjónarmið viðmælenda að þegar neikvæðar raddir heyrðust um stöðu barna eða foreldra 

þá væri það siðferðileg skylda viðmælenda að eyða þessum röddum eða leiðrétta eftir bestu 

getu. Þetta fannst rannsakanda endurspegla siðareglu númer eitt hjá þroskaþjálfum en þar 

segir Þroskaþjálfar standa vörð um réttindi og lífsskilyrði þeirra einstaklinga sem þeir starfa 

með (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.).   

Viðmælendur töluðu flestir um að þeir reyndu að mynda traust milli sín og foreldranna. 

Aðalnámskrá kveður á um að mikilvægt sé að samstarf sé á milli heimilis og skóla og til þess 

að tryggja sem best uppeldisskilyrði barna og almenna velferð þeirra sé gert ráð fyrir að 

foreldrar taki þátt í skólastarfinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 72). Þetta töldu flestir 

viðmælendur mínir vera lykilatriði þegar unnið væri með börn með sérþarfir. Einn 

viðmælandi greindi frá því að þegar barn kæmi inn í skólann með skjalfesta greiningu þá 

settist hún alltaf niður með foreldrum og útskýrði fyrir þeim innihald skjalsins og hvernig 

skólinn gæti brugðist við niðurstöðum greiningarinnar. En samkvæmt Samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er réttur til menntunar án mismunar viðurkenndur og 

varinn (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007, 24. grein) og greindu 

margir viðmælendur frá því að þeirra hlutverk væri að vinna með foreldrum og 

skólastarfsmönnum að því að þessi réttindi séu varinn. 

Allir viðmælendur gerðu sér grein fyrir mikilvægi þess að hafa í huga líðan barnsins og 

setja það alltaf í forgang. Þá greindu margir frá því að þeir bentu foreldrum oft á mikilvægi 

þess að útskýra fyrir börnum sínum reglu og setja upp agakerfi sem mikilvægt væri að 

framfylgja. Einnig kom fram mikilvægi þess að ræða um það sem gengi vel í uppeldinu í stað 

þess að einblína einungis á það sem gengi illa. 

Niðurstöður þessara rannsóknar sýna mikilvægi þess að veita foreldrum réttar 

upplýsingar og aðstoða þá við að takast á við þær áskoranir sem þeir og börnin mæta á tíu 

ára grunnskólagöngu barnanna og reyndu viðmælendur mínir að gera það eins vel og þeir 

gátu. Fræðsla og þekking eru besta vörnin gegn fordómum (Brynhildur G. Flóvenz, 2004) en 

fram kom hjá viðmælendum að foreldrar ættu það til að fara í vörn og upplifa það sem 

einhvers konar stimpil á sig sem foreldra fyrir að þurfa á aðstoð og fræðslu að halda. 



54 

 

Menntun er tæki til að auka og bæta mannréttindi og því er fræðsla mikilvæg fyrir 

þjóðfélagið í heild sinni. En einnig má benda á að fræðsla og þekking fyrir alla foreldra skiptir 

miklu máli  þegar skapa skal skólaumhverfi þar sem allir eru jafnir. Allir viðmælendurnir voru 

sammála um að það er ekki aðeins nemendahópurinn sem er orðinn miklu margbreytilegri 

en áður samanber Nönnu Kristínu Christiansen (2010) heldur einnig foreldrahópurinn og því 

þarf fræðsla og stuðningur að vera í boði fyrir alla foreldra. 

5.4 Hver er reynsla þroskaþjálfa í grunnskólum af fræðslu og stuðningi við 
foreldra þeirra barna sem þeir vinna með?  

Þó svo að fremur takmarkað aðgengi sé að fræðslu og stuðningi við foreldra að mati 

viðmælanda í rannsókninni, höfðu þeir allir dæmi um einhvers konar fræðslu og stuðning 

sem var til staðar innan skólans. Hins vegar vissu þeir ekki til þess að einhver fagaðili sinnti 

eingöngu þeim málum þó svo að hlutverk skólans hafi verið að veita foreldrum stuðning við 

uppeldi og menntun barnanna miðað við þarfir hvers og eins (Nanna Kristín Christiansen, 

2010, bls. 111). Að mati viðmælendanna virðist vera vöntun á fagaðila sem sinnti því starfi að 

fullu og gætti þannig beinlínis hagsmuna foreldra, einhvers konar umboðsmaður. Slíkur 

umboðsmaður gæti verið starfandi fyrir fleiri en einn skóla, til dæmis í hverfismiðstöð eða 

með viðveru í tveimur til þremur skólum í hverri viku. 

Þá kom sérstaklega fram að ábyrgðin á samskiptum við skólann virðist oftar vera á 

herðum móðurinnar en föðurins en flest samskipti, er vörðuðu skólamál barnsins, fóru í 

gegnum hana. Viðmælendum mínum virtist að fjölmargar mæður væru að bugast undan 

álagi. Einnig kom fram að margt gæti komið upp á í uppeldi barna á grunnskólaárum þeirra 

sem mikilvægt væri að foreldrar fengju aðstoð við enda væri ekki hægt að ætlast til þess að 

þeir væru allir með sérfræðiþekkingu á öllum sviðum er vörðuðu uppeldi og skólamál barna.
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6 Lokaorð 

Áhugavert var að heyra hversu skýr sameiginlegur þráður var hjá öllum viðmælendum 

rannsakanda en hann einkenndist af því að hafa velferð skjólstæðinga og foreldra þeirra 

alltaf í forgangi. Ef miðað er við svör viðmælanda hefur starf þroskaþjálfa mótast töluvert á 

síðastliðnum tólf árum eða frá því að rannsókn á vegum Menntasviðs Reykjavíkurborgar var 

gerð árið 2006 um greiningu á starfi þroskaþjálfa í grunnskólum. Aðeins einn af 

viðmælendunum greindi frá því að hún teldi vera mikið af „týndum“ þroskaþjálfum í 

skólakerfinu og að ekki væri gerður greinarmunur á þroskaþjálfum og ófaglærðum 

stuðningsfulltrúum. Hinir viðmælendurnir greindu frá því að þeirra þekking nýttist vel og 

jafnvel að þeim sé fagnað sem fagaðilum inni í skólanum. Niðurstöður rannsóknar Vilborgar 

Jóhannsdóttur og Jónu G. Ingólfsdóttur (2018) eru í takt við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. Þroskaþjálfar, sem þær töluðu við, upplifðu – eins og margir viðmælanda í 

þessari rannsókn – að ákveðin börn, sérstaklega þau sem þyrftu mikinn stuðning og sýndu 

„krefjandi hegðun“ væru aðgreind og ábyrgð á námi þeirra sett i hendur þroskaþjálfans.  

Það sem hefur komið rannsakanda mest á óvart í þessu ferli er staða mæðra. Enn árið 

2019 virðist ætlast til þess að mæður sjái um flestallt í sambandi við uppeldi barna sinna 

samhliða því að vera í fullu starfi og að standast ýmsar nýjar kröfur í samfélaginu. Síðustu 

mánuði hefur mikið verið rætt um að konur séu að brotna unda álagi og samfélagslegum 

kröfum. Þessar niðurstöður gefa til kynna að ójafnvægi ríki milli feðra og mæðra á þessu 

sviði. 

Meginniðurstöður þessara rannsóknar voru skýrar þar sem fram kom mikilvægi þess að til 

staðar væri starfandi sérfræðingur í uppeldisráðgjöf og foreldrafræðum sem foreldrar hefðu 

gott aðgengi að, hvort sem það væri innan skólans eða annars staðar. Aðgengi að 

sérfræðingi, sem væri sérhæfður í að veita foreldum fræðslu ásamt því að leiðbeina þeim í 

samvinnu við aðra fagmenn, telur rannsakandi vera grunnstoð til að ná því markmiði að öll 

börn í grunnskóla njóti sömu réttinda. 

Í febrúar 2019 sótti rannsakandi ráðstefnu í Bandaríkjunum þar sem fagmenn í 

uppeldisfræðum bentu á mikilvægi þess að hlusta á foreldra. Þar kom fram að jákvæður 

stuðningur við foreldra skiptir afar miklu máli og bent var á hversu erfitt og neikvætt það 

gæti reynst foreldrum að fá símtöl frá skólastarfsmönnum vegna neikvæðrar hegðunar barna 

þeirra. Þá var bent á jákvæða upplifun sömu foreldra sem höfðu sótt fundi stuðningshópa 
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þar sem margir foreldrar komu saman og ræddu sín mál á jafnréttisgrundvelli með fagmann 

sér til aðstoðar sem leiddi fundina.
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8 Viðaukar 

8.1 Viðtalsrammi 

Hvernig myndir þú lýsa þínu starfi sem þroskaþjálfa í grunnskóla? 

Hverjir eru þínir skjólstæðingar, þá er ég að tala um hvaða börnum þú sinnir mest, hverjir 

það eru sem þú ert að vinna með ? 

 

Í hverju felast samskipti þín við foreldra? 

Hvernig finnst þér samskiptin við foreldra ganga? 

Telur þú að foreldrar hafi þörf fyrir samstarf? 

 

Upplifir þú að foreldrar geri sér grein fyrir sínu hlutverki sem foreldrar og sinni ábyrgð? 

Finnur þú mun á samskiptum þínum á milli mæðra og feðra? 

Af hverju stýrist það hvort þú ert í meira sambandi við föður eða móður barnsins? 

Hefur þú upplifað breytingar á samskiptum við foreldra á þeim árum sem þú hefur verið 

starfandi í skóla? 

 

Telur þú að foreldrar barna með sérþarfir þurfi öðruvísi fræðslu en foreldrar barna sem 

eru ekki með sérþarfir? 

Ef svo er – geturðu nefnt einhverja ákveðna þætti sem gætu gagnast foreldrum? 

Þurfa þeir fræðslu um sérþarfirnar? 

Þurfa þeir fræðslu um hvaða leiðir eru í boði til að styðja við uppeldið? 

Hvað með einhvern annan stuðning við uppeldið? 

Ef svo er – geturðu nefnt einhverja ákveðna þætti sem gætu gagnast foreldrum? 

 

Hvernig finnst þér að foreldrar, sem eiga börn með sérþarfir, standi miðað við foreldra 

þeirra barna sem eru ekki með sérþarfir? Finnur þú fyrir einhvers konar aðgreiningu? 
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Finnur þú fyrir því að foreldrar hafi þörf á því að ræða um uppeldið? 

Finnur þú mun á kynjunum varðandi það hvort þau séu opin fyrir fræðslu í 

uppeldismálum? 

Ef svo er – af hverju heldur þú að það sé munur þar á? 

 

Hefur þú upplifað breytingar á þínu starfi á þeim árum sem þú hefur unnið í grunnskóla? 

Hvernig þá? 

 

Myndir þú vilja halda stutt erindi eða hafa stuttan umræðufund með foreldrum um efni 

sem þú hefur kynnt þér? 

Eða mundir þú vilja stýra fundi þar sem þú færð foreldra til að segja hver öðrum meira frá 

því hvað þeir eru að gera? 

 

          Hvernig er samskiptum þínum háttað við stjórnendur skólans? 

          Hvernig er samskiptum þínum háttað við umsjónarkennara þeirra barna sem þú 

kemur að? 

          Ertu í miklum samskiptum við einhverja aðra starfmenn sem vinna með börnunum? 

Hverja þá? 

Hvernig finnst þér þau samskipti ganga? 

Upplifir þú að það mætti gera betur í slíkum samskiptum? 

 

Upplifir þú einhverja aðgreiningu innan skólans á þeim börnum sem vinnur með? 

 

Telur þú að það væri rétt ef sérstakir foreldraráðgjafar komi inn í málin? 

Hvaða grunn telur þú að svoleiðis ráðgjafi þyrfti að hafa? 

 

Í lokin: 
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Er eitthvað annað sem þig langar að koma á framfæri um það sem við höfum verið að 

ræða um? 
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8.2 Samþykki 

                 

 Stuðningur við foreldra barna með sérþarfir í uppeldishlutverkinu.              

Þörf fyrir foreldrafræðslu: Sýn þroskaþjálfa í grunnskólum. 
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