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Ágrip 

Verkefni þetta er lagt fram til prófs í B.Ed–gráðu í kennarafræðum við Kennaradeild Háskólans 

á Akureyri. Markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á hlutverk og störf stuðningsfulltrúa 

innan grunnskólakerfisins. Verkefninu fylgir bæklingur þar sem fjallað er um fjórar algengar 

greiningar og raskanir grunnskólanemenda. Farið er yfir hentug ráð og kennsluaðferðir sem 

nýtast ættu stuðningsfulltrúum í starfi. Rauði þráðurinn í verkefninu er að varpa ljósi á 

raunveruleg störf stuðningsfulltrúa og þá þekkingu sem nýtist stuðningsfulltrúum til að þjónusta 

nemendur sína sem best. Sendur var spurningalisti á starfandi stuðningsfulltrúa í grunnskólum 

til að fá upplýsingar um reynslu þeirra af starfinu og upplifun þeirra af stuðningi til starfsins 

innan skólans.   

Þá er einnig fjallað um þróun og tilurð þeirrar menntastefnu sem ríkir á Íslandi með 

áherslu á starf stuðningsfulltrúans. Rýnt er í það námsframboð sem stuðningsfulltrúum 

stendur til boða og skoðaðar þær starfslýsingar sem til eru.   
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Abstract 

This essay is submitted for a B.Ed. degree in teacher education at the faculty of education of 

the University of Akureyri. The aim of this essay is to highlight the roles and functions of 

teachers assistants within the primary school system. The essay is accompanied by a brochure 

that discusses four common diagnoses and disorders of elementary school students. 

Appropriate advice and teaching methods that should be used by support staff should be 

reviewed. The aim in the essay is to shed light on the actual work of the teachers assistants 

and the knowledge that is used by support to best serve their students. A questionnaire was 

sent to active support representatives in compulsory schools to get information about their 

experience of the job and their experience of support for the work within the school. 

It also discusses the development and genesis of the educational policy that prevails in 

Iceland, with a focus on the support representative's job. The study program offered by 

support staff is examined and the available job descriptions are examined. 
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Formáli 

Við viljum þakka þeim fjölmörgu sem veittu okkur aðstoð við gerð þessa lokaverkefnis. 

Guðrúnu langar að þakka fjölskyldu sinni fyrir aðstoðina og þá sérstaklega foreldrum sínum. 

Ritgerðin er tileinkuð nemendum Guðrúnar, 2005 árgangi úr Brekkuskóla á Akureyri. Þau 

urðu kveikjan að þessu verkefni og kenndu henni einnig margt, öll sem eitt.  
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1! Inngangur  

Á síðastliðnum árum hafa miklar framfarir átt sér stað í skólasamfélaginu. Rekja má þessar 

breytingar bæði til samfélagslegra breytinga og tækniframfara sem hafa áhrif á þróun kennslu. 

Á Íslandi er skóli án aðgreiningar opinber menntastefna á Íslandi samkvæmt lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008. Stefnan felur í sér að nemendur geta stundað nám í sinni heimabyggð 

eða nærumhverfi þar sem komið er til móts við bæði námslegar og félagslegar þarfir barna í 

almennu skólastarfi. Menntastefnan skóli án aðgreiningar felur í sér að menntun er 

mannréttindi og allir eiga rétt á menntun óháð kyni, búsetu og fötlun eða í stuttu máli menntun 

fyrir alla. Ekki er leyfilegt að aðgreina nemendur, hvorki frá samfélaginu né skólastarfinu á 

einn eða annan hátt. Marthen Elvar V. Olsen hefur bent á að á árunum 2005–2015 hafði 

stuðningsfulltrúum fjölgað úr 529 í 908 og stöðugildum fjölgað frá 412 í 688. Marthen tekur 

fram að þetta sé um 60% aukning bæði í fjölda stöðugilda og fjölda stuðningsfulltrúa á áratug. 

Sérskólar virðast vera af skornum skammti og þar af leiðandi lítið af úrræðum í boði, annað 

en sérkennarar sem þjónusta tugi nemenda á dag. Þetta gerir það að verkum að fjölgun 

stuðningsfulltrúa er orðið eitt af úrræðunum. En hvernig er hægt að koma til móts við þarfir 

allra í skólastarfinu? (Marthen Elvar V. Olsen, 2018).    

Grunnskólar eru faglegar stofnanir og gerðar eru kröfur um að þar starfi fagfólk sem 

hafi ákveðna menntun. Sem dæmi þurfa grunnskólakennarar að klára þriggja ára B.Ed. gráðu 

og tveggja ára nám á meistarastigi (MEd/MT). Ekki eru gerðar kröfur um menntun til 

stuðningsfulltrúa ef marka má starfslýsingu. Heimildaleit sýnir að hlutverk stuðningsfulltrúa 

hefur verið lítið rannsakað og litlar upplýsingar finnast um eðli starfsins.  Erfitt er að finna 

nýjar starfslýsingar um hlutverk stuðningsfulltrúa, þar sem farið er yfir til hvers sé ætlast af 

honum, en þó hægt að finna starfslýsingu sem gefin var út árið 2002 inni á vef 

Akureyrarbæjar (Starfslýsing skólaliða, 2002). Hvert er gildi kennaramenntunar ef ófaglærður 

einstaklingur getur borið ábyrgð á námi barna? Og í framhaldinu: Ef stuðningsfulltrúi á að 

kenna og aðstoða börn í grunnskólum á sama hátt og menntaður kennari, þarf hann þá ekki að 

fá viðeigandi menntun?  Hvað ætti slík menntun að innihalda og á hvaða stigi ætti hún að 

vera?    
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Markmið þessarar ritgerðar er að svara fyrrgreindum spurningum auk þess sem henni 

fylgir handbók. Handbókin er hugsuð sem leiðarvísir fyrir stuðningsfulltrúa og í henni er að 

finna lýsingar á hinum helstu fötlunum og hömlunum nemenda sem og sniðugar lausnir og 

kennsluaðferðir sem stuðningsfulltrúin getur nýtt sér í umgengni við nemanda með slíkar 

fatlanir eða hamlanir. 

Í 2. kafla er farið yfir skóla margbreytileikans og hvers ætlast er til af kennurum innan 

þeirrar stefnu. Einnig verður fjallað um einstaklingsmiðað nám og hvernig greiningarferli 

nemenda í grunnskólum er háttað. Í 3. kafla er farið yfir störf stuðningsfulltrúa, starfslýsingu 

og nám sem þeir geta sótt. Í 4. kafla er unnið úr niðurstöðum spurningalista sem sendur var út 

og 5. kafli er umræðukafli þar sem fram koma vangaveltur höfunda. 
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2! Skóli margbreytileikans 

Iðulega er menntastefnunni skóli án aðgreiningar lýst sem einlægri og fallegri hugmynd en 

margir hafa gagnrýnt framkvæmd stefnunnar og sagt að hún gangi ekki upp sem skyldi í 

grunnskólum. Margir telja það stafa af því að ekki er nægt fjármagn í skólum landsins sem 

gerir það að verkum að ómögulegt er fyrir skóla að uppfylla þær kröfur sem skóli 

margbreytileikans setur á kennara. Dr. Gunnlaugur Magnússon (2019) starfar sem lektor við 

Háskólann í Uppsölum í Svíþjóð. Hann hefur skrifað pistla á netinu og gagnrýnt 

menntastefnuna skóli án aðgreiningar. Hann telur að hugtakið ‚skóli án aðgreiningar‘ (e. 

Inclusive education) hafi ólíkar þýðingar og að það flæki oft umræður er varða það. Hugtakið 

er notað í rannsóknum, daglegu skólastarfi og í skólastefnu og á þessum sviðum eru 

mismunandi skilgreiningar á hugtakinu sem gerir það að verkum að ekki er alltaf verið að tala 

um sama hlutinn þó svo í raun sé alltaf verið að tala um skóla án aðgreiningar. Ragnar Þór 

Ingólfsson, formaður kennarasambands Íslands, tekur í sama streng og sagði í viðtali á 

Bylgjunni þann 5. júní 2019, að skóli án aðgreiningar væri viss átakaflötur innan 

skólakerfisins.  

Hermína Gunnþórsdóttir talar einnig um mismunandi skilgreiningar á menntastefnunni 

skóla án aðgreiningar í grein sinni Kennarinn í skóla án aðgreiningar (2010). Þar nefnir hún 

að vegna þessa geti oft verið erfitt að fylgja eftir stefnunni innan skólakerfisins á viðunandi 

hátt. Hún talar um það að ólærðu fólki sem vinni innan skólans, stuðningsfulltrúum, sé gert að 

vinna með erfiðustu einstaklingum og þar af leiðandi sé meira álag á kennara sem þurfa að 

aðstoða stuðningsfulltrúana. Michael F. Giangreco (2013) nefnir einmitt það sama; hann talar 

um að oft á tíðum sé fólkið með minnstu reynsluna og getuna til þess að sjá um einstaklinga 

með greiningar, sett í einmitt það hlutverk. Hann nefnir einnig þann vanda að það að notast 

við stuðningsfulltrúa sé í dag nánast eina úrræðið sem er nýtt þegar kemur að því að aðstoða 

nemendur með sérþarfir. Oft virðist sem stuðningsfulltrúar fái hvorki nægilega góðar 

útskýringar né kennsluáætlanir sem eru sérútbúnar af kennurum fyrir viðkomandi nemanda. 

Vöntun á kennsluáætlunum gerir stuðningsfulltrúa erfitt að framfylgja því sem ætlast er til af 

honum og veita viðeigandi aðstoð í námi. Stuðningsfulltrúi ætti aldrei að vera settur í þá stöðu 
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að þurfa að ákveða kennslufræðilega séð hvaða verkefni nemandi á að gera eða hvað hann 

skuli gera næst — það á einungis að vera ákvörðun kennarans en hlutverk stuðningsfulltrúans 

er að hjálpa nemandanum við að framfylgja henni. Giangreco (2013) minnist á rannsókn 

framkvæmda af Blatchford, Russell, & Webster þar sem fram kemur að of mikil aðstoð frá 

stuðningsfulltrúa sem ekki veitir kennslufræðilega rétta aðstoð geti haft neikvæð áhrif á nám 

nemenda. Þar af leiðandi sé mjög svo óraunhæft að ætlast til þess að ómenntaður 

einstaklingur geti veitt þá sömu þjónustu til nemenda eins og einstaklingur sem menntaður 

hefur verið í kennslufræðum. Ekki sé þó við stuðningsfulltrúana að sakast heldur kerfið og þá 

lágu staðla sem settir eru þar sem engrar menntunar né forkrafa er krafist til þess að geta sótt 

um starf stuðningsfulltrúa.  

 

2.1! Upphaf blöndunarstefnunnar 

Mennta-, vísinda- og menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna hélt ráðstefnu í Salmanca á 

Spáni og bauð fulltrúum 92 ríkisstjórna og 25 alþjóðlegum samtökum á ráðstefnuna sem 

haldin var dagana 7.–10. júní árið 1994. Ráðstefnan fjallaði um að nám væri fyrir alla. 

Samþykkt var yfirlýsing, Salamanca-yfirlýsingin, sem átti eftir að marka veruleg tímamót í 

skólamálum, megináherslur hennar voru að allir skólar skyldu vera fyrir öll börn. Um 26 ár 

eru síðan Salmanca-yfirlýsingin var samþykkt og hefur margt gerst á þeim tíma í skólamálum. 

Öll börn, óháð fötlun, stöðu, þroska, án tillits til tungumáls eða annara þátta, eiga rétt á að 

vera í almennum skóla (Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 

2016). 

 Árið 1971 tóku nokkrir foreldrar ungra barna með fjölfötlun það að sér að stofna skóla 

fyrir börnin í Kjarvalshúsi. Bæði foreldrar og börn voru búin að gefa upp alla von um að 

börnin hlytu menntun vegna þess að ekki var gert ráð fyrir því í lögum. Sævar Halldórsson 

barnalæknir fór fram á úrbætur ásamt öðrum foreldrum og í janúar árið 1971 skipaði 

heilbrigðisráðherra nefnd sem var ætlað að koma með tillögur að úrbótum í málinu. Veturinn 

1972–1973 var komið á fót skóla fyrir fjölfötluð börn. Fyrst um sinn hafði skólinn aðsetur í 

húsnæði gamla Heyrnarleysingjaskólans við Stakkholt en ári síðar fluttist hann í annað 

húsnæði, hús Styrktarfélags lamaðra og fatlaða í Reykjadal. Í nóvember 1973 var stofnaður 

hópur sem samanstóð af foreldrum og fagfólki með það markmið að leysa vanda fjölfatlaðra 

barna sem ekki voru komin á grunnskólaaldur. Sá hópur stofnaði dagheimili sem hafði aðsetur 

í Bjarkarhlíð. Árið 1975 var Kjarvalshús síðan nýtt fyrir athugunar- og greiningardeild 
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Öskjuhlíðarskóla og stóð sú starfsemi fram til 1986 þegar Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins var sett á laggirnar, öðru nafni GRR. Samfélagið var að taka hröðum breytingum á 

þessum tíma og skólakerfið einnig í kjölfar aukinnar þéttbýlismyndunar. Út frá því að þessir 

skólar voru stofnaðir fóru foreldrar og fagfólk að krefjast blöndunar á milli sérskólanna og 

grunnskólanna, þar sem fatlað fólk átti að eiga sama rétt á þáttöku í samfélaginu alveg eins og 

ófatlað fólk. Höfuðáherslur grunnskólalaganna sem sett voru á árið 1974 voru jöfn tækifæri til 

náms. Í því fólst að koma skyldi til móts við mismunandi þarfir, hæfileika og áhuga allra 

(Gretar L. Marínósson og Dóra S. Bjarnason, 2016). 

Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason komust að því að í einstaka tilfellum við 

upphaf skólagöngu neituðu skólastjórnendur að taka við barni með þroskahamlanir og ástæða 

þess væri skortur á menntuðu starfsfólki og kennsluaðstaða. Vert er að minnast á að í fréttum 

Stöðvar 2 þann 22. Maí 2020, komu foreldrar einhverfrar stelpu með þroskahömlun fram og 

greindu frá því að skólastjórnendur í Arnarskóla í Kópavogi neituðu að innrita stúlkuna í 

skólann. Skýringin var sú að eftir átti að framkvæma ytra mat á starfsemi skólans. 

Rannsóknarhópurinn komst einnig að þeirri niðurstöðu að bæði í leik- og grunnskólum væri 

stórt hlutfall af ómenntuðu starfsfólki sem bæri ábyrgð á barni með þroskahömlun. Foreldrar á 

öllum skólastigum höfðu áhyggjur af of litlum framförum barna sinna og má tengja það við 

takmarkaða þjónustu skólans þar sem skortur var á sérkennslu og viðeigandi námsefni. 

Rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu að foreldrar hefðu kvartað við skólann yfir skorti á 

félagslegum stuðningi við nemendur. Starfsmenn grunnskóla voru ekki sammála því og sögðu 

að frekar hefði verið kvartað yfir skorti á fagmenntuðum starfsmönnum. Foreldrar barna með 

þroskahamlanir voru sammála um að það sem mestu máli skipti í skólastarfi væri fyrst og 

fremst fagmennska, svo jákvæðni og loks fjármagn (Gretar L. Marínósson og Dóra S. 

Bjarnason). 

Gretar L. Marinósson og Auður B. Kristinsdóttir (2007) komust að þeirri niðurstöðu 

að um og upp úr 2007 urðu talsverðar breytingar á starfsmannahaldi bæði í leik- og 

grunnskólum. Má þar helst nefna stuðningsfulltrúa, skólaliða og atferlisþjálfa. Athygli vekur 

einnig að nokkur hópur ófaglærðs starfsfólks var einnig við störf í kennslu í grunnskólum. 

Þau spyrja að því hvaða gildi öll þessi störf hafi fyrir börn með þroskahömlun á félagsleg 

samskipti þeirra sem og til þess að öðlast reynslu í samskiptum við aðra. Velta má síðan fyrir 

sér hvernig tekist hafi til?  
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2.2! Einstaklingsmiðað nám 

Í umræðunni um skóla án aðgreiningar er oft talað um einstaklingsmiðað nám, það gefur 

augaleið að einstaklingsmiðað nám er ofarlega í huga þeirra sem styðja hugmyndir um skóla 

án aðgreiningar. Þá er yfirleitt átt við að kennarinn reynir eftir fremsta megni að koma til móts 

við mismunandi þarfir nemenda. Einstaklingsmiðað nám felur í sér að nemendur þurfa ekki að 

vera að læra það sama á sama tíma heldur geta þeir verið að fást við ólík viðfangsefni, 

misþungt námsefni, fjölbreytt námsefni eða unnið hver á sínum hraða ýmist einir eða í hóp 

með öðrum nemendum. Þeir sem leggja áherslu á einstaklingsmiðaðar aðferðir leggja áherslu 

á að nemendur axli ábyrgð á eigin námi og séu virkir þátttakendur í námi (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2004).   

 Samkvæmt Gretari L. Marinóssyni, Atla Lýðsyni, Birnu H. Bergsdóttir, Dóru S. 

Bjrnason, Elsu Sigríði Jónsdóttur, Hrönn Pálmadóttur og Ingibjörgu H. Harðardóttur (2007) 

eru vinnuaðferðir sem lagaðar eru að einstaklingnum taldar gagnast honum best. Þá er verið 

að koma til móts við ólíkar námsþarfir nemenda og hægt að nýta sömu kennsluaðferðir á bæði 

ófatlaða nemendur og nemendur með sérþarfir ef notaðar eru fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

Mikilvægt er fyrir kennara að hafa það í huga að einstaklingsnámkrá er einnig mikilvæg fyrir 

hinn ófatlaða einstakling og þá ekki síður til þess að láta einstaklingnum með sérþarfir ekki 

líða eins og hann sé öðruvísi. 

 Við gerð á námsefni fyrir nemendur með sérþarfir þarf kennari að vera með góða 

yfirsýn yfir námshæfni nemenda og gerist það ekki nema búið sé að meta viðeigandi 

stuðningsþörf þeirra. Í íslensku skólakerfi er það svo að nemandi á ekki rétt á stuðning nema 

hann sé með greiningu.  

 

 

2.3! Mat á stuðningsþörf barna  

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, greiningarstöðin eða GRR, er miðlæg þjónustu- og 

þekkingarmiðstöð sem sinnir fötluðum börnum upp að 18 ára aldri á öllu landinu. Stofnunin 

aflar sér þekkingar um fatlanir og þroskaskerðingar ásamt því að miðla þeirri þekkingu áfram. 

Stofnunin tekur einnig þátt í rannsóknum (Jöfnunarsjóður sveitarfélaga og Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, 2019). 
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GRR sér um framkvæmd mats á stuðningsþörf barna fyrir fötluð börn á öllu landinu 

og metur þar með hvaða þjónustu börnin eiga rétt á og þurfa að fá innan skólakerfisins. GRR 

notast við matskerfið SIS-C (e. Supports Intensity Scale Children’s Version), sem metur með 

samræmdum og hlutlægum hætti stig og magn þess stuðnings sem fötluð börn þarfnast til að 

geta tekið fullan þátt í samfélaginu. SIS-C kerfið hefur verið staðlað hér á landi og hefur GRR 

einkarétt á notkun þess. SIS-C nær til barna á aldrinum 5– 8 ára og metur það stuðningsþarfir 

fatlaðs barns óháð fötlunargreiningu í samanburði við önnur börn. Þegar SIS-C er framkvæmt 

er það gert af óháðum einstaklingum sem hafa hlotið sértæka þjálfun í að meta fötluð börn og 

sem einnig hafa víðtæka reynslu af starfi með fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra. Þegar 

SIS-C er framkvæmt er það gert í umhverfi sem barnið þekkir, til dæmis grunnskólum eða 

öðru húsnæði sem er á vegum sveitarfélaga. 

Í hverju sveitarfélagi (þjónustusvæði) er tengiliður við Jöfnunarsjóð sveitarfélaga sem 

greiðir GRR fyrir að framkvæma matið. Tengiliðir barnsins innan sveitarfélagsins eru síðan 

starfsmenn skólaþjónustu og starfsmenn sem þjónusta fötluð börn utan skólatíma. Hlutverk 

tengiliða er fyrst og fremst að útskýra fyrir foreldrum og forráðamönnum hver tilgangurinn sé 

með fyrirhugaðri umsókn um mat á stuðningsþörf. Hann sér um að senda inn umsóknina til 

GRR auk þess sem hann sér um undirbúning og skipulagningu matsins. Tengiliður þarf að 

vera í samstarfi við foreldra um tímasetningu viðtala sem og fá samþykki þeirra varðandi 

framkvæmd matsins. Hverri umsókn þarf að fylgja undirritað upplýst samþykki foreldris eða 

forráðamanns (Jöfnunarsjóður sveitarfélaga og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2019). 

Mat á stuðningsþörf fer þannig fram að þegar öll gögn hafa borist GRR 

(fötlunargreining og undirritað samþykki foreldris) er umsóknin tekin til afgreiðslu hjá GRR. 

GRR úthlutar hverju barni auðkennisnúmer, auðkennisnúmerið auðkennir barnið sem og öll 

gögn sem því tengjast. Sé umsóknin samþykkt hefur tengiliður umsjón með að skipuleggja 

framkvæmd matsins í samvinnu við GRR. Mælt er með því að matið sé framkvæmt eins fljótt 

og auðið er. Á mynd 1 má sjá tímaskipulag, en árinu er skipt niður í tímabil og gert er ráð 

fyrir að hvert landsvæði fái úthlutað tíma á neðangreindum tímabilum.  
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Mynd 1: Tímaskipulag GRR 

 

 

Mynd 2: Tímaskipulag eftir landshlutum 
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Eins og sjá má á mynd 2 hefur fólk á höfuðborgarsvæðinu tök á því að senda börn í greiningu 

allt árið um kring en íbúar á Vestfjörðum, Norðurlandi vestra og Austurlandi hafa einungis 

tök á því að senda barn í greiningu frá enda mars til enda maí og frá byrjun september til enda 

október. Þeir hafa því eingöngu val um að senda barn í greiningu fyrir eða eftir sumarfrí. 

Íbúar á Suðurnesjum, Vesturlandi og Norðurlandi eystra hafa tök á því að senda barn í 

greiningu einu sinni á hverju tímabili.  

 Sérstakur matsmaður á vegum greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR) hittir 

foreldra ásamt faglærðu starfsfólki sem þekkir barnið og hefur umgengist það reglulega. 

Skilyrði eru að þessir aðilar hafi tekið beinan þátt í daglegum viðfangsefnum barnsins í að 

minnsta kosti síðastliðna þrjá mánuði. Foreldrar, fagfólk og matsmaður eru saman í viðtali og 

tekur viðtalið að jafnaði um tvær klukkustundir. Matsmaður hittir einnig barnið sjálft og 

fylgist með barninu í skólastarfi eða við aðrar viðeigandi aðstæður (Jöfnunarsjóður 

sveitarfélaga og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2019). 

Þegar niðurstöður úr mati á stuðningsþörf liggja fyrir er þeim skilað til Jöfnunarsjóðs 

sveitarfélaga með ópersónugreinanlegum hætti og eru niðurstöðurnar nýttar til ákvörðunar um 

fjárframlög til sveitarfélaga vegna sérþarfa fatlaðra nemenda á grunnskólaaldri. Tengiliður sér 

um að kynna niðurstöður fyrir foreldrum og öðrum sem sjá um að veita barninu þjónustu, svo 

sem kennurum og stuðningsfulltrúum.  

Á vef GRR er vakin sérstök athygli á því að niðurstöðurnar megi nýta við gerð 

einstaklingsbundinna áætlana um stuðning fyrir hvert og eitt barn. Ef tengiliður metur 

niðurstöður á þann veg að þær séu ekki taldar endurspegla stuðningsþörf barnsins þarf að 

upplýsa ábyrgðarmenn matsins um það skriflega og færa fyrir því rök og skal það gert innan 

mánaðar frá því að niðurstöður berast. Gert er ráð fyrir að niðurstöðum mats á stuðningsþörf 

sé skilað innan þriggja mánaða eftir að mat fór fram. Ef rökstuðningur á umtalsverðum 

breytingum á stuðningsþörf barns liggur fyrir er hægt að sækja um endurmat á stuðningsþörf 

(Jöfnunarsjóður sveitarfélaga og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2019). Þegar mat á 

stuðningsþörf barna er framkvæmt kemur í ljós hversu mikil þörf er fyrir stuðningsaðila innan 

skólakerfisins. Þar kemur stuðningsfulltrúi til sögunnar þar sem að hlutverk hans eru af 

ýmsum toga er viðkemur námi nemenda.  
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3! Hlutverk og gildi stuðningsfulltrúa 

3.1! Starf stuðningsfulltrúans 

Stuðningsfulltrúar starfa bæði í grunn- og framhaldsskólum og hafa verkefni af ýmsu tagi. 

Þeir eru kennurum innan handar við að sinna ýmist heilum bekk eða einstaka nemanda sem 

þarf á stuðningi að halda í félagslegum, námslegum og daglegum athöfnum. Starf 

stuðningsfulltrúa felst einnig í því að aðstoða nemendur við að klæða sig og borða 

(Námskrárvefur mennta- og menningarmálaráðuneytis, e.d).  

Þegar skoðaðar eru heimasíður hina ýmsu skóla á Íslandi kemur í ljós að starfslýsingu 

stuðningsfulltrúa svipar afar til á milli skóla. Erfiðast er að finna upplýsingar er varða skóla á 

Akureyri og auðveldast reynist að finna upplýsingar um starfslýsingu stuðningsfulltrúa á 

heimasíðu annarra skóla utan Akureyrar. Á vef Akureyrarbæjar er til að mynda einungis eina 

starfslýsingu að finna fyrir starf stuðningsfulltrúa. Á vef Sjálandsskóla er hins vegar að finna 

starfslýsingu stuðningsfulltrúa þar sem útlistað er með betri hætti hvert starf þeirra er innan 

skólans. Í lýsingunni kemur fram að starfssvið stuðningsfulltrúa er afar vítt.  Fram kemur að 

stuðningsfulltrúi á  að ýta undir færni og sjálstæði nemenda í námi; það gerir hann með því að 

vera duglegur að hrósa nemenda fyrir vel unnin verk sem og hrósa þeim fyrir að leggja það á 

sig að vinna verkefni sem þeir jafnvel hafa síðan ekki ráðið við. Hann á að fylgja nemendum 

um skólann, hvort sem það er í hádegishléi eða frímínútum, hann á einnig að fylgja 

nemendum í skólaferðum. Hann á að geta unnið hver þau störf sem eru honum falin af 

yfirmanni og getur það verið þrif, gæsla og frágangur svo eitthvað sé nefnt (Handbók 

stuðningsfulltrúa, e.d.). Á heimasíðu Tálknafjarðarskóla er að finna starfslýsingu 

stuðningsfulltrúa. Þar kemur fram að helstu störf stuðningsfulltrúa séu að aðstoða nemendur 

við daglegar athafnir og þátttöku í skólastarfi, að vinna eftir áætlun sem kennari hefur útbúið í 

samræmi við sérkennara, að aðstoða nemendur við að ná settum markmiðum, aðlaga verkefni 

að getu nemandans skv. leiðbeiningum frá kennara; Að aðstoða nemendur við að fylgja 

settum reglur, styrkja jákvæða hegðun, aðstoða við að klæðast, matast og aðrar athafnir 

daglegs lífs (Tálknafjarðarskóli, e.d.). Fyrstu upplýsingar um einhvers konar starfslýsingu 

stuðningsfulltrúa hjá Akureyrarbæ eru frá árinu 2002 samkvæmt heimasíðu bæjarins og þessa 
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lýsingu má nálgast í viðauka 2. Í starfslýsingu er aðallega talað um skólaliða en orðið 

stuðningsfulltrúi er haft innan sviga. Með þessu er verið að ræða um skólaliða og 

stuðningsfulltrúa í einni og sömu starfslýsingunni, þó svo störf þeirra innan skólans séu í raun 

afar ólík. Ekki er farið ítarlega í þau störf sem stuðningsfulltrúi á að sinna innan skólans og er 

aðeins einu sinni minnst á hann í starfslýsingunni, annars alltaf talað um skólaliða sem sér í 

rauninni bara um þrif og gæslu á húsnæðinu sem og frímínútnagæslu (Akureyrarbær, 2002).  !

 Árið 2016 kemur svo fyrst fram eiginleg starfslýsing fyrir stuðningsfulltrúa hjá 

Akureyrarbæ (2016) og hana má finna í viðauka 3. Þar kemur fram að æskilegt sé að 

stuðningsfulltrúar hafa lokið prófi í stuðningsfulltrúa- og leikskólaliðanámi. Formlegt próf af 

styttri námsbrautum, s.s. félagsliðanámi, er kostur sem og starfsreynsla innan skólakerfisins. 

Fram kemur einnig að æskilegt sé að viðkomandi hafi áhuga á að starfa með börnum.  

Stuðningsfulltrúi starfar undir verkstjórn kennara, þroskaþjálfa, deildarstjóra, 

aðstoðarskólastjóra og skólastjóra. Hann er starfsmaður Akureyrarbæjar og tekur þátt í 

uppeldi og umsjónarstarfi sem fram fer innan skólans. Megintilgangur starfsins er að auka 

færni og sjálfstæði nemenda sem þurfa á stuðning að halda.  

Helstu verkefni stuðningsfulltrúa skv. starfslýsingu eru eftirfarandi: 

 

-! Aðstoðar kennara við að framfylgja náms- og starfsáætlun. 

-! Veitir sértæka og eða almenna aðstoð við einstaka nemanda í námi og við athafnir 

daglegs lífs. 

-! Fylgir nemenda / nemendum í dags- og vettvangsferðir. 

-! Fylgd og eftirlit í styttri ferðum vegna skólastarfs. 

-! Frímínútnagæsla og almennt eftirlit með nemendum í skólahúsnæði. 

-! Umsjón og gæsla í matartíma. 

-! Starfar í frístund. (Akureyrarbær, 2016).  

 

Fram kemur í starfslýsingu að stuðningsfulltrúi skuli sitja fag-, samstarfs- og foreldrafundi 

eftir því sem við á og leiðbeina nemendum um framkomu og hegðun skv. uppeldis- og 

agastefnu hvers skóla. Í smáu letri kemur fram að starfslýsingin sé ekki tæmandi upptalning á 

verkefnum starfsmannsins. Starfsmanni ber að sinna þeim verkefnum sem honum eru falin af 

yfirmanni.  

Það sem er líkt í þessum starfslýsingum er að stuðningsfulltrúar eiga að fylgja 

nemendum nær öllum stundum og aðstoða þá við athafnir daglegs lífs. Sem dæmi má nefna er 
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það hlutverk stuðningsfulltrúa að auka sjálfstæði nemenda og kom það fram í öllum þremur 

starfslýsingunum. Séu starfslýsingarnar bornar saman kemur í ljós að lýsingunum svipar afar 

til og vert er að nefna að í uppfærðri starfslýsingu Akureyrarbæjar frá árinu 2016 er hægt að 

sjá mun fleiri sameiginlega þætti á milli hennar og Sjálandsskóla og Tálknafjarðarskóla heldur 

en í starfslýsingu sem gefin var út árið 2002. Til þess að geta uppfyllt starfskröfur og þarfir 

nemenda er afar mikilvægt fyrir þá sem hyggjast starfa sem stuðningsfulltrúar, að kynna sér 

námsframboð sem í boði er fyrir stuðningsfulltrúa.  

 

3.2! Nám Stuðningsfulltrúa  

Boðið er upp á nám fyrir þá sem vilja verða stuðningsfulltrúar í Borgarholtsskóla í Reykjavík 

og í Verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupsstað (Borgarholtsskóli, 2019; Verkmenntaskóli 

Austurlands, e.d).  

Námsbrautin sem boðið er upp á í Borgarholtsskóla heitir Stuðningsfulltrúar. Um er að 

ræða fimm anna nám sem lýkur með útskrift. Nemendum stendur til boða að halda áfram í 

námi og fylla upp í þær 200 einingar sem þarf til þess að útskrifast með stúdentspróf.  

Í upphafi er námið samansett af áföngum sem mynda kjarna á félagsvirkni- og uppeldissviði. 

Síðar meir eykst hlutfall sérgreina og á síðustu tveimur önnunum fara nemendur í 

starfsþjálfunaráfanga sem fara fram í formi vinnustaðanáms. Námsbrautin samanstendur af 27 

áföngum sem eru alls 129 einingar. Kjarni námsins samanstendur af 17 áföngum sem eru alls 

69 einingar. Til þess að koma til móts við fólk með lengri starfsreynslu er einnig í boði að fara 

í brúarnám á stuðningsfulltrúabraut. Þar eru raunfærni og starfsreynsla metin til styttingar á 

námi í samræmi við reglur sem mennta- og menningarmálaráðuneytið setur. 

(Borgarholtsskóli, 2019). Í Verkmenntaskóla Austurlands heitir námsbrautin Þjónustubraut – 

stuðningsfulltrúi (STF). Námsbrautin er góður undirbúningur til þess að starfa við hlið og með 

fagfólki í grunnskólum. Einnig er námið talið góður undirbúningur fyrir kennaranám á 

háskólastigi. Námið er alls 120 f-einingar og er skipulagt sem fimm anna nám. Námið skiptist 

í kjarna, sérgreinar og bundið val. Starfsnám sem nemendur taka er 20 f-einingar og eru 

nemendur sex vikur á vettvangi (Verkmenntaskóli Austurlands, e.d). Sé námið skoðað í 

þessum tveimur skólum má draga þá ályktun að Borgarholtsskóli leggur mun meiri áherslu á 

að tengja námið við kennaranám. Í náminu er farið í námskeið sem fjalla um fatlanir, hegðun, 

barnabókmenntir og uppeldisfræði. Þetta eru námskeið sem nýtast stuðningsfulltrúum afar 
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vel. Í Verkmenntaskóla Austurlands er farið í hefðbundnari námskeið, svo sem ensku, 

stærðfræði, íslensku og sálfræði.  

Giangreco (2013) hefur bent á að eitt af megin vandamálum þess að treysta á að 

stuðningsfulltrúi framfylgi námslegum og félagslegum þörfum barna með sérþarfir sé að fólk 

með minnstu faglegu þekkinguna og reynsluna er að sinna börnum sem glíma við mikla 

námsörðugleika og mestu hegðunarvandamálin.  

Einn aðalmunurinn á kennaranáminu og stuðningfulltrúanáminu, fyrir utan það að 

kennslan fer fram hvor á sínu skólastiginu, er sá að í kennaranáminu er höfuðáherslan sú að í 

gegnum allt kennaranámið er leikur og starf með börnum haft að leiðarljósi. Þar eru í boði 

áfangar þar sem samstarf með foreldrum og samstarf þeirra við kennara er rætt, í náminu öllu 

er einnig mikið verið að vinna með læsi og Aðalnámskrá grunnskóla (Aðalnámsskrá 

grunnskóla, 2013). Í stuðningsfulltrúanáminu er meira verið að bjóða upp á almenna áfanga, 

þar sem ekki endilega er höfð að leiðarljósi vinna með börnum, heldur frekar almenn þekking. 

Það sem talist gæti sem styrkleiki við stuðningsfulltrúanámið er að engar forkröfur eru gerðar 

til þess að hægt sé að sækja um. Einnig er nám stuðningsfulltrúa ekki jafn langt og 

kennaranám og því fær einstaklingur sem ekki hyggst leggja hönd á kennaranám tækifæri til 

þess að mennta sig innan þess starfsviðs sem einstaklingur hyggst vinna við. Annað má segja 

með kennaranám þar sem að gerð er krafa um að nemendur hafi lokið stúdentsprófi og 

mörgum gæti þótt lengd kennaranáms fráhrindandi en fullt nám telur 5 ár.
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4! Viðtöl við stuðningsfulltrúa 

Eins og fram hefur komið eru kröfur til stuðningsfulltrúa ekki miklar og þrátt fyrir að 

stuðningsfulltrúamenntun sé í boði er hennar ekki krafist þegar ráða á stuðningsfulltrúa til 

starfa. Eru stuðningsfulltrúar þá raunverulega búnir undir starfið sem þeir eiga að sinna? 

Hvernig er samskiptum þeirra við kennara háttað? Til þess að kanna svörin við þessum 

spurningum sendu höfundar spurningalista á tíu einstaklinga sem starfa sem stuðningsfulltrúar 

í grunnskólum í dag með það að markmiði að fá innsýn í stöðu stuðningsfulltrúa. 

Spurningarlistann má sjá í viðauka 1. Svör bárust frá sex einstaklingum. Höfundar hafa gefið 

einstaklingunum nöfn til þess að halda trúnaði við þá.  

 Halla vinnur í grunnskóla í litlum bæ úti á landi. Hún hefur lokið 

stuðningsfulltrúanámi og með náminu vann hún á leikskóla og kynntist þar börnum með 

mismunandi fatlanir. Halla hóf svo störf í 1. bekk í grunnskóla með sömu börnum og þekkti 

því vel til. Halla talar um að hafa átt gott samstarf við umsjónarkennara þar sem hún fékk góð 

og skýr fyrirmæli. Hún minnist einnig sérstaklega á það að í námi sínu í Borgarholtsskóla hafi 

verið farið ítarlega í fatlanir og greiningar en einnig sat hún námskeið hjá skólaþjónustu 

Rangár- og Vestur Skaftafellssýslu. Þegar kennarar í grunnskólanum þar sem Halla vann fóru 

á kennaraþing, sat hún fyrirlestur um þær greiningar sem mest er verið að vinna með í 

grunnskólum í dag fyrir stuðningsfulltrúa. 

Þorsteinn hefur ekki sömu reynslu af starfinu og Halla. Hann starfar í töluvert stærra 

sveitarfélagi, nánar tiltekið á höfuðborgarsvæðinu. Spurningunni um hvort hann hafi fengið 

kynningu á fötlun barnsins sem hann vinnur með svaraði Þorsteinn: ,,Nei. Ég lærði mjög fljótt 

þegar ég byrjaði að vinna sem stuðningsfulltrúi að ég þyrfti að vera mjöööööög duglegur að 

spyrja spurninga um gjörsamlega allt til að fá einhverjar upplýsingar.“ Þá var upplifun 

Þorsteins sú að kennarinn sjálfur væri honum ekki mikið innan handar við dagleg störf. 

Samstarfið skánaði þó eftir einhvern tíma. Hann fékk ekki upplýsingar um það hvað nemandi 

sem hann hafði í stuðningi átti að læra hverju sinni og tók því mikla ábyrgð á því sjálfur hvað 

nemandinn ætti að læra. Spurningunni um hvort hann vissi hvert hlutverk sitt var og hvert 

hlutverk kennarans var, svaraði Þorsteinn: ,,Fyrir mér er hlutverk stuðningsfulltrúa ruglandi. 
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Ég fæ bæði mismunandi verkefni og hlutverk sem ég er óviss um að séu hlutverk 

stuðningsfulltrúa. Ég held alltof oft að við séum,,notuð” frekar á rangan hátt!“. Hann fékk 

ekki að vita hvað væri í gangi í samskiptum á milli foreldra og skóla. Þorsteinn þurfti að óska 

eftir því að sitja teymisfundi og var einn af fyrstu stuðningsfulltrúunum í þessum tiltekna 

grunnskóla til þess að fá að sitja teymisfundi með foreldrum. Í kjölfarið fengu fleiri 

stuðningsfulltrúar að sitja teymisfundi með foreldrum. Í svari við einni spurningunni af 

listanum segir Þorsteinn:,,Við sem vinnum sem stuðningsfulltrúar erum ein af þeim 

mikilvægustu í lífi barnsins í skólanum. Svo ég lét vita af því og krafðist þess að fá fleiri 

upplýsingar til að skilja barnið betur og hegðunina.‘‘ Þorsteinn kvaðst vilja fá bæði 

kynningarbók og að sitja fleiri námskeið. Áhugavert var að lesa að hann þurfti að krefjast þess 

að fá að lesa möppu nemanda sem hann sinnti til þess að fá vitneskju um sjúkdóma og 

hegðunarvandamál. 

 Kári fékk fyrirlestur um hinar ýmsu greiningar og raskanir þegar hann hóf störf. Hann 

fékk ekki miklar upplýsingar um greiningu barnsins sem hann sinnti á þeim fyrirlestri heldur 

lá það í höndum umsjónarkennara. Upplýsingaflæði til Kára var gott. Hann var þó ekki með á 

hreinu hvert væri sitt hlutverk, heldur þurfti hann að finna út úr því sjálfur. Það er áhugavert 

að Kára voru sýndir tölvupóstar tengdir nemendanum sem hann sinnti og í einstaka tilfellum 

þurfti umsjónarkennari hjálp við að skrifa póstana. Hann minnist einnig á að það hefði verið 

gott að fá bók eða bækling sem tengdist starfinu. 

Sóley á eina önn eftir í stuðningsfulltrúanámi, hún starfaði fyrst um sinn sem stuðningsfulltrúi 

í grunnskóla í litlu bæjarfélagi úti á landi. Þar fékk hún að lesa alla pappíra og fékk kynningu 

á fötlun þeirra barna sem hún þjónustaði. Fyrstu árin var Sóley umkringd fagaðilum og gat 

alltaf leitað til þeirra ef hún var óviss um það hvernig ætti að tækla ýmis verkefni eða 

vandamál. Hún fékk upplýsingar um hvað var í gangi hverju sinni og voru mikil samskipti á 

milli kennara og hennar og vissi hún hvert hlutverk sitt var og til hvers var ætlast af henni. 

Hún sat foreldrafundi, teymisfundi og fékk að vita hvað var í gangi hverju sinni í samskiptum 

á milli heimilis og skóla sem og að hún fékk undirbúningstíma, sem hún nýtti til þess að 

skipuleggja vinnu sína með einstaklingnum. Sömu sögu er ekki að segja í núverandi starfi í 

grunnskóla á Akureyri. þar sem Sóley nefnir að henni hafi verið hent í djúpu laugina og að 

hún hafi fengið litlar sem engar upplýsingar um börnin og enga kynningu um fötlun barnanna. 

Hún fékk að vita að eitt barn var í hjólastól og annað var einhverft. Hún þurfti sjálf að finna 

verkefni fyrir börnin og hafði umsjón með mörgum verkefnum barnanna sem hún þjónustaði. 

Segir hún að umsjónarkennarinn hafi stundum gleymt þessum börnum sem þurftu mestu 
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hjálpina. Hún hafði ekkert fengið að heyra frá kennara varðandi samskipti heimilis og skóla, 

vissi ekki af fundum né foreldraviðtölum þó að umsjónarkennari hafi lofað að hann myndi 

láta vita hvenær þeir yrðu. Spurð að því í hvað hún myndi vilja nýta starfsdaga ef hún hefði 

eitthvað um þá að segja, kveðst hún vilja nýta þá í samstarf með umsjónarkennara, hún vill fá 

kynningu á námsefni og öðru svo hún viti hvað hún eigi að gera. Sóley nefnir það sérstaklega 

að hún fái engan undirbúningstíma í núverandi starfi og að hún hafi fengið þau skilaboð að 

stuðningfulltrúar þyrftu ekki þann tíma. Sóley ákvað að fara í stuðningsfulltrúanám vegna 

þess að henni fannst þetta áhugavert starf auk þess sem henni fannst hún standa sig ágætlega í 

því. Henni fannst hins vegar námið ekki gagnast sér á neinn hátt þar sem að henni fannst eins 

og ekki væri farið nægilega vel yfir það sem, að hennar mati, skipti hvað mestu máli t.d 

fatlanir barna, heilkenni, einhverfu o.fl. Sóley hætti að lokum í náminu. Hún var meira að læra 

um leiki barna og kveðst hafa tekið áfanga þar sem að hún lærði einungis um sjálfbærni og 

atvinnufræði sem tengist börnum ekki á neinn hátt. Sóley fékk ekki kennslu í 

kennsluaðferðum, sjónrænu skipulagi, námsmati og einstaklingsmiðuðu námi. Hún hefði 

viljað fá kynningarbók með yfirlit yfir helstu raskanir og hvernig þær lýsa sér. Hún telur að 

það gæti nýst henni í núverandi starfi þar sem upplýsingar eru litlar sem engar. 

 Hrafnhildur vinnur einnig í grunnskóla á Akureyri. Þegar hún hóf þar störf árið 2018 

fékk hún örstutta glærukynningu frá sérkennara um fatlanir barnsins og hvernig sú fötlun lýsti 

sér. Hrafnhildur var ekki með á hreinu hvert hún gæti leitað og einnig var hún ekki með á 

hreinu hver væri hennar næsti yfirmaður. Hún gekk einnig í störf kennara og var látin kenna 

tíma ef umsjónarkennarinn var ekki á staðnum. Henni fannst óljóst hvert hlutverk hennar var 

og umsjónarkennari gaf henni þau tilmæli að hann væri ekki yfirmaður hennar. Hún fékk 

upplýsingar í innlögn um það hvað ætti að gera hverju sinni en var ítrekað beðin um að fara 

fram með barnið og kenna því frammi á gangi þar sem að barnið var ekki í sama námsefni og 

bekkjarfélagar þess. Hún minntist einnig á að námsefnið fyrir skjólstæðing hennar hafi verið 

of þungt og Hrafnhildur hafi átt í vandræðum með að koma námsefninu til skila til barnsins. 

Hrafnhildur fékk að sitja teymisfundi þar sem hún vissi oft meira um nám og námshæfni 

barnsins en umsjónarkennarinn. Spurningunni hvort hún hefði viljað fá bók eða bækling með 

helstu skýringum á fötlunum svarar hún játandi:,,Mér finnst vanta mjög mikið skýringar á því 

hvernig hinar ýmsu fatlanir lýsa sér. Ég vissi t.d ekki hvað einhverfa væri þó að ég hefði heyrt 

orðið margsinnis. Einhverfa er líka mismunandi eftir einstaklingum og ég veit ekki hvernig ég 

á að beita mér í starfinu. Mér finnst ég líka oft fá verkefni sem ég hef ekki þekkingu til að 

leysa“. Á starfsdögum fékk hún ekki verkefni frá umsjónarkennara og var látin í þrif á 
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húsnæði skólans eða tiltekt á geymslum. Hún fékk heldur ekki undirbúningstíma og fékk þau 

fyrirmæli að stuðningsfulltrúar þyrftu þau ekki. Ef Hrafnhildur hefði eitthvað að segja um 

starfsdaga myndi hún vilja sitja fyrirlestur um kynningu á fötlunum og röskunum barna, en 

einnig hvernig væri gott að eiga góð samskipti við börn. 

 Emil  hóf störf í grunnskóla haustið 2018. Hann fékk stutta kynningu á 

samskiptaörðugleikum og námslegri getu barnsins sem hann átti að vera með í stuðning. Emil 

fékk ekki upplýsingar um fötlun eða neitt slíkt.  Fyrst um sinn var umsjónarkennari bekkjarins 

mikið í því að aðstoða hann og miðla upplýsingum áfram og nýttist það vel. Þegar vetrinum 

lauk fékk barnið nýjan umsjónarkennara og þá upplifði Emil sig frekar einan á báti þar sem 

nýi kennarinn var að vinna á móti honum frekar en með honum og segir Emil að það hafi gert 

vinnu hans mun erfiðari og flóknari. Emil þurfti oft að finna sjálfur hvað væri sniðugt að gera 

hverju sinni og segir að stuðningsbarnið sem hann hafði í stuðningi væri á öðrum stað 

námslega en hin börnin. Sérkennarinn var með of mörg verkefni og það gleymdist oft að 

útbúa verkefni fyrir barnið. Í sumum tilvikum gat umsjónarkennari aðstoðað með að finna 

verkefni en oftast nær átti barnið að sitja og hlusta á hina læra eða teikna. Þegar Emil hóf störf 

árið 2018 fékk hann stutta kynningu á því hvað fælist í starfi hans, en telur að sú kynning hafi 

ekki verið nægileg og hefði hann viljað fá betri upplýsingar. Aðspurður að því hvort að hann 

hefði gengið í störf kennara játar hann því. Emil segir til dæmis:,,ef kennarinn lenti 

einhverstaðar annarstaðar með aðra nemendur þá var ég oft látinn sitja yfir bekknum. Oftar en 

einu sinni lenti ég þó í því að kennarinn hvarf bara og ég var einn með bekkinn án þess að 

vera látinn vita.“ 

         Emil fékk ekki að vita hvað væri í gangi í samskiptum á milli heimilis og skóla. Hann 

sat einn fund og hitti annað foreldrið einu sinni og eftir þann fund var Emil ekki látinn vita af 

neinu í sambandi við foreldra. Á starfsdögum var hann látinn þrífa ef það voru ekki námskeið 

eða fyrirlestrar. Aðspurður að því í hvað hann vildi nýta starfsdaga í segir Emil að hann vildi 

gjarnan nýta þá í að undirbúa sig fyrir verkefnin sem barnið á að vinna og skoða námsefni 

sem önnur börn í bekknum eru með til þess að geta aðstoðað þau líka ef þau skyldu þurfa á 

aðstoð að halda. Emil fékk undirbúningstíma fyrsta árið og var sá tími nýttur í að aðstoða 

kennara ef þá vantaði eitthvað svo sem að ljósrita, laga til í stofunni eða hvað sem kennurum 

datt í hug. Þegar hann var spurður að því hvort hann hefði viljað fá kynningarbækling yfir 

helstu raskanir og einkenni þeirra svarar hann því játandi. Emil segir: ,,Já, mér finnst að allir 

stuðningsfulltrúar hefðu átt að fá munnlega kynningu á bæði barninu sínu og öðrum 

röskunum og hvernig best væri að bregðast við til þess að gera ekki allt mun verra.“ 
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 Samkvæmt svörum einstaklingana hér að ofan má sjá að nær allir kalla eftir frekara 

stuðningsefni um hluterk sitt sem stuðningsfulltrúar og þeim finnist misvel að sér búið innan 

skólans. Fæstir stuðningsfulltrúar fengu kynningu á fötlunum / röskunum á þeim börnum sem 

þeir voru að vinna með. Einnig nefndu flestir að bæta mætti samskipti á milli kennara og 

stuðningsfulltrúa, að yfirleitt ríkti frekar mikið samskiptaleysi á vinnustað og 

stuðningsfulltrúanum fannst hann ekki vita nægilega mikið til þess að geta sinnt starfi sínu á 

viðeigandi hátt. Stuðningsfulltrúum finnst hlutverk sitt innan kennslustofunar ekki nægilega 

skýrt, þeim fannst þeir oft vera settir í stöðu sem þeir réðu ekki endilega við og má það rekja 

til að þeir hafi ekki viðeigandi menntun né þekkingu.  
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5! Umræður  

Við skrif á þessari ritgerð ráku höfundar sig á það að þörf er á nákvæmari 

starfslýsingu stuðningsfulltrúa sem og á betri lýsingu á hlutverki þeirra innan skólans, svo þeir 

viti nákvæmlega til hvers sé ætlast  af þeim. Að mati höfunda ættu að vera gerðar 

einhverskonar hæfniskröfur til stuðningsfulltrúa um það að þeir hafi lokið námi tengdu starfi 

með börnum, til dæmis námi stuðningsfulltrúa, annari uppeldismenntun eða hafi starfsreynslu 

og þekkingu á sviði uppeldismála. Grunnskóli er fagleg menntastofnun og þar af leiðandi telja 

höfundar að það ætti  að krefjast faglegrar menntunar eða þekkingar af stuðningsfulltrúum, 

rétt eins og gerð er krafa til kennara. Þessar vangaveltur vekja upp nokkrar spurningar. Er 

grunnskóli fagleg menntastofnun ef hver sem er getur labbað inn og hafið störf? Hvar ættu 

mörkin að vera dregin? Hvert er gildi kennaramenntunar, sem telur 5 ára háskólanám, ef 

ófaglært fólk getur gengið í störf kennara í grunnskólum? Hver er þá munurinn á kennara sem 

ber megin ábyrgð á námi barns en kemur ekki nálægt kennslu hjá barninu og stuðningsfulltrúa 

sem hefur enga faglega menntun en sér nær alfarið um kennslu barnsins? 

Þegar stuðningsfulltrúi er ráðinn til starfa, ætti hann að fá viðunandi kynningu á 

greiningu barnsins sem hann kemur til með að þjónusta? Ekki einungis verður hann betur 

undirbúinn fyrir það starf sem hann er að fara í, heldur fær hann einnig vitneskju um það 

hvernig einstaklingurinn sem hann er að fara að þjónusta getur verið. 

 Að mati höfunda er skóli án aðgreiningar afar einlæg og falleg hugmynd en það 

virðist vanta fjármagn til þess að framfylgja stefnunni til að hún virki sem skyldi. Of miklar 

kröfur fylgja stefnunni sem eru settar bæði á grunnskóla sem og kennara. Menntastefnan 

virðist óljós sem gerir það að verkum að umræður tengdar stefnunni verði oft flóknar, einfalda 

þyrfti stefnuna og stefnan þyrfti að vera mun skýrari. Það þyrfti að útskýra  hlutverk 

stuðningsfulltrúa betur fyrir kennurum svo að umsjónarkennarar átti sig betur á því að 

stuðningsfulltrúar eru ekki kennarar nemandans heldur aðstoð sem kennari fær. Viðkomandi 

skóli/skólastjórnandi sem kennari vinnur fyrir ætti að geta farið yfir hlutverk hvers stöðugildis 

innan skólans. Kennari þarf að átta sig á því að hann ber alltaf ábyrgð á námi barnsins og á að 

stýra stuðningsfulltrúa í starfi og fela honum verkefni. Það er mat höfunda að 
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stuðningsfulltrúinn ætti ekki að vera settur í þá stöðu að fara í annað rými með barninu þar 

sem hann hefur ekki aðgang að kennara og getur óskað eftir aðstoð lendi hann í vandræðum. 

Með því að taka börn með sérþarfir sífellt út úr bekk dregur það úr að barnið myndi tengsl við 

bekkinn sinn og barnið gæti upplifað sig útskúfað. Menntastefnan skóli fyrir alla snýst ekki 

um að útskúfa börnin frá kennslurýminu eða koma þeim fyrir annarstaðar. Höfundar sjá fyrir 

sér útfærslu þar sem kennari gæti fengið val um það hvort hann vilji fá stuðningsfulltrúa sem 

aðstoð inn í bekk, þar sem það er aukið álag að stýra öðrum en einungis nemendum. Sé það 

gert rétt og bæði stuðningsfulltrúi og kennari átti sig á hlutverkum sínum gæti samstarf þeirra 

orðið farsælt.  

Börn með sérþarfir þurfa aðhald, skýr fyrirmæli og mikla þjónustu. Starf stuðningsfulltrúa 

ætti að vera á þann veg að hann sé inni í bekk með kennara og sé honum innan handar. 

Stuðningsfulltrúinn ætti að aðstoða börn sem glíma við litla sem enga námsörðugleika þar 

sem hann hefur í raun ekki næga þekkingu til þess að sjá um börn með mikla námsörðugleika. 

Þar af leiðandi fær kennari nægt svigrúm til þess að sinna börnum með frekari 

sérþarfir/námsörðugleika þar sem hann hefur faglegu þekkinguna og reynsluna til þess að 

sinna þessum börnum og ber einnig höfuðábyrgð á námi þeirra. Stuðningsfulltrúinn gæti þar 

af leiðandi upplifað sig öruggari í starfi ef hann er einungis að koma námsefninu til skila. 

Hann er þá ekki settur í þá stöðu að kenna fötluðu barni námsefni sem barninu er sett fyrir eða 

að kenna barninu samskipti og að takast á við ýmis hegðunarvandamál sem 

stuðningsfulltrúinn hefur ekki þekkingu á.   

Í þeim svörum sem bárust í þessari rannsókn kom fram að ekki væru sterk tengsl á 

milli heimilis og skóla. Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) að umsjónarkennari er 

aðaltengiliður milli heimilis og skóla, hans hlutverk er að koma upplýsingum áleiðis innan 

skóla og til foreldra. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir: 

,,Umsjónarkennari gegnir lykilhlutverki í farsælu samstarfi heimila og skóla og 

er megintengiliður milli skóla og heimila.‘‘ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) 

Þetta samræmist ekki svörum sem fengin voru við spurningum úr spurningarlistanum. Í 

svörum Kára kom í ljós að kennari hafði ekki nægilega þekkingu á málefnum nemanda sem 

Kári þjónustaði. Hann þurfti oft að veita umsjónarkennara barnsins aðstoð þegar koma átti 

upplýsingum frá skóla til heimilis. Þetta setti Kára í óþægilega stöðu þar sem þetta sýndi fram 

á að umsjónarkennari fríaði sig frá málum nemanda þar sem stuðningsfulltrúi var kominn til 

sögunnar. Þetta samræmist svörum Emils þar sem hann var ekki með mikla vitneskju um 

þetta samstarf.  



!

! 23!

Í  kafla fjögur svarar Þorsteinn, einn viðmælenda, að hann telji svo að 

stuðningsfulltrúar séu ekki nýttir á réttan hátt og að hlutverk stuðningsfulltrúa sé ruglandi. 

Kennarar séu þar af leiðandi að leggja of mikla byrði á einstakling sem ekki hefur þekkinguna 

til þess að standa undir þeirri byrði. Í sama kafla minnist Hrafnhildur á að hún hafi verið beðin 

ítrekað um að fara fram með barnið og kenna því þar, þar sem að hennar skjólstæðingur hafði 

ekki verið að vinna í sama námsefni og bekkjarfélagarnir. Það setur Hrafnhildi í afar 

óþægilega stöðu þar sem að hún átti einnig í erfiðleikum með að koma námsefninu til skila til 

barnsins. Barnið gæti einnig skynjað að það væri ekki eins og hin börnin í bekknum og 

sömuleiðis gætu  bekkjarfélagar skynjað að barnið væri öðruvísi. Hægt væri að komast hjá 

þessu með því að hafa Hrafnhildi og hennar skjólstæðing inni í bekk og kennarinn þá sinnt 

barninu á meðan Hrafnhildur myndi veita aðstoð með hina nemendurna í bekknum. Þá fá 

bekkjarfélagarnir ekki þá tilfinningu að Hrafnhildur sé aðstoðarmaður barnsins heldur 

bekkjarins í heild.  

Höfundar gera sér grein fyrir því að þetta eru jafnvel ekki raunhæfar hugmyndir og við 

vinnu þessarar ritgerðar komust höfundar að því að vöntun var á fræðsluefni ætluðu 

stuðningsfulltrúum, varð þá til bæklingur sem hugsaður er fyrir þá. Þar er hægt er að finna 

ýmis góð ráð sem hægt er að nýta þegar unnið er með barni með sérþarfir. Við gerð 

bæklingsins voru niðurstöður úr spurningalistanum hafðar til hliðsjónar og er það hugmynd 

höfunda að bæklingurinn geti veri nýttur af einstaklingum sem búa ekki yfir forþekkingu af 

greiningum/þroskaröskunum barna sem skrifaðar voru um. Í bæklingnum, Herra 

stuðningsfulltrúi, er farið yfir 4 algengar greiningar, athyglisbrest með eða án ofvirkni, 

downs–heilkenni, einhverfu og þroskahömlun.  
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6!  Lokaorð 
Samkvæmt því sem fram hefur komið hér að ofan er óhætt að segja að starfslýsing 

stuðningsfulltrúa er ófullnægjandi. Segja má að hún sé of opin og gerir það að verkum að 

stuðningsfulltrúar vita ekki hlutverk sitt innan skólans. Þetta gerir það einnig að verkum að 

kennarar eru ekki heldur nægilega upplýstir um hlutverk stuðningsfulltrúa. Ljóst er að 

stuðningsfulltrúar eru settir í það verk að hugsa um einstaklinga sem þurfa mest á fagaðstoð 

að halda, stuðningsfulltrúar eru ekki fagleg aðstoð heldur gegna kennarar því hlutverki. 

Einhverjar breytingar þurfa að eiga sér stað til þess að koma til móts við þenann stóra hóp af 

nemendum þar sem glímt var við þetta vandamál árið 1994 þegar skóli margbreytileikans var 

settur á laggirnar, enn þann dag í dag eru að koma fregnir af nemendum sem er mismunað 

innan skólakerfisins vegna þroskaskerðingar/búsetu.  Það er langt í land er varðar úrbætur á 

málum þessa barna þar sem að þau eru ekki í brennidepli og þarf frekari umræðu varðandi þá 

aðstoð sem nemendum býðst innan skólakerfisins. Bæta þarf aðgengi starfslýsinga á Akureyri 

svo að sá sem sækir um starfið viti hvers er ætlast af honum áður en hann sækir um starfið. 

Miðað við það sem fram kemur hér að ofan ríkir óánægja á meðal stuðningsfulltrúa sem búið 

hafa annarsstaðar og hafa síðar flutt til Akureyrar og hafið störf á Akureyri. Vísar þetta til 

þess að þörf sé á úrbótum innan skólakerfisins hvað varðar aðstoð við nemendur með 

sérþarfir.  

Ekki er til nægt fræðsluefni sérsniðið að starfi stuðningsfulltrúa. Gríðarleg vöntun er á 

þessu þar sem stöðugt fjölgar stuðningsfulltrúum innan skólakerfisins og engar kröfur um 

menntun eru gerðar til þeirra. Hér á landi virðist starf stuðningsfulltrúa ekki vera nægilega 

mikilvægt til þess að það sé rannsakað, þar af leiðandi er lítið sem ekkert til af rannsóknum er 

varða starf þeirra. Erfitt er fyrir stuðningsfulltrúa að finna fyrir öryggi í starfi þar sem þeir vita 

ekki nægilega vel hvert starf þeirra er. Mikil vöntun er á rannsóknum í þessum efnum og 

einnig þarf að útfæra nám fyrir stuðningsfulltrúa betur.  
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Viðaukar 

Viðauki 1 

Spurningarlisti  

 

1.! Þegar að þú byrjaðir sem stuðningsfulltrúi, fékkstu þá kynningu á fötlun barnsins? 

2.! Var kennarinn þér innan handar og leiðbeindi þér? 

3.! Vissir þú hvað barnið átti að læra hverju sinni og var nægt upplýsingaflæði til þín frá 

kennurum?  

4.! Fékkst þú að vita hvað var þitt hlutverk og hvað var ætlast til af þér? Gekkst þú 

stundum í störf kennara? 

5.! Fékkstu að vita hvað væri í gangi í samskiptum við foreldra og hverjar óskir foreldra 

væru? 

6.! Hefðir þú viljað fá kynningarbækling með yfirlit yfir helstu raskanir og hvernig þær 

einkenna sig? 

7.! Á starfsdögum, fékkstu verkefni eða varstu látin/nn í þrif á húsnæði skólans?  

8.! Ef þú hefðir eitthvað að segja um starfsdaga, hvað myndir þú vilja nýta þá í? 

9.! Varstu með undirbúningstíma og í hvað nýttir þú hann? 
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Viðauki 2 

!

Starfslýsing 

fyrir skólaliða sem starfa við grunnskóla Akureyrar. 

  

Starfsheiti:  Skólaliði III (stuðningsfulltrúi) 

Stofnun:  Grunnskólar Akureyrarbæjar 

Næsti yfirmaður: Deildarstjóri 

  

Ábyrgðarsvið: 

Skólaliðinn er starfsmaður Akureyrarbæjar og starfar undir stjórn viðkomandi deildarstjóra. Skólaliði skal gegna 
starfinu samkvæmt grunnskólalögum, reglugerðum, starfslýsingu, kjarasamningum og starfsmannastefnu 
Akureyrarbæjar, eftir því sem við á. Skólaliði er þátttakandi í uppeldisstarfi skóla. Hann skal hafa góða hæfni í 
mannlegum samskiptum, hafa skólareglur í heiðri og reglugerð þar að lútandi. Hann sýnir nemendum skóla gott 
fordæmi, er jákvæður traustur og samkvæmur sjálfum sér.  

Skólastjóri, og/eða skólaliðar geta óskað endurskoðunar á starfslýsingu þessari ef aðstæður breytast eða þurfa 
þykir af einhverjum ástæðum. 

  

  

Helstu verkefni: 

♦     Móttaka nemanda og umsjón með honum á skólatíma. 

♦     Aðstoð við nemanda/nemendur í samræmi við einstaklingsnámskrá. 

♦     Þátttaka í undirbúningi og skipulagi kennslu eftir þörfum, enda um það samið í ráðningarsamningi. 

♦     Önnur störf á nemendafrídögum, samkvæmt skóladagatali. 

  

Skólaliði/stuðningsfulltrúi ber ekki ábyrgð á kennslu, en tekur þátt í daglegu starfi bekkjar undir verkstjórn 
kennara. 

  

Verði skólaliði var við að nemandi fari ekki að skólareglum eða sýni af sér vítaverða framkomu og lætur ekki 
segjast við áminningar skal hann tilkynna það til viðkomandi umsjónarkennara. 

  

Skólaliði  skal gæta fyllsta trúnaðar um þau einkamál sem hann fær vitneskju um í starfi og sýnir tillitssemi í 
samskiptum við annað starfsfólk og nemendur. Þagnarskylda helst þótt látið sé af starfi. 
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Viðauki 3  
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