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Ágrip 

Í ritgerð þessari er fjallað um birtingarmynd álags í störfum þroskaþjálfa í grunnskólum 

Reykjavíkurborgar. Titillinn á rót sína að rekja til tilvitnunar eins af viðmælendum 

rannsóknarinnar. Framkvæmd var eigindleg rannsókn með hálfopnum spurningum til að 

dýpka skilning rannsakenda á viðfangsefninu. Fundnir voru fjórir þroskaþjálfar sem starfa á 

fyrrnefndum vettvangi með hentugleikaúrtaki sem höfðu lengri starfsreynslu en til þriggja ára. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða þær áskoranir sem þroskaþjálfar í grunnskólum standa 

frammi fyrir í daglegum störfum sínum og hvort einhverjir þættir í starfsumhverfi þeirra valdi 

álagi í störfum þroskaþjálfa. Í ritgerðinni verður fjallað um þróun menntunar og starfsvettvang 

þroskaþjálfa sem hefur tekið töluverðum breytingum undanfarin ár. Rýnt verður í viðeigandi 

lög og reglugerðir sem varða störf þroskaþjálfa og samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks. Jafnframt er stuðst við ýmsar rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar í tengslum 

við menntakerfið, kulnun og streitu. Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru á einu máli um 
að álag hafi áhrif á störf þroskaþjálfa. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar er það mat 

rannsakenda að álag í störfum þroskaþjálfa komi einna helst til vegna vöntunar á fagfólki í 

greininni, skorti á jákvæðum viðhorfum hjá tilteknum hópum, krefjandi verkefna og skorti á 
fjármagni. 
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Inngangur  

Á hverju ári í lok janúar er haldið málþing eða haldnir starfsdagar af hálfu Þroskaþjálfafélags 
Íslands. Árið 2019 voru haldnir starfsdagar sem báru heitið: Sterkir þroskaþjálfar - andleg og 

líkamleg vellíðan í krefjandi starfsumhverfi. Á starfsdögunum fór fram gagnleg og yfirgripsmikil 

umræða um kulnun og streitu. Umræðan átti sér m.a. stað í ljósi þess að fleiri einstaklingar 
falla nú ofan í gryfju álagstengdra einkenna sem hefur mikil áhrif á allt starf þroskaþjálfa. Á 

starfsdögunum var einnig rætt um að orðið kulnun hafi verið valið orð ársins 2018 og að mikil 

vitundarvakning hefði átt sér stað um hugtakið í þjóðfélaginu síðustu misseri og ár 
(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2019).   

Rannsakendur telja það vera sérstakt áhyggjuefni að kulnun hafi verið valið orð ársins 

2018 þar sem fyrir liggur að rannsakendur eru að fara stíga sín fyrstu skref á vinnumarkaðnum 

sem þroskaþjálfar. Með því að kafa dýpra inn í viðfangsefnið og rannsaka það binda 

rannsakendur vonir við að rannsóknin muni leiða til meiri vitundarvakningar meðal stjórnenda 

og starfsmanna um þau einkenni sem orsakað geta langvarandi álag í starfi þroskaþjálfa. Með 

yfirgripsmeiri þekkingu bæði stjórnenda og starfsmanna á helstu orsakaþáttum álags er það 
mat rannsakenda að hægt verði að grípa fyrr til markvissra aðgerða til að stemma stigum við 

langvarandi álagi í störfum þroskaþjálfa. 

Í ljósi þessa var það mat rannsakenda að brýn þörf væri á að framkvæma rannsókn um 
birtingarmynd langvarandi álags í störfum þroskaþjálfa. Sú þörf endurspeglast m.a. í þeirri 

staðreynd að viðfangsefnið hefur hingað til sætt lítilli skoðun. Í því sambandi má nefna að 
takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um störf þroskaþjálfa auk þess sem fáar nýlegar 

rannsóknir hafa verið framkvæmdar sem varða sérstaklega störf þroskaþjálfa og álag í starfi. 

Við vinnslu rannsóknarinnar var haft samband við framkvæmdarstjóra hjá 

Þroskaþjálfafélagi Íslands, Önnu Lilju Magnúsdóttur og leituðu rannsakendur þar upplýsinga. Í 
viðtalinu kom fram að það hefði verið mat félagsins og fagráðsins að þörf væri á að halda 

starfsdaga þar sem farið yrði yfir álag í starfi þroskaþjálfa og hugsanleg úrræði að 

nauðsynlegum úrbótum í þeim efnum. Samkvæmt Önnu Lilju voru um 300 þroskaþjálfar sem 
sóttu starfsdaga hjá Þroskaþjálfafélagi Íslands. Þess ber að geta að félagsmenn 

Þroskaþjálfafélags Íslands eru í heild sinni um 800 talsins. Það er mat Önnu lilju að álag sé 

verulegt áhyggjuefni innan starfsfélagsins (Anna Lilja Magnúsdóttir, símaviðtal, 11. febrúar 
2020). 

Í upphafi rannsóknarinnar var lagt upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver er 
birtingarmynd langvarandi álags í störfum þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar? 

Spurningunni verður svarað með viðtölum við starfandi þroskaþjálfa sem hafa að baki 
mismikla reynslu. Til stuðnings eru skoðaðar nýlegar rannsóknir á sviði streitu, álags og 
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kulnunar auk rannsókna sem framkvæmdar hafa verið á starfsvettvangi þroskaþjálfa. Í upphafi 

ritgerðarinnar verður fjallað um þróun menntunar og starfsvettvang þroskaþjálfa auk þess 

sem rýnt verður með almennum hætti í lög og reglur sem gilda um þroskaþjálfa. Þar á eftir 
verður greint frá starfsvettvangi þroskaþjálfa í grunnskólum og farið yfir starfslýsingar, 

umfjöllun um aðalnámskrá, Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og hugmyndafræði um skóla 

án aðgreiningar. Í framhaldinu er að finna fræðilega umfjöllun um mismunandi 
birtingarmyndir streitu.  

Í seinni hluta verkefnisins verður efni aðferðafræðinnar kynnt. Í lok ritgerðarinnar verður 

fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar. Í umræðum verða niðurstöður hennar tengdar við 
fræðilegan bakgrunn og hugleiðingar rannsakenda.  

Velta má fyrir sér hvaða þáttur eða þættir það eru í störfum þroskaþjálfa sem valda álagi 

og hvort það álag sé alvarlegt eða hættuleg heilsu þeirra? Rannsakendur velta þessari 

spurningu fyrir sér. Einnig velta rannsakendur því upp hvort álag geri ávallt boð á undan sér 

eða hvort að birtingarmynd þess sé skammvinn og geti birst með litlum fyrirvara. 
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1 Þroskaþjálfinn 

Í kaflanum verður fjallað um þróun menntunar og starfsvettvang þroskaþjálfa ásamt því að 
farið verður yfir viðeigandi lög, reglugerðir og samninga sem varðar fagstéttina í heild sinni. 

Störf og hlutverk þroskaþjálfa á Íslandi hafa verið í stöðugri þróun á síðastliðnum áratugum. 

Samhliða hefur áhugi fyrir störfum þroskaþjálfa aukist víða um Evrópu. Í dag starfa 
þroskaþjálfar á fjölbreyttum starfsvettvangi með fólki á öllum aldri. Meginhlutverk 

þroskaþjálfa hefur frá upphafi verið að starfa með fötluðum einstaklingum, aðallega fólki með 

þroskahömlun. Segja má að stétt þroskaþjálfa hafi breyst töluvert síðustu ár til samræmis við 
þá þróun og þær breytingar sem átt hafa sér stað í málefnum fatlaðs fólks á síðustu árum. Með 

aukinni þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu á undanförnum árum einkennast störf þroskaþjálfa 

nú í miklum mæli af leiðsögn, aðstoð, réttindagæslu og stoðþjónustu (Vilborg Jóhannsdóttir 
og Kristín Lilliendahl, 2015). 

Greina má erfiðleika sem fagstéttin stendur frammi fyrir sem lýtur að stöðu þeirra sem 

viðurkenndri sérfræðistétt og áskorunum í hlutverki þroskaþjálfa, þá sérstaklega þegar þeir 

hefja störf í nýju starfsumhverfi. Í því sambandi má nefna að Menntasvið Reykjavíkurborgar 
framkvæmdi árið 2006 greiningu á störfum þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar. 

Niðurstöður hennar sýndu að þroskaþjálfar innan grunnskólakerfisins upplifi skort á 

viðurkenningu sem fagaðilar og að ekki sé gerður nægjanlega mikill greinarmunur á 
ófaglærðum stuðningsfulltrúum og menntuðum þroskaþjálfum (Kristín Björnsdóttir og Lilja 

Össurardóttir, 2015). 

1.1 Þróun menntunar 

Rekja má rætur þroskaþjálfastarfsins til ársins 1960 þegar nokkrar stúlkur hófu störf við 

umönnun vistmanna á Kópavogshæli. Fyrsta starfsheiti þroskaþjálfa var heitið Gæslusystur 

sem stjórnarnefnd Ríkisspítalana samþykkti árið 1962. Hlutverk starfsstéttarinnar var að sinna 
hjúkrun og umönnun vistamanna sem vistaðir voru á Kópavogshæli (Kristín Lilliendahl og 

Vilborg Jóhannsdóttir, 2013). Gæslusystur sem voru í námi gengu í sérstökum fötum við 

umönnun fatlaðs fólks en sérstök föt þroskaþjálfa tíðkuðust á þeim tíma þar sem þjónustunni 
við vistmenn var líkt við þá þjónustu sem fram fer á sjúkrahúsum í dag. Búningurinn var 

samsettur af bláum kjól og hvítri svuntu. Auk þess þurftu Gæslusystur að ganga með hvíta 

kappa með blárri rönd. Við það að nemandi útskrifaðist úr Gæslusystraskóla var búningnum 
hins vegar örlítið breytt til aðgreiningar frá hefðbundnum búningum þar sem kjólinn og 

kappurinn voru hafðir hvítir. Í upphafi starfs þroskaþjálfa snérist nám Gæslusystra að mestu 

leyti um aðhlynningu við vistmenn, líkt og á sjúkrahúsum. Í því sambandi má nefna að nemar 
lærðu m.a. að búa um sár, sprauta eða búa um lík o.fl. Einnig var þeim kennd sálarfræði og 

lyfjafræði auk þess sem mikil áhersla var lögð á verklega hlið námsins. Á árinu 1971 fengu 



10 

Gæslusystur nýtt starfsheiti, þroskaþjálfi, sem er notað í dag ásamt því að Gæslusystraskólinn 

breyttist í Þroskaþjálfaskóla Íslands. Skólinn bar það heiti allt til ársins 1997 þegar að 

Þroskaþjálfaskóli Íslands sameinaðist Kennaraháskóla Íslands. Í kjölfar sameiningarinnar 
færðist þroskaþjálfanámið á háskólastig. Ellefu árum seinna um haustið 2008 varð 

þroskaþjálfafræði hluti af Menntavísindasviði Háskóla Íslands (Þorvaldur Kristinsson, 2015).  

1.2 Þróun starfsvettvangs 

Á undanförnum árum hafa ýmsar breytingar átt sér stað á hlutverki og stefnu fagstéttar 

þroskaþjálfa. Breytingarnar hafa fylgt þeirri hröðu þróun sem átt hefur sér stað í málefnum 

fatlaðs fólks, svo sem ríkjandi hugmyndafræði hverju sinni (Kristín Lilliendahl og Vilborg 
Jóhannsdóttir, 2013). Undirstaða sérþekkingar ásamt fræðasviði fagstéttarinnar hefur einnig 

þróast á undanförnum árum samhliða breyttum áherslum og hugmyndafræði í þjónustu við 

fatlað fólk. Starfsvettvangur þroskaþjálfa hefur því tekið miklum breytingum sökum 
aðgreiningar frá stofnanavæðingu sem hefur haft jákvæð áhrif á þátttöku fatlaðs fólks í 

samfélaginu. Í þessu sambandi má segja að eðlilegt líf, sjálfsákvörðunarréttur og félagslegur 

skilningur á málefnum fatlaðs fólks sé nú meira ráðandi í störfum þroskaþjálfa en áður (Vilborg 
Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). 

Í desember 2015 gerðu Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir (2015) 

eigindlega rannsókn og birtu niðurstöður úr henni í grein sinni „sérþekking og þróun í starfi, 
viðhorf reyndra þroskaþjálfa til nýrra áskorana“ í Netlu, veftímariti um uppeldi og menntun. 
Valin var eigindleg rannsóknaraðferð með áherslu á hálfopin viðtöl við þroskaþjálfa sem starfa 

á vettvangi sem varðar málefni fatlaðs fólks. Í rannsókninni var komist að þeirri niðurstöðu að 
greina mætti kjarna sérþekkingar þroskaþjálfa út frá þremur meginþáttum, þ.e. þekking á 
málefnum fatlaðs fólks, nálgun í þjónustu og aðferðir í starfi. Við lestur greinarinnar mátti sjá 

að fagleg tæki sem þroskaþjálfar styðjast við voru misjöfn, eftir því hvort unnið var með 

börnum og ungmennum annars vegar eða fullorðnu fólki hins vegar. Það má því segja að 
sérþekking þroskaþjálfa sé í raun þeirra faglega tæki sem þroskaþjálfar nýta í störfum sínum 

hverju sinni. Fagleg tæki eru þannig í eigindlegum skilningi þær bjargir sem veita fagfólki 

stuðning í þeirra störfum. Í rannsókn Berglindar og Vilborgar var framtíðarsýn þroskaþjálfa 
einnig skoðuð. Samkvæmt svörum viðmælenda rannsóknarinnar kom fram að sýn þeirra 

mótaðist af nýjustu áherslum hverju sinni um málefni fatlaðs fólks. Einnig litu viðmælendur til 

annara hópa í samfélaginu til að vega og meta hvort sérþekking og hæfni einstakra hópa gæti 
nýst þeim í störfum sem þroskaþjálfar (Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 

2015).  
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1.3 Lög og reglugerðir 

Þroskaþjálfum ber skylda að starfa eftir ýmsum lögum og reglugerðum sem varða 
starfsvettvang þeirra. Grundvöllurinn er sá sami en áherslur á mismunandi starfsstöðvum geta 

þó verið ólíkar. Mikilvægt er að þroskaþjálfar vinni eftir sínum eigin siðareglum því þær ná yfir 

alla starfsstéttina. 

Í siðareglum þroskaþjálfa kemur fram að hverjum þroskaþjálfa beri skylda til að annast 
vörð um lífsskilyrði og réttindi þeirra aðila sem njóta þeirrar þjónustu sem veitt er hverju sinni. 

Auk þess skulu störf þroskaþjálfa byggð á virðingu fyrir sjálfræði einstaklingsins og mannlegri 
reisn. Allir þroskaþjálfar hafa undir höndum heildstæða sýn að leiðarvísi, en allar athafnir í 

starfinu eiga að miða að þörfum notenda þjónustunnar. Í siðareglum þroskaþjálfa er einnig 

fjallað um að þroskaþjálfum beri skylda til að viðhalda fagþekkingu sinni ásamt því að huga að 

gæðum í þeirra daglega starfi. Þroskaþjálfar bera sjálfir ábyrgð á sínum störfum og mega ekki 

taka þátt í athöfnum sem samræmast ekki núverandi lögum og siðferðisreglum stéttarinnar 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). 

Samkvæmt reglugerð, um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta 
starfsleyfi, nr. 1120/2012, er fjallað um hvaða þætti einstaklingar þurfi að uppfylla til hljóta 

starfsleyfi sem þroskaþjálfi. Í reglugerðinni er áréttað að þroskaþjálfar þurfi að uppfylla 

ákveðin skilyrði til að geta borið starfsheitið þroskaþjálfi en þörf sé á sérstöku leyfi frá 
landlækni til að bera starfsheitið með réttu. Þroskaþjálfar geta fengið slíkt leyfi að loknu B. A.-

námi í þroskaþjálfafræði frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Þroskaþjálfar eru titlaðir sem fagaðilar í 2. gr. reglugerðar 585/2010 um nemendur með 
sérþarfir í grunnskóla. Með fagaðilum er átt við stéttir þar sem menntun þeirra samsvarar 
kröfum til að veita sérhæfðan stuðning í námi og ráðgjöf til kennarastéttarinnar. 

Í lögum nr. 38/2018, um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir, er fjallað 
um rétt fatlaðs fólks til þjónustu. Í lögunum kemur fram að markmið þeirra sé að tryggja 

fötluðu fólki bestu þjónustu sem unnt er að veita á hverjum tíma til þess að koma til móts við 

sértækar stuðningsþarfir þess. Þjónustan skuli miða að því að fólk fái nauðsynlegan stuðning 

til þess að það geti notið fullra mannréttinda til jafns við aðra og skapa því skilyrði til sjálfstæðs 
lífs á eigin forsendum. Borin skuli virðing fyrir fötluðu fólki við framkvæmd þjónustunnar, 

mannlegri reisn þess, sjálfræði og sjálfstæði. Í 26. gr. laganna er m.a. fjallað um hæfi 

starfsmanna. Þar kemur m.a. fram að sveitarfélög skulu hafa á að skipa þroskaþjálfum til að 
starfa að verkefnum samkvæmt lögunum. Í athugasemdum í greinargerð um 26. gr. 

frumvarpsins kemur fram að til að sveitarfélög geti veitt góða þjónustu og sinnt fötluðum 

íbúum þess sé nauðsynlegt að þau búi yfir menntuðu starfsfólki í þroskaþjálfun sem hafi 
reynslu og getu til að takast á við fjölbreytt verkefni í þjónustu við fatlað fólk. Þá er í 27. gr. 

laganna fjallað um skyldur starfsmanna en þar segir að starfsfólk sem sinni þjónustu við fatlað 
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fólk skuli í öllum samskiptum gæta þess að sýna því fulla virðingu og hafa mannlega reisn 

fatlaðs fólks að leiðarljósi í öllum sínum störfum. 

Í lögum nr. 34/2012, um heilbrigðisstarfsmenn, er fjallað um þær faglegu kröfur og ábyrgð 
sem gerð er til stéttar heilbrigðisstarfsmanna. Meginmarkmið laganna er að tryggja gæði 

heilbrigðisþjónustunnar og öryggi sjúklinga. Megintilgangur með setningu laganna var að móta 

rammalöggjöf um réttindi og skyldur heilbrigðisstarfsmanna og samræma og einfalda gildandi 
ákvæði um heilbrigðisstarfsmenn. Auk þess var markmiðið með setningu laganna að tryggja 

betur gæði heilbrigðisþjónustu og öryggi sjúklinga með því að skilgreina kröfur til 

heilbrigðisstarfsmanna. Sem dæmi má nefna að í 13. gr. laganna er fjallað um faglegar kröfur 
og ábyrgð heilbrigðisstarfsmanna. Þar kemur fram að starfsmenn skuli sýna sjúklingum 

virðingu og sinna störfum sínum af árvekni og trúmennsku í samræmi við þær faglegu kröfur 

sem gerðar eru á hverjum tíma. Í greininni segir jafnframt að heilbrigðisstarfsmanni beri að 
þekkja skyldur sínar og siðareglur. Þar kemur einnig fram sú skylda starfsmanns að viðhalda 

þekkingu og faglegri færni sinni, tileinka sér þær nýjungar sem varða starfið og kynna sér 

gildandi lög og reglugerðir um heilbrigðisþjónustu og starfsemi og þjónustu innan 
stéttarinnar.  

1.4 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Ísland undirritaði samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hinn 30. mars 2007. 
Samningurinn var fullgiltur hinn 23. september 2016 með þingsályktun nr. 61 sem samþykkt 
var á 145. löggjafarþingi. Í 1. gr. samningsins um markmið hans kemur fram að tilgangur 

samningsins sé að stuðla að mannréttindum fatlaðs fólks með því að efla, verja og tryggja full 
og jöfn mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra. Í samningnum 
er einnig kveðið á um það markmið að vernda frelsi og réttindi ásamt því að efla virðingu fyrir 

meðfæddri göfgi fatlaðs fólks (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 1. 

grein/2007).  

Í 3. gr. samningsins er greint frá meginreglum hans sem eru m.a. virðing fyrir eðlislægri 

mannlegri reisn, sjálfræði einstaklinga, þar með talið frelsinu til að taka eigin ákvarðanir og 

sjálfstæði einstaklinga. Í sömu grein er einnig greint frá öðrum meginreglum samningsins sem 
eru: bann við mismunun, full og virk þátttaka í samfélaginu án aðgreiningar, virðing fyrir 

fjölbreytileika og viðurkenning á fötluðu fólki sem hluta af mannlegum marbreytileika og 

mannkyni, jöfn tækifæri, aðgengi, jafnrétti á milli karla og kvenna, virðing fyrir getu fatlaðra 
barna sem þróast og breytist og virðing fyrir rétti þeirra til að varðveita sjálfsmynd sína 

(samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 3. grein/2007). Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er hafður að leiðarljósi í störfum þroskaþjálfa. 
 



13 

2 Starfsvettvangur þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar 

Þroskaþjálfar sem starfa í grunnskólum innan Reykjavíkurborgar geta starfað undir 
starfsheitinu þroskaþjálfi eða yfirþroskaþjálfi. Hvort sem starfsheitið er þroskaþjálfi eða 

yfirþroskaþjálfi eru markmið og tilgangur starfanna hið sama, þ.e. að starfa í samræmi við þau 

lög, reglugerðir og aðrar reglur sem varða starfið. Lög og reglugerðir um grunnskóla falla einnig 
þar undir ásamt lögum um málefni fatlaðs fólk og önnur tengd lög og reglur. Aðalnámskrá 

grunnskóla er sú stefna sem höfð er að leiðarljósi innan veggja grunnskóla og er því viðmið í 

störfum þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar (Mannauðsskrifstofa - Ráðhús 
Reykjavíkur, 2014a; Mannauðsskrifstofa - Ráðhús Reykjavíkur, 2014b).  

2.1 Starfslýsing þroskaþjálfa og yfirþroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar 

Í starfslýsingu þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar er greint frá þeim 
meginverkefnum sem þroskaþjálfar hafa með höndum. Verkefni þroskaþjálfa eru m.a. að 

útbúa einstaklingsáætlanir í samráði við yfirþroskaþjálfa eða aðra kennara, gera færni- og 

þroskamat, skipuleggja þjálfunar- og námsgögn og veita foreldrum ráðgjöf og leiðbeiningar. 
Þessi verkefni eru hins vegar einungis hluti af verkefnum þroskaþjálfa en næsti yfirmaður getur 
einnig falið þroskaþjálfa verkefni sem hann telur að eigi við innan verksviðs hans. Í 

starfslýsingunni skal komið inn á þá ábyrgð sem þroskaþjálfum ber hafa að leiðarljósi sem er 
m.a. að annast þroskaþjálfun og umönnun fatlaðra nemenda. Það fellur jafnframt undir ábyrgð 
þroskaþjálfa að vera í samskiptum við fjölskyldu nemenda, miðla upplýsingum sem varða 

nemendur til annara starfsmanna skólans og foreldra, standa vörð um réttindi nemenda og 
stuðla að bestu þjónustu sem möguleg er o.fl. Einnig má nefna að í starfslýsingu skal komið 
inn á að þroskaþjálfi skuli bera ábyrgð á að viðhalda eigin fagþekkingu sem gert er með 

reglulegri endur- og símenntun (Mannauðsskrifstofa - Ráðhús Reykjavíkur, 2014b). 

Yfirþroskaþjálfi ber ábyrgð á störfum annarra þroskaþjálfa sem starfa með honum og hefur 
umsjón með verkefnum þeirra. Samhliða því veitir hann leiðsögn og ráðgjöf til foreldra, 

kennara og annara starfsmanna ásamt því að sinna þroskaþjálfun nemenda. Í starfi 

yfirþroskaþjálfa eru meginverkefni hans mörg talsins. Þar má t.a.m. nefna áætlanagerð af 
ýmsum toga, færni-, þroska- og námsmat, skipulagningu þjálfunar, fræðslu um fatlanir og 

miðlun á þroskafrávikum til stuðningsfulltrúa og annarra starfsmanna. Einnig má nefna að 

yfirþroskaþjálfi heldur skila-, teymis- og samráðsfundi með starfsmönnum, foreldrum og 
öðrum aðilum. Þar að auki er hlutverk hans að veita ráðgjöf til kennara og þroskaþjálfa. 

Yfirþroskaþjálfi ber aðalábyrgð á flestu því sem þroskaþjálfi ber ábyrgð á (Mannauðsskrifstofa 

- Ráðhús Reykjavíkur, 2014a). 

Í lýsingum á verksviðum þroskaþjálfa og yfirþroskaþjálfa er komið inn á að þroskaþjálfi 
skuli vinna önnur verkefni sem honum eru falin af yfirmanni og að slík verkefni nái yfir verksvið 
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þroskaþjálfa. Þau hæfniviðmið sem grunnskóli setur þroskaþjálfum eru samskiptahæfni, 

frumkvæði, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð ásamt fjölbreyttu áhugasviði sem 

nýtist í starfi. Í starfslýsingu er einnig greint frá vinnuaðstæðum og lýsingu á því að unnið sé 
við krefjandi líkamlegar og andlegar aðstæður sem eru m.a. ofbeldi, alvarlegt áreiti, hótanir og 

ógnandi hegðun. Einnig er komið inn á að unnið sé með búnað fyrir t.d. hjólastóla og í húsnæði 

sem ekki sé hannað með það í huga að komið sé til móts við fatlaða nemendur 
(Mannauðsskrifstofa - Ráðhús Reykjavíkur, 2014a; Mannauðsskrifstofa - Ráðhús Reykjavíkur, 

2014b).  

Hugleiðingar hafa verið uppi um skilgreiningu þeirra aukaverkefna sem getið er um í 
starfslýsingunum þroskaþjálfa. Rannsakendur telja einnig að áhugavert sé að vita hvort endur- 

og símenntun sé í raun virt og hvort tækifæri séu til staðar fyrir þroskaþjálfa til að sækja 

símenntun. Sérstaka athygli vekur að í starfslýsingu er nefnt að aðgengismál að húsnæði sé 
ábótavant. Velta má fyrir sér hvort að slæm aðgengismál geti hafi áhrif á störf þroskaþjálfa og 

leiði hugsanlega til aukins álags í störfum þeirra? Þá velta rannsakendur því einnig fyrir sér í 

þessu sambandi hvort að ákveðin þöggun eigi sér í raun stað um rétt nemenda til skóla án 
aðgreiningar og hlutverk þroskaþjálfa í því sambandi sem ber að starfa í samræmi við þau lög 
og reglur sem í gildi eru á hverjum tíma. Rannsakendur nefna þetta þar sem fram kemur í 

starfslýsingu að aðgengi sé ekki til staðar fyrir alla nemendur. Í lögum um þjónustu við fatlað 
fólk með langvarandi stuðningsþarfir kemur aftur á móti skýrt fram að ávallt skuli stefna að 
því að veita fötluðu fólki bestu þjónustu sem unnt er að veita á hverjum tíma til þess að koma 

til móts við sértækar stuðningsþarfir þess. Rannsakendur spyrja sig þannig að því hvort að 
þroskaþjálfar þurfi í raun að sætta sig við að brotið sé á rétti fatlaðra nemenda? 

2.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla byggir á lögum um grunnskóla, nr. 91/2008. Í lögunum kemur fram 

að skólum og starfsfólki þess beri að fylgja aðalnámskrá hvað varðar skipulagningu skólastarfs. 
Með aðalnámskrá er tryggt að til staðar séu fullnægjandi námsaðstæður fyrir börn á öllum 

skólastigum til samræmis við lög og menntastefnu landsins. Samkvæmt aðalnámskránni er 

grunnskólum skylt að útbúa námsefni fyrir nemendur við hæfi hvers og eins óháð fötlun þeirra 
eða þroska. Skólum ber einnig að mennta alla nemendur á árangursríkan hátt. Þá eiga 

nemendur í grunnskólum jafnframt rétt á því að stunda nám sitt í grunnskólum án aðgreiningar 

þar sem komið er til móts við þarfir þeirra með virðingu og skilningi fyrir fjölbreytileika hvers 
og eins. Í Aðalnámskrá grunnskóla er tekið mið af Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

öðrum alþjóðlegum samningum sem Ísland er aðili að (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  
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2.3 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Líkt og getið er um í kafla 2.2. er Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hafður til viðmiðunar í 
menntastefnu grunnskóla. Af því leiðir að þroskaþjálfar vinna út frá þeim viðmiðum sem koma 

fram í sáttmálanum. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur árið 1989 og þremur 

árum síðar eða árið 1992 var hann loks staðfestur hér á landi. Í 1. mgr. 23. gr. sáttmálans kemur 

m.a. fram að aðildarríki viðurkenni að andlega eða líkamlega fatlað barn skuli njóta fulls og 
sómasamlegs lífs, við aðstæður sem tryggja virðingu þess og stuðla að sjálfsbjörg þess og virkri 

þátttöku í samfélaginu. Aðildarríki skulu viðurkenna rétt fatlaðs barns til sérstakrar 

umönnunar, aðstoðar o.fl. Í sáttmálanum kemur jafnframt fram að börn séu sjálfstæðir 
einstaklingar með sín sjálfstæðu réttindi og að skyldur aðildarríkjanna séu að tryggja velferð 

þeirra (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 23. grein/1989). 

 
3. mgr. 23. gr: Með tilliti til hinna sérstöku þarfa fatlaðs barns skal aðstoð samkvæmt 
2. tölul. þessarar greinar veitt ókeypis þegar unnt er, með hliðsjón af efnahag foreldra 
eða annarra sem hafa á hendi umönnun þess, og skal hún miðuð við að tryggt sé að 
fatlaða barnið hafi í raun aðgang að og njóti menntunar, þjálfunar, heilbrigðisþjónustu, 
endurhæfingar, starfsundirbúnings og möguleika til tómstundaiðju, þannig að stuðlað 
sé að sem allra mestri félagslegri aðlögun og þroska þess, þar á meðal í 
menningarlegum og andlegum efnum. (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
barnsins 23. grein/1989) 
 

Í Barnasáttmálanum segir enn fremur að menntun barna skuli miða að kennslu er lýtur að 
virðingu fyrir mannfrelsi og mannréttindum (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins 28. grein/1989).  

2.4 Skóli án aðgreiningar 

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar má rekja til foreldra sem börðust fyrir þeim 

réttindum fatlaðra barna sinna að þau fengju að stunda skólagöngu í almennum grunnskólum 

ásamt ófötluðum jafnöldrum sínum. Eins og staðan er í dag er horft á hugmyndafræði um skóla 
án aðgreiningar sem mennta- og skólastefnu sem grundvallast á mannréttindum og höfðar til 

allra barna á skólaaldri óháð færni þeirra (Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara 

Björg Ólafsdóttir, 2012). 

Stefnan um skóla án aðgreiningar grundvallast á aðgengi, þátttöku og alhliða hlutdeild 

allra grunnskólanemenda. Markmið stefnunnar er að stuðla að vandaðri menntun fyrir alla og 
virðingu fyrir mismunandi þörfum, hæfileikum, fjölbreytileika og einkennum nemenda. Í 

stefnunni er jafnframt lögð áhersla á að eyða allri margþættri mismunun og aðgreiningu í 

skólanum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Sjá má samspil stefnunnar um skóla án aðgreiningar og samnings Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks í 24. gr. samningsins. Í greininni kemur fram að aðildarríkin skuli 
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tryggja að allir fatlaðir einstaklingar skulu eiga rétt á að stunda sína skólagöngu í skóla án 

aðgreiningar og að allt nám skuli vera einstaklingsbundið með það í huga að efla 

námsframvindu hvers og eins. Auk þess þarf námið að uppfylla almennar kröfur hvað varðar 
gæði. Til þess að tryggja gæði kennslunnar verða aðildarríki að framkvæma viðeigandi 

ráðstafanir með ráðningu fagfólks í skólum sem sérhæfir sig í óhefðbundnum samskiptaleiðum 

(samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 24. grein/2007). 

2.5 Fyrri rannsóknir 

Umfjöllun kaflans beinist að fyrri rannsóknum sem nýlega hafa verið framkvæmdar hér á landi. 

Þær rannsóknir bera heitin: „Mat á stefnu skóla án aðgreiningar“ og „Þróun starfa íslenskra 
þroskaþjálfa í alþjóðlegu ljósi“. Rannsóknirnar eru ólíkar en áhersla verður lögð á að skoða þær 

og greina út frá stöðu þroskaþjálfans. 

2.5.1 Mat á stefnu skóla án aðgreiningar 

Í maí 2015 skilaði starfshópur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins skýrslu sem 

bar heitið „Mat á framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar“. Skýrslan var unnin á 

grundvelli samkomulags um endurnýjaða viðræðuáætlun milli Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, Skólastjórafélags Íslands og Félags grunnskólakennara sem sáu um að meta 
framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar og áhrif hennar á skólastarf innan grunnskóla. 

Störf hópsins vöruðu frá haustinu 2013 fram í maí 2015 (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2015).  

Í kafla skýrslunnar sem ber heitið „starfsfólk”, eru tekin saman gögn um fjölda í 

starfsmannahópnum og þau starfsheiti sem rúmast innan veggja grunnskóla landsins. Þar eru 

nefndir skólastjórar, aðstoðaskólastjórar, deildarstjórar, kennarar, réttindalausir kennarar, 

sérkennarar og að lokum stuðningsfulltrúar. Það vakti sérstaka athygli rannsakenda að 

starfsheitið þroskaþjálfi kemur hvergi fram í kaflanum. Einnig er tekið fram í kaflanum að 

kjarasamningar geri ekki kröfu um að uppfyllt sé sérstök menntun til að bera heitið sérkennari 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). 

Í samantekt skýrslunnar er niðurstöðum rannsóknarinnar lýst. Þar kemur fram að almennt 
sé litið svo á að hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar sé jákvæð. Þá sé mikilvægt að öll 

börn skuli eiga þess kost að sækja nám í heimaskóla. Höfundar skýrslunnar nefna hins vegar 
sérstaklega að erfitt sé að framfylgja stefnu um skóla án aðgreiningar. Það orsakist m.a. af 
skorti á fjármagni, vöntun á sérfræðiþekkingu og skorti á stuðningi og svigrúmi í vinnutíma 

kennara til að framkvæma stefnuna með fullnægjandi hætti (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2015). 

Með stefnu um skóla án aðgreiningar hefur álag í störfum kennara aukist. Samhliða auknu 
álagi eru gerðar frekari kröfur til sérþekkingar kennara. Af því leiðir að lengri tíma tekur að 
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sinna verkefnum sem tengjast málefnum nemenda með sérþarfir sem bitnar þá á öðrum 

nemendum. Viðhorfin gagnvart stefnunni eru hins vegar jákvæðari í öðrum minni 

sveitarfélögum bæði að mati kennara og foreldra. Ástæðan er sú að á minni svæðum eru hópar 
nemenda oft fámennari og þ.a.l. fleiri möguleikar á einstaklingsmiðuðu námi sem auðveldar 

framkvæmd hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar. Þó eru áskoranir til staðar sem 

gera það erfitt að fylgja stefnunni þar sem skortur er á fagmenntuðu starfsfólki (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2015).  

Það sem rannsakendum fannst athyglisvert við matið er að lítil sem engin umfjöllun átti 

sér stað um starfsheitið þroskaþjálfi skýrslunni. Gögn hennar leiða jafnframt í ljós að starfsheiti 
sem rúmast innan veggja grunnskólanna tilheyra að mestu kennarastéttinni. Þó er tekið fram 

að sérkennarar þurfi ekki að uppfylla sérstaka menntun til að bera það starfsheiti. 

Rannsakendur velta því þannig upp hvort að þroskaþjálfar falli hugsanlega undir starfsheiti 
innan kennarastéttarinnar en séu ekki tilgreindir sérstaklega. Að mati rannsakenda er slíkt 

óboðlegt fyrir þroskaþjálfa ef svo er raunin. 

2.5.2 Þróun starfa íslenskra þroskaþjálfa í alþjóðlegu ljósi 

Í rannsókn Kristínar Lilliendahl og Vilborgar Jóhannsdóttur (2015) er þróun þroskaþjálfa 
rannsökuð í alþjóðlegu ljósi. Í rannsókninni er m.a. greint frá niðurstöðum úr eigindlegri 

rannsókn á stöðu, hlutverki og þeirri starfsábyrgð sem liggur í störfum þroskaþjálfa. Þar komu 

t.a.m. fram þær ýmsu áskoranir sem þroskaþjálfar glíma við í starfi sínu dags daglega. Í 
rannsókninni kom í ljós að flestir þroskaþjálfar sem starfa á barna- og unglingasviði sögðu sig 

vera eina starfandi þroskaþjálfann á vinnustaðnum. Einnig kom fram að þroskaþjálfar sögðu 
að engin starfslýsing væri til staðar á vinnustaðnum eða að hún væri mjög óljós þrátt fyrir þá 

miklu ábyrgð sem hvílir á herðum þeirra í starfi. Þátttakendur álitu þetta hafa áhrif á stöðu 

þeirra sem þroskaþjálfi í viðkomandi þjónustu. Enn fremur töldu þeir starfið ekki vera 

nægjanlega vel afmarkað ásamt því að nefna að starfið skaraðist tiltölulega auðveldlega við 

störf annarra fagstétta eins og t.a.m. leikskólakennara og kennara (Vilborg Jóhannsdóttir og 

Kristín Lilliendahl, 2015). 

Í rannsókninni fjallaði einn viðmælandinn sem starfar sem þroskaþjálfi einnig um stöðu 

sína í samanburði við aðrar starfsstéttir og hve mikið hann taldi skorta á jákvæð viðhorf 
annarra starfsstétta í garð þroskaþjálfa. Viðmælandinn talaði um að hann teldi það vera skyldu 

sína að standa vörð um sérstöðu sína og starfsstéttarinnar. Einnig áréttaði hann mikilvægi þess 

að kynna starfsvettvang þroskaþjálfa betur og fyrir hvað þroskaþjálfar standa fyrir. Jafnframt 
kom fram að ný útskrifaðir þroskaþjálfar upplifuðu sig oft á tíðum eina á vettvangi starfsins 

ásamt því að þurfa einir að ábyrgjast að störf þeirra falli innan viðmiða starfa þroskaþjálfa. 
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Þannig væri oft á tíðum um eiginlega mannréttindabaráttu að ræða (Vilborg Jóhannsdóttir og 

Kristín Lilliendahl, 2015). 

Þá má jafnframt nefna að í rannsókninni er komið inn á hugtökin starfsánægja og 
starfsálag. Fáeinir viðmælendur rannsóknarinnar koma inn á þætti eins og niðurskurð í 

þjónustu, mikla starfsmannaveltu, skort á fagfólki vegna skorts á möguleikum o.fl. (Vilborg 

Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). 
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3 Fræðileg umfjöllun um streitu og kulnun 

Í umfjölluninni hér á eftir verður fjallað um streitu, langvarandi streitu og kulnun. Fjallað 
verður um starfstengda streitu auk þess sem greint verður frá „sambandi kulnunar og seiglu 

meðal sérkennara” út frá rannsókn sem framkvæmd var á framangreindu viðfangsefni. Síðustu 

ár hefur mikil umræða átt sér stað um streitu og kulnun í starfi, sem á sér m.a. rætur í aukinni 
vitund og almennri þekkingu á alvarleika streitu og kulnunar í starfi. Í því sambandi má t.a.m. 

nefna að á heimasíðu á vegum VIRK starfsendurhæfingarsjóðs, velvirk.is, sem sett var á 

laggirnar í nóvember 2018, má finna ýmsar upplýsingar fyrir einstaklinga til þess að aðstoða 
þá við að finna jafnvægi í lífinu og vellíðan í vinnu. Á síðunni kemur m.a. fram að fjöldi 

einstaklinga séu að heltast úr lestinni í vinnu vegna langvarandi einkenna álags. Slíka þróun 

má glöggt sjá út frá aukningu á útgjöldum sjúkrasjóða stéttarfélaga vegna veikinda einstaklinga 
á vinnumarkaði og aukinni aðsókn einstaklinga í starfsendurhæfingu og fjölgun á 

örkorkuþegum.  

3.1 Starfstengt streita 

Streita er ekki nýtt hugtak. Þegar rýnt er í uppruna fræðilega hugtaksins streita má sjá að 
umfjöllun um hugtakið bar fyrst á góma fyrir 50 árum síðan. Fræðimaðurinn Hans Selye, (1907-

1982), er talinn upphafsmaður kenningarinnar um streitu en hann skilgreindi streitu sem óskýr 
viðbrögð við áreiti. Með aukinni alþjóða- og tæknivæðingu og breytingu á störfum 
einstaklinga, sem fara nú oft á tíðum fram þvert yfir landamæri, hafa skilin á milli vinnu og 

heimilis orðið óskýrari. Skilgreining á streitu hefur þannig breyst og liggur því nú ekki einungis 
í viðbrögðum við áreiti heldur einnig í mismunandi flokkum eða nálgunum á streitu (Batista og 
Reio, 2019). 

Batista og Reio (2019) greina frá því að streita í tengslum við störf sé skipt niður í þrjá 

mismunandi flokka eða nálgarnir. Í fyrsta lagi er það verkfræðileg nálgun (e. engineering 
approach) þar sem kröfur eru miklar. Í öðru lagi lífeðlislegfræðileg nálgun (e. physiological 
approach) þar sem streita er skilgreind út frá lífeðlisfræðilegum breytingum sem viðkomandi 

upplifir í streituástandi og í þriðja lagi sálfræðileg nálgun (e. psychological approach) þar sem 
streita er skilgreind sem samspil einstaklings og umhverfis. Líkamleg viðbrögð við streitu eru 

m.a. háþrýstingur, hjartasjúkdómar, sykursýki, heilablóðfall, sár o.fl. Sálrænt ástand sem 

myndast vegna streitu geta t.a.m. verið þunglyndi, slys, sjálfsvígshegðun, misnotkun á 
vímuefnum og áfengi. 

Rannsóknir benda sterklega til þess að sálræn vanlíðan starfsmanna í starfi sé stór þáttur 

í vinnustaðamenningu nútímans og hafi auk þess slæmar afleiðingar á heilsu starfsmanna. 
Aukin alþjóða- og tæknivæðing leiðir oft á tíðum til óskýrari línu á milli vinnu og heimilis. 

Afleiðingin af því verður sú að ekki er alltaf ljóst hvenær vinnu lýkur og heimilislífið tekur við. 
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Vegna þessari óskýru línu getur vinnan oft á tíðum runnið saman við heimilislífið. Það er því 

mikilvægt að skilja hvernig hægt sé að milda þau neikvæðu áhrif sem streita getur haft á 

starfsfólk (Batista og Reio, 2019). 

3.1.1 Rannsókn á streitu 

Menntakerfið er einn af mikilvægustu innviðum samfélagsins. Í ljósi mismunandi þarfa 

einstaklinga í námi er nauðsynlegt að sérkennsla fari fram fyrir þá einstaklinga sem þess þurfa. 
Sérkennsla er skilgreind sem „menntun sem fram fer í viðeigandi umhverfi, undirbúin af 

fagfólki sem uppfyllir mennta- og félagslegar kröfur fyrir einstaklinga með sérþarfir í námi”. 

Sérkennarar þurfa oft á tíðum að glíma við ýmis vandamál sem upp geta komið. Þau vandamál 
geta t.a.m. komið upp þar sem ekki eru til staðar viðunandi vinnuaðstæður fyrir kennara, 

t.a.m. vegna skorts á fullnægjandi vinnurými til sérkennslu, skorts á aðföngum og 

ófullnægjandi aðstæðum fyrir nemendur (Nuri og Tezer, 2018). 

 Sálræn seigla (e. psychological resilience) er skilgreind sem hæfni einstaklingsins til 
aðlögunar vegna ófyrirsjáanlegra atburða svo sem vegna áfalla, flókinna fjölskyldutengsla, 

fjárhags og heilsufars. Þegar kulnunarástand myndast og það verður neikvætt viðbragð við 

streitu getur sálræn seigla einstaklingsins haft jákvæð áhrif og leitt til þess að einstaklingurinn 
getur með markvissari hætti tekist á við streitu. Streituvaldandi atburðir og áföll geta einnig 

haft neikvæð og skaðleg áhrif á heilsu sumra einstaklinga. Geta einstaklinga er hins vegar 

mismunandi þegar kemur að því að takast á við streituvaldandi atburði og áföll. Sumir 
einstaklingar ráða t.a.m. mun betur við neikvæð áhrif streituvaldandi atburða og áfalla vegna 

sálrænar seiglu og ná sér oft að fullu (Nuri og Tezer, 2018; Balmer, Pooley og Cohen, 2014). 

 Í rannsóknarskýrslu Nuri og Tezer (2018), „The relationship between burn-out and 

psychological resiliency levels of special education teachers in a developing economy”, er bent 
á að upplifun af streitu í starfsumhverfi skóla hafi neikvæð áhrif á starfsánægju og afköst meðal 
kennara í sérkennslu. Í rannsókninni kom sömuleiðis fram að þeir kennarar sem finna fyrir 

kulnun í starfi upplifi kulnunina sem ákveðna skömm og sem þunglyndi. Einnig hafa rannsóknir 
á þessu sviði staðfest að meirihluti kennara upplifi að starfið sé mjög streituvaldandi. 
Rannsókn þeirra gaf til kynna að mögulegt samband væri milli sálræns ástands kulnunar og 

vinnutíma.  

Þá fannst rannsakendum áhugavert að sjá í rannsókn Nuri og Tezer (2018) að hver og einn 

upplifir streitu á mismunandi hátt og þeir einstaklingar sem eru með sterkari seiglu eru betur 

varnir við neikvæðum áhrifum streitunnar. Af framangreindri umfjöllun má jafnframt að sjá að 

streita hefur ávallt einhverskonar áhrif á einstaklinginn. Þá kemur einnig fram að við mat á 

afleiðingum streitu skipti máli hversu langvarandi hún sé og að mikilvægt sé að reyna forðast 

hana eftir fremsta megni?  
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3.2 Langvarandi streita og kulnun í starfi 

Birtingarmynd langvarandi streitu í starfi, sem kemur til vegna álags, lýsir sér oft á tíðum í því 
að starfsmaður upplifir sig spenntan. Þá er upplifunin oft á tíðum sú að starfsmanninum finnst 

hann hafa of mikið að gera og að tími til að slaka á sé af skornum skammti. Þá upplifir 

starfsmaðurinn einnig að hann hafi ekki tíma til að forgangsraða málum og öðlast raunsæja 

yfirsýn yfir mál. Starfsmaðurinn telur sig þurfa að halda áfram að vinna þó að orka og geta 
hans fari minnkandi og streitueinkenni geri vart við sig. Þegar svona stendur á er mikil vanlíðan 

oft á tíðum til staðar hjá starfsmanni. Ýmsar aðstæður geta aukið langvarandi streitu. Þó ber 

að hafa í huga að samspil aðstæðna getur verið flókið. Aðstæður eins og skortur á haldreipum 
og stjórn, óskýrar væntingar í starfi, erfiðleikar í samskiptum, mikið vinnumagn og hátt 

flækjustig ásamt öðrum hlutum hefur áhrif á langvarandi streitu (Velvirk, e. d.).  

Kulnun í starfi er ástand sem telst vera alvarlegt og lýsir sér annars vegar sem 
tilfinningalegt og sálrænt ástand og hins vegar sem líkamleg örmögnun. Langvarandi álag er 

sú mynd af streitu sem reynist sennilega erfiðast að greina þar sem hún getur komið hægt og 

hljótt ásamt því að einkennin sjálf eru orðin hluti af daglegu lífi. Viðvarandi streita hefur einnig 
áhrif á líffæri mannsins á þann hátt að þau skemmast ásamt því að öldrun eykst til muna og er 
verri en ella (Velvirk, e. d.). Af þessu má sjá að viðvarandi streita er mjög alvarleg bæði fyrir 

líkamlega og andlega heilsu.  

Kulnun myndast oft í kjölfar langvarandi streitu. Ekki er til staðar ein ákveðin skilgreining 
á fyrirbærinu kulnun. Þó virðist vera ákveðinn samhljómur um hver helstu einkennin eru t.a.m. 

kvíði, örmögnun, áhugaleysi, svartsýni og einbeitingarskortur. Hugtakið kulnun hefur t.d. verið 
notað í tengslum við streitu í starfi. Fyrir utan þætti sem tengjast vinnu geta þættir á borð við 

persónuleika, heilsufar, aðstæður og lífsstíl þar að auki haft áhrif í þróun kulnunar. Starfsstéttir 

sem vinna við umönnun á fólki og við lausn á vandamálum fólks eru jafnframt líklegri til að 

finna til einkenna kulnunar heldur en aðrir (Velvirk, e. d.). 

Í elleftu endurskoðuðu útgáfu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (e. World Health 
Organization) af alþjóðlegri flokkun sjúkdóma (e. ICD-11) skilgreinir stofnunin kulnun sem 

afleiðingu af vinnu. Af því leiðir að kulnun er ekki flokkuð sem læknisfræðilegt ástand (World 
Health Organization, 2020). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið framkvæmdar á kulnun. Hozo, Sucic og Zaja fjalla um þrjú 

mismunandi þrep kulnunar í skýrslu sinni „Burnout syndrome among educators in pre-school 
institutions”. Fyrsta þrep kulnunar er skilgreint sem upphafsstig kulnunar. Það lýsir sér á þann 

hátt að álagið byrjar í formi líkamlegra einkenna, s.s. með óróleika, kvíða, einbeitingarskorti 

og skorti á ánægju í vinnu. Öðru þrepi kulnunar er lýst á þann veg að einstaklingur er byrjaður 
að spara orku sína til að vega upp á móti álaginu. Sem dæmi má nefna að mæting í vinnu 

versnar, verkefni eru sett á bið og hann tekur að sér færri ný verkefni. Á öðru þrepinu eykst 
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einnig bitur og bölsýni einstaklingsins. Á þriðja þrepinu byrjar einstaklingurinn sjálfur að taka 

eftir því að raunverulegt vandamál sé til staðar og upplifir að vinnan sé honum byrði. Þunglyndi 

getur aukist og magaverkir ásamt því að aukin andleg og líkamleg þreyta fer að gera vart við 
sig. Ef viðkomandi sýnir tvö einkenni kulnunar getur það verið vísbending um að kulnun sé til 

staðar (Hozo, Sucic og Zaja, 2015). Einnig kemur fram hjá Alþjóðaheilbrigðsmálastofnuninni að 

þrep kulnunar hafi áhrif á heilsufar einstaklinga líkt og Hozo, Sucic og Zaja greina frá (World 
Health Organization, 2020). 

Af ofangreindri umfjöllun má sjá að langvarandi streita hefur veruleg áhrif á einstaklinga. 

Ýmsir þættir geta aukið á einkennin en að sama skapi er um að ræða flókið samspil ýmissa 
þátta. Streita hefur áhrif á líffæri fólks og því mjög mikilvægt að forðast streitu eftir fremsta 

megni. Eins og fram hefur komið er kulnun fyrirbrigði sem flókið er að sjá og erfitt er að 

meðhöndla. Í ljósi framangreindrar umfjöllunar má gera ráð fyrir því að einstaklingar með 
kulnun geti átt erfitt með að gera sér grein fyrir því að kulnun sé í raun til staðar og þeim slæmu 

áhrifum sem hún hefur á líkamlega og andlega líðan. Rannsakendur nefna þetta sérstaklega 

þar sem að einkenni kulnunar geta verið afleiðing af undirliggjandi þáttum á borð við 
heilsufari, lífsstíl einstaklings o.fl. 
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4 Aðferðafræði 

Í kaflanum verður farið yfir aðferðarfræði rannsóknarinnar, þær leiðir sem notaðar voru við 
framkvæmdina og greint frá því hvernig úrvinnsla á rannsókninni fór fram. Þar að auki verður 

farið yfir framkvæmdina við öflun gagna og greint frá úrvinnslu þeirra. Í seinni hluta kaflans 

verður fjallað um siðferðileg álitamál og fjallað um styrkleika og takmarkanir rannsóknarinnar. 

4.1 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast dýpri skilning á þeim þáttum sem geta orsakað álag í 
störfum þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Í ljósi þess er rannsóknarspurning 

ritgerðarinnar eftirfarandi: Hver er birtingarmynd langvarandi álags í störfum þroskaþjálfa í 
grunnskólum Reykjavíkurborgar? Tekin voru hálfopin viðtöl við starfandi þroskaþjálfa ásamt 

því að skoða fræðin, kenningar og afstöðu fræðimanna. Leitast var við að varpa ljósi á þau 
verkefni og þær undirliggjandi áskoranir sem þroskaþjálfar í grunnskólum í Reykjavík fást við í 

daglegu störfum sínum. 

4.2 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð sem byggir á viðtölum. Eigindleg 

viðtöl byggjast á samskiptum milli viðmælenda og rannsakenda. Viðtölin eru sveigjanleg og 
geta oft á tíðum verið ófyrirsjáanleg. Í eigindlegum viðtölum taka viðmælendur virkan þátt í 

rannsókninni og spurðar eru spurningar sem hvetja viðmælandann til frekari þátttöku. Viðtölin 

geta verið formleg og óformleg þar sem markmiðið er að afla þekkingar á viðhorfum og reynslu 
viðmælandans. Spurningar í eigindlegum rannsóknum eru þannig opnar og gefa 

rannsakendum kost á að heyra skoðanir viðmælenda út frá þeirra eigin orðum (Seale, 2018).  

Í rannsókninni var útbúinn viðtalsrammi í samráði við leiðbeinendur sem innihélt þrjá 

efnisþætti. Þar á undan voru viðmælendur spurðir almennra spurninga um starfsferil þeirra 

sem gagnaðist rannsakendum við greiningu á svörum viðmælenda. Spurningarnar í 

viðtalsrammanum, sjá fylgiskjal A, voru hálfopnar. Slíkur viðtalsrammi byggir á stöðluðum 

spurningalista en bíður þó upp á þann möguleika að bregðast við svörum viðmælanda. Sem 

dæmi má nefna geta rannsakendur þá spurt spurninga sem voru ekki á upprunalega listanum 

með það að markmiði að öðlast frekari upplýsingar frá viðmælanda og hámarka gæði viðtalsins 

(Cachia og Millward, 2011). Allir viðmælendur voru upplýstir um að þeim væri ávallt frjálst að 

hætta í viðtali og að hagsmunir þeirra væru ætíð hafðir í forgrunni. Þá var viðmælendum greint 

frá því að engin kvöð væri á að svara einstaka spurningum ef vilji væri ekki til staðar. 

Við leit að viðmælendum var stuðst við hentugleikaúrtak (e. convenience sample). 

Aðferðin byggir á því að óskað er eftir þátttöku þeirra einstaklinga sem tiltækir eru hverju sinni 
í rannsókninni, en líkur á að hver og einn einstaklingur verði fyrir valinu í úrtakinu eru óþekktar. 



24 

Í hentugleikaúrtaki eru viðmælendur þannig valdir eftir aðgengi eða eiginleika þeirra 

(Bornstein, Jager, og Putnick, 2013). Rannsakendur leituðu eftir viðmælendum með a.m.k. 

þriggja ára starfsreynslu sem þroskaþjálfi.  

4.3 Gagnasöfnun 

Tekin voru alls fjögur viðtöl. Þau fóru öll fram á vinnustöðum viðmælenda í afmörkuðu rými 

svo að sem minnst hætta á truflun myndi eiga sér stað. Gætt var að því að engin persónuleg 
tengsl væru á milli viðmælenda og rannsakenda. Það var gert með því að finna þroskaþjálfa 

sem rannsakendur þekktu ekkert til eða höfðu ekki unnið með. Með þessum aðferðum var 

það mat rannsakenda að engin hætta yrði á röskun í rannsóknarvinnunni. Viðmælendur voru 
fundnir með því að heimsækja vefsíður grunnskólanna út frá hentugleika og fóru 

rannsakendur yfir opinberan starfsmannalista á vefsíðum skólanna. 

Unnið var úr gögnunum strax eftir að viðtali lauk og voru þau afrituð orðrétt. Notast var 
við símtæki til að taka upp viðtölin og fengu rannsakendur leyfi frá viðmælendum fyrir 

hljóðrituninni áður en viðtalið hófst. Öll viðtölin voru tekin upp á tímabilinu 20. febrúar til 5. 

mars 2020. Viðtölin voru misjöfn að lengd, stysta viðtalið var 16 mínútur að lengd og það 
lengsta 43 mínútur. Samtals voru viðtölin 121 mínúta að lengd. Lengd afritaðra viðtala voru 12 
til 21 blaðsíða og heildarfjöldi blaðsíðna voru samtals 66. Allir rannsakendur lásu fjórum 

sinnum yfir hvert viðtal því rétt eins og Seale (2018) greinir frá er gott að frumgreina línu fyrir 
línu, eða setningu fyrir setningu en þannig er hægt að tryggja að vel og ítarlega sé farið yfir öll 
gögn. Ákveðið var að hafa þrjú þemu, aðbúnaður, hindranir og líðan í starfi. 

4.4 Viðmælendur 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar eru útskrifaðir þroskaþjálfar, hafa margra ára reynslu á 
sínum starfsvettvangi og eru virkir á vinnumarkaði. Sendur var út tölvupóstur á átta 
þroskaþjálfa og óskað eftir þátttöku í rannsókninni. Fjórir þeirra svöruðu játandi, einn hafnaði 

þátttöku og frá þremur barst ekki svar. Leitað var eftir jöfnu kynjahlutfalli viðmælanda en því 
miður tókst það ekki.  

4.5 Siðferðisleg álitamál 

Við beitingu eigindlegra rannsóknaraðferða ber rannsakendum að hafa siðferðileg álitamál í 
huga. Þau atriði sem rannsakendur þurfa að hafa í huga eru mörg. Eitt af þeim er tryggja að 
viðmælendur verði ekki fyrir skaða af neinu tagi. Ef viðmælendur samþykkja þátttöku í 

rannsókn sem þessari leggja þau oftast mikið traust í hendur rannsakenda. Rannsakendum ber 
að virða það og standa undir trausti viðmælenda í garð rannsakenda. Gert er ráð fyrir að 

þagnarskylda sé virt svo að viðmælendur beri ekki skaða af. Náin tengsl geta myndast í 

eigindlegum rannsóknum á milli rannsakenda og viðmælenda. Í þeim tilfellum verður að 
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tryggja að rannsókn hafi ekki slæmar afleiðingar á sýn viðmælandans á stöðu eða líf sitt 

(Ástríður Stefánsdóttir, 2013). 

Viðmælendum var lofað nafnleynd og að öllum gögnum yrði eytt að rannsókn lokinni og 
staðið var við það. Rannsakendur ákváðu að gefa viðmælendum dulnefni og nöfnin sem notast 

verður við eru Valgerður, Ólöf, Lísa og Hrönn. 

4.6 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknarinnar 

Þegar notast er við eigindlega rannsóknaraðferð þarf að huga að þeim styrkleikum og 

takmörkunum sem fylgja slíkum rannsóknum. Eins og fram hefur komið er viðtal eitt af 
formum eigindlegrar aðferðar. Styrkleikar þeirrar aðferðar eru þeir að rannsakandinn getur 

orðið vitni að ýmsu sem ekki kemur fram í skriflegum svörum viðmælanda eins og t.d. rödd, 

raddhljóm, tónmyndun og líkamstjáningu. Hann getur einnig séð viðbrögð við ákveðnum 

spurningum t.d. hvort viðmælandinn iðar í sæti sínu eða svitnar (Opdenakker, 2006). 

Styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að rannsakendur hafa reynslu í gerð eigindlegrar 
rannsóknar úr námi sínu. Rannsakendur búa þannig yfir ákveðinni kunnáttu og þekkingu á 

framkvæmd eigindlegrar rannsóknar. Rannsakendur voru sammála um að samvinna og 
samskipti þeirra á milli reyndist þeim afar mikill styrkleiki. Haldið var vel utan um öll gögn 

ásamt því að reglulegir fundir voru haldnir. Í lok hvers fundar voru fundargerðir skráðar niður.  

Hafa ber í huga að ákveðnar takmarkanir geta þó verið til staðar við gerð eigindlegra 
rannsókna. Sem dæmi má nefna að ef viðmælandinn breytir tóni sínum í svari er hætta á að 
rannsakandi leiði viðtalið í ákveðna átt vegna hegðunar viðmælandans. Rannsakendur þurfa 

því ávallt að vera vakandi fyrir slíkum uppákomum. Þegar upptökutæki er notað í rannsókn er 
sömuleiðis hætta á að upptakan geti eyðst eða skemmst. Vegna þess er mælt með því að 
rannsakendur hafi fleira en eitt tæki til staðar. Einnig er mælt með því að rannsakendur hafi 

með sér blað og penna til að geta ritað hjá sér atriði viðtalsins ef það ferst fyrir að hefja 

upptöku.  

Við töku viðtals getur verið erfitt að hitta viðmælendur. Sem dæmi má nefna að fjarlægð 

milli rannsakenda og viðmælenda getur gert það að verkum að töluverður tími og kostnaður 

getur lent á rannsakenda vegna viðtalsins. Að sama skapi getur það verið tímafrekt að skrifa 
viðtalið í heild sinni út frá upptökutækinu. Í því sambandi má nefna að áætlað er að það taki 

allt að fimm til sex klukkutíma að afrita einn klukkutíma af hljóðefni (Opdenakker, 2006).  

Ákveðin takmörkun var til staðar við gerð rannsóknarinnar þar sem kyn var ekki tilgreint í 
spurningalista. Þá hefði vafalaust verið hægt að taka fleiri viðtöl við viðmælendur ef ekki væri 

fyrir heimsfaraldur kórónuveirunnar, (COVID-19), sem kom á sama tíma til landsins og viðtölin 

hófust. Jafnframt var hluti af úrtakinu nokkuð hikandi við þátttöku vegna kórónuveirunnar. 
Vert er að taka fram að sökum smæðar úrtaksins er það mat rannsakenda að ekki sé hægt að 
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yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á allt þýðið. Niðurstöður úrtaksins gefa þó vissulega 

meiri innsýn inn í störf þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Það er hins vegar mat 

rannsakenda að ekki sé hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á allt þýðið, þ.e. alla 
þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar, sökum smæðar úrtaksins.  
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5 Niðurstöður 

Í kaflanum verður farið yfir helstu niðurstöður úr þeim viðtölum sem tekin voru. Eins og fram 
hefur komið voru tekin viðtöl við fjóra þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Í 

niðurstöðum verður reynt að varpa ljósi á svar við rannsóknarspurningunni: „Hver er 

birtingarmynd langvarandi álags í störfum þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar?”. 
Rannsakendur fundu þrjú þemu út frá gögnum sem voru eftirfarandi: aðbúnaður, hindranir og 

líðan í starfi.  

5.1 Aðbúnaður 

Aðbúnaður í starfsumhverfi getur haft víðtæk áhrif á upplifun þroskaþjálfa á þeirra starfsstað. 

Til aðbúnaðar telst meðal annars verkefni, fagfólk/fólk með reynslu, yfirmenn og skipulag. Í 

viðtalinu við Valgerði kemur t.d. fram að vöntun sé á fagfólki. Það hafi áhrif á aðbúnað og má 
sjá að það reynist henni erfitt.  

 

[...] en þegar þú ert með svona erfiða einstaklinga sem að, þá er úrræðaleysið, það er 
náttúrulega ekki mannlegt að ég sé ein með einstakling og ég hef alveg fengið með 
mér kannski svona stuðningsfulltrúa, sem hefur í rauninni enga burði eða þekkingu eða 
reynslu til þess að sinna sínu starfi [...] maður þarf fleira fagfólk og fólk með reynslu og 
þekkingu til þess að takast á við svona erfiðleika. Það er svolítið tough (ísl. erfitt) að 
vera svona einn með þetta. 

 

Valgerður hefur mörg verkefni á sinni könnu í starfi sínu sem þroskaþjálfi. Auk þess leysir 
hún sérkennara af sem er í langtíma veikindaleyfi. Hún leggur því meiri vinnu á sig til að 

viðhalda þjálfun barnanna sem mega ekki við því að missa úr. Valgerður hefur því hag 

barnanna í öndvegi. Þess vegna tekur hún verkefni að sér utan starfssviðs. 

 

[...] sérkennarinn okkar fór í langt veikindaleyfi. Þannig að ég fer svolítið inn á það svið. 
Ég er að taka hérna lestur með mikið þroskahömluðum krökkum sem að þola ekki að 
missa af, þannig að bara missa þau algjörlega af lestinni. 

 

Valgerður talar líka um að samskipti við stjórnendur skólans hefðu verið flókin. Því þurfti 
að fá mannauðsráðgjafa frá Reykjavíkurborg til að leysa upp vandann. Að hennar mati hefur 

afleit stjórnun áhrif á andrúmsloft meðal starfsfólks. 

 

Það náttúrulega ef fólk verði, ef við höfum ekki samleið þá auðvitað hefur það áhrif og 
léleg stjórnun hefur áhrif. [...] fólk geta sagt sínar skoðanir án þess að vera, að þú sért 
að gefa skotveiðileyfi. [...] og það eitt og sér getur skapað ofboðsleg leiðindi og hefur 
áhrif á mórall, og þá er maður kominn á álag sem að verður að laga og það hefur verið 
að taka á því hér með því að fá mannauðsráðgjafa borgarinnar hér inn. 
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Ólöf vill meina að aðbúnaður á hennar starfsstað sé nokkuð góður, en það sem sé 

ábótavant eru tíð veikindi samstarfsfólks.  
 

[...] mikil veikindi hjá kennara hins þá er ég með þá báða og hann er með svona er ekki 
eins sáttur við að læra, segir oft nei og vill ekki gera og þá er það helsta að finna hvernig 
getur maður látið hann liða vel í skólanum og fengið hann til að sýna áhuga á því sem 
hann á að vinna með. Kannski svona helstu áskoranir. 

 

Lísa greinir frá skorti á aðbúnaði á sínum vinnustað sem lýsir sér í skipulagsleysi, vöntun á 

fólki með reynslu og skort á samstarfi milli grunnskóla og leikskóla. Hún segir að undirbúningur 

fyrir komu nýrra nemenda frá leikskóla sé ábótavant af hálfu stjórnenda. Sum börn þurfa á 

miklum stuðningi að halda og þeir sem eru við stjórn átta sig ekki á því. Lísa bendir á að hægt 

sé að laga þetta mál með bættum samskiptum milli stofnana.  

 

Það er nú oft líka á haustin þegar það er að byrja þá koma krakkar úr leikskólanum og 
það eru kannski heilmargar greiningar og mismikið og þá kannski kemur nemandi sem 
er búinn að vera með mikinn stuðning á leikskóla, kemur hér inn.. og þá kemur í ljós 
að það ég þarf kannski að vera með honum alveg það er ekki búið að ráða inn 
stuðningsfulltrúa það er mjög mikill álagspunktur [...] af því að barnið þarf það mikið 
[...] það er hægt að vinna betur forvinnuna. 

 

Tíð veikindi starfsfólks þarfnast einnig umbóta á starfsstað Lísu rétt eins og hjá Ólöfu. Lísa 

kemur sérstaklega inn á upplifun starfsfólks sem þurfa að taka á sig auka verkefni vegna 
veikinda. 

 

[...] álagspunktur líka ef það er mikill veikindi og þá er manni gjarnan kippt úr sinni 
hefðbundnu stundaskrá yfir í að dekka eitthvað annað og það getur verið dálítið 
þreyttandi, ég hugsa að maður sé nú fullkomlega réttlaus með að kvarta yfir því 
öðruvísi en maður getur auðvitað kvartað yfir því og sagt að maður sé óánægður að 
það skipulag sem ég var með það hefur riðlast út af að hlaupa til og bjarga einhverjum 
málum. Þannig að já það er svona helst það. 

 

Lísa er eini þroskaþjálfinn á sínum starfsstað og hefur reitt sig á samstarfsaðila sem er 
menntaður atferlisfræðingur. Hún lýsir þó yfir óánægju sinni að ekki hafi verið ráðnir inn fleiri 

þroskaþjálfar. 

 

[...] það er búið að vera einn þroskaþjálfi hér[...] það væri alveg hægt að nota fleiri [...] 
þú ert með þetta marga nemendur þeir sem eru fyrir og hafa þurft stuðning þeir eru 
ekki farnir neitt annað og svo koma nýir þannig að þú veist, ég get ekki skilið af hverju 
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er ekki hægt að vera búið að hugsa fyrir því og ráða inn þannig ég svolítið svona pirra 
mig á því. 

 

Hjá Hrönn kemur fram svipuð birtingarmynd af aðbúnaði eins og hjá Valgerði, þ.e. að 
vöntun sé á fagfólki og fólki með starfsreynslu. Hrönn telur að oft á tíðum gangi erfiðlega að 

ná árangri með nemendum vegna vöntunar á fagfólki. 

 

[...] það vantar þessa fagþekkingu inn náttúrulega, eðlilega þannig að það koma alveg 
svona dagar þar sem maður er alveg bara ohh, hvað er ég að gera hérna, af hverju er 
ég ekki bara að vinna einhversstaðar á sambýli þar sem að bara ég veit hvað ég á að 
gera á hverjum degi. 

 

Erfið verkefni, svo sem krefjandi hegðun, er áhrifavaldur í starfi Hrannar þar sem kennarar 
leita oft til hennar með nemendur sem eru í uppnámi. Því er Hrönn kölluð til þegar slíkar 

aðstæður koma upp og þá þarf hún að setja sín verkefni á bið. Einnig þykir henni erfitt að neita 

slíkum beiðnum.  
 

[...] síðan eru það kvíðakrakkar og ef það eru börn með hegðunarvanda sem eru ekki 
með greiningar þannig það er svona, já eitt og annað og það er alltaf fyrst kallað í 
þroskaþjálfann ef það þarf að eitthvað svona akút eða barn fær bræðiskast eða 
eitthvað sem er, þá er kallað í þroskaþjálfana svona til aðstoðar [...] þessi hegðunarmál 
þau taka yfirleitt þau taka það bara yfir [...] stundum er stofan hjá manni hegðunarver 
og stundum er hún þjálfunarver. [...] samt er gert ráð fyrir því að við gerum það, það 
gera allir ráð fyrir því við getum ekki bara sagt við kennara sem kemur hérna inn með 
barn sem að bara algjörlega er kolvitlaust eða eitthvað, þá getum við ekki bara sagt 
nei. 

5.2 Hindranir 

Í viðtölum greindu viðmælendur frá ýmsum hindrunum bæði innan og utan skólans. Hindranir 

geta t.a.m. verið tímaskortur, samskipti, viðhorf, fjármagn, aðgengi að námsefni og 
starfslýsing. Valgerður nefndi að samstarf og viðhorf foreldra fatlaðra barna hefði áhrif á starf 

hennar og þann árangur sem hún hafði náð með nemanda. Ágreiningur getur myndast í 

samskiptum milli foreldra og Valgerðar, s.s. þegar foreldrar setja óraunhæfar kröfur á 
þroskaþjálfa varðandi þjálfun barnsins. Það sem hefur einnig áhrif á störf Valgerðar er þegar 

foreldrar viðhalda ekki þjálfuninni heima fyrir.  

  

Það eru miklar kröfur að við stöndum okkur og við sinnum okkar starfi [...] svo um leið 
og hann gengur héðan út þessu húsi, byggingu þá er hann allt í einu ófatlaður og á 
sjálfur að labba inni í hverfinu. Mér finnst þetta ekki rétt, mér finnst það mjög spes. Ég 
sætti mig ekki við þessa tvo heima svo ertu hissa [foreldrar] að það gangi ekki upp hjá 
mér. [...] og ég bara tek ekki við að ég sé ekki að standa mig. Ef við stöndum okkur bæði 
getum við talað saman.  
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Þegar rætt var við Valgerði um samstarf foreldra kom hún inn á samskipti við foreldra af 

erlendu bergi brotnu. Valgerður nefndi einnig að oft á tíðum væri hindranir til staðar vegna 

tungumálaerfiðleika. Hún segir að sökum mismunandi menningar birtist viðhorf foreldra 
gagnvart fötlunum með öðrum hætti en hér á landi. Nefnir hún að sumir foreldrar komi frá 

landi þar sem sú menning sé ríkjandi að fötlun sé ólán og að fötlunargreining sé slæm. Að mati 

Valgerðar hafa slík viðhorf áhrif á hennar störf og þarf hún því að standa vörð um mannréttindi 
barnanna.  

 

Það eru náttúrulega alls konar, kannski stærsta áskorun okkar hér er að þetta er skóli 
með yfir 80% barna með erlendum uppruna. [...] Sumir geta bara ekki hugsað sér að fá 
slíka greiningu á barnið sitt og það er þetta gamla frá þeirra heimalandi sem fylgir þeim 
hingað. [...] og það er kannski áskorun er sú að sem þroskaþjálfi sem er búinn að vinna 
í öll þessi ár og eitt að því sem við erum að vinna með er viðhorf. [...] Maður er alltaf í 
þessu að fræða fólk og mannréttindi og okkur ber skylda til að allir hafa sömu 
möguleika. 

 

Að mati Ólafar getur viðhorf skólastjórnenda gagnvart þroskaþjálfum reynst hindrun í 
starfi. Ólöf upplifir að skilningur skólastjórnenda sé takmarkaður á mikilvægi stéttarinnar 

innan grunnskólakerfisins.  

 

[...] af hverju skilja skólastjórnendur ekki að það að þessi stétt þarf að fara inn í 
skólanna. Þannig að þeir þurfa að skilja að þetta er orðið stétt sem það þarf, hefur 
alveg mikið að segja inn í skóla. 

 

Tölvukerfið hefur verið áskorun fyrir Ólöfu í hennar starfi t.d. að komast inn á lagið með 

tæknina til að nálgast námsefni og mikilvæg gögn. Henni þykir vanta leiðbeiningar og aðstoð 

varðandi það. Að mati Ólafar hefur þetta hindrandi áhrif á vinnubrögð hennar. 
 

Til dæmis eins og tölvukerfið, það getur stundum gert mann alveg brjálaðan að 
tölvurnar eru hægar og netið er að detta út og mentor, við gerum allar námsáætlanir í 
mentor og maður getur alveg rifið í hárið út af því og hann er eitthvað að klikka og þá 
getur maður alveg orðið brjálaður. Oft svona tæknileg vandamál. 

 

Lísa finnur að tímaskortur hefur áhrif á hennar störf með nemendum. Í kjölfar tímaskorts 
upplifir hún úrræðaleysi. Hvert barn sem Lísa vinnur með þarfnast mikillar þjálfunar við. Oft á 

tíðum finnst henni að tímaskortur leiði til þess að nægjanleg þjálfun eigi sér stað gagnvart 
nemendum. 

 

Bara tímamagn og fleira bara meiri aðstoða við börn, nemendur þannig að hérna það 
er eiginlega það sem að veldur manni frustration (ísl. pirring) það er það að það er of 
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lítið sem hægt er að gera [...] helstu áskoranirnar eru kannski það að reyna gera það 
besta úr litlu tímamagni. 

 

Í beinu framhaldi greinir Lísa frá því að fjármagnsskortur hafi hamlandi áhrif á starfið.  
 

En það er bara það er ekki settur meiri peningur inn í þetta eða stöðugildi og ég veit 
ekki á hverju það strandar sko.  

 

Hrönn segir að ágreiningur geti komið upp í samskiptum við stjórnendur vegna skorts á 
fjármagni. Samkvæmt svörum hennar má sjá að mat hennar er að samskipti og 

fjármagnsskortur haldist oft í hendur. Stjórnendur skólans hafa tjáð henni að það sé dýrt að 

hafa þroskaþjálfa í vinnu sem veldur því að þjónustan skerðist. Einnig nefnir Hrönn að ekki sé 

viðhaft nægt samstarf við umsjónarkennara vegna fjölda þeirra en tímaskortur hefur þar 

einnig áhrif á.  

 

[...] ef maður verður er ekki, ekki sammála stjórnendum við erum ekkert alltaf 
sammála um hvaða þjónustu þarf að veita börnunum að þá er sko þá getur alveg slegið 
í svolítið hart sko en ekkert þannig að það sé eitthvað illindi eða einhverjir erfiðleikar 
að facea (ísl. mæta) fólk það er ekkert svoleiðis en hérna það er stundum svona 
peninga issue (ísl. vandamál) sko, þið þroskaþjálfar kostið mikið [...] þannig að 
samstarfið sko það er ekki tími til að vera í góðu samstarfi eða miklu samstarfi við alla 
við erum í góðu samstarfi við alla [...]. 

 

Öfugsnúin viðhorf og ranghugmyndir eru Hrönn þungbærar í starfi þar sem hún upplifir 

álag vegna þessa. Á starfsstaðnum hennar virðist það vera áskorun að breyta viðhorfi annarra 
starfsmanna út frá hennar störfum. 

 

[...] vegna þess að það er bara líka sem veldur manni svolitlu álagi í starfi það eru 
viðhorf fólks þetta er skóli án aðgreiningar og viðhorfin eru stundum ekkert í takt við 
það [...] um leið og barn á í erfiðleikum með að lesa og reikna og er bara svona bara 
verður ekki læst, já hann verður bara að fara í Klettaskóla, þannig maður í alvöru af 
hverju, af hverju þú veist barninu líður vel hér [...] það eru allskonar svona bara 
ranghugmyndir og bara mínu mati, ekki góð viðhorf í gangi í skólanum [...] það gengur 
mjög erfiðlega að breyta þessum viðhorfum og rökræða þetta eitthvað og þetta snýst 
líka oft um peninga. 
 

5.3 Líðan í starfi 

Viðmælendur lýsa líðan í starfi og birtingarmynd hennar bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. 
Hver og einn viðmælandi getur upplifað sambærilegar aðstæður en viðbrögð þeirra eru 

mismunandi. Valgerður telur að langvarandi álag sé falið og að einkenni þess komi oft fram í 
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lok skólaárs og þá sérstaklega þegar erfiðum vetri lýkur. Hún upplifir minnisskort og uppgjöf, 

sem birtist þannig að hún man ekki nafnið sitt. Auk þess finnur Valgerður fyrir því að hvíld sé 

nauðsynleg. 
 

Álag er svo lúmskt, ég hef alveg verið hér eftir svona erfiða, erfið eiginlega heila vetur 
í lok maí og byrjun júní farin í frí og fengið svona boð svona auka vinnu á sumri til og 
ég hef bara sagt nei, ég veit ekki einu sinni hvað ég heiti, ég get ekki vera, ég þarf að 
hvíla mig. Og það er líka að hafa vit á því að maður þarf að hugsa um sjálfan sig. 

 

Ásamt minnisskorti finnst Valgerði að krefjandi hegðun barna sé henni þungbær í starfi og 

valdi henni oft á tíðum mikilli streitu. Valgerður telur að úrræðaleysi hafi bæði áhrif á störf 

hennar og líðan. 
 

[...] maður hefur verið með einstakling allan daginn sem er í sjálfsskaðahugleiðingum 
og henti hlutum og bölvar og þarf að sinna honum og öllum hinum og álagið þar af 
leiðandi oft svakalegt. Ég var með þrjá vetur hér með einn einstakling sem var ekki 
kominn á aldur til þess að fara í Brúarskóla og þá bara vorum við að sinna honum, en 
ég sendi hann aldrei heim eða til hvers. 

 

Ólöf greinir frá því að verkefnin hafi verið erfiðari í almenna grunnskólakerfinu þar sem 
hún var kölluð til í öll krefjandi verkefni. Sú óvissa og fjöldi verkefna sem lagðar voru á herðar 

hennar voru orsök þess að hún upplifði kvíða.  
 

Þegar ég var í almenna kerfinu þá, og þar fær þroskaþjálfinn þar erfiðu tilfellin þegar 
kennari er algjörlega búinn að gefast upp á einhverjum erfiðum nemanda að þá er 
þroskaþjálfinn kallaður til, og þá getur maður lent í svona, þá fékk ég svona kvíða 
einkenni í almenna kerfinu. 

 

Jafnframt því upplifir Ólöf líkamleg einkenni kvíða í starfi sínu sem voru vegna krefjandi 
verkefna. Hún nefndi að slagsmál og blótsyrði ýttu sérstaklega undir líkamleg varnarviðbrögð 

við kvíða. 

 

Maður lendi oft í slagsmálum og ljót orð, þá svona þornaði ég í munninum og 
hendurnar svona titra og þó að það var ekki í hugsunum mínum þá var svona meiri 
líkamleg einkenni, þannig að þá ákvað ég að taka mér pásu. 

 

Lísa hefur áður nefnt skipulagsleysi á vinnustað, síðar í viðtalinu nefnir hún hvernig 
skipulagsleysið hefur áhrif á andlega líðan hennar. Þar upplifir hún meðal annars þreytu og 

pirring og það heftir hana í að koma verkefnum í góðan farveg.  
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[...] svona skipulags atriði bara sem að sem veldur pirring, þreytu og maður er lengi að 
komast í gang með sína eigin töflu af því maður er svolítið hleypur í hin ýmsu verkefni 
sem þarf. 

 

Það hafði reynst Lísu strembið á tímabili að aðskilja vinnu og heimilislíf. Hún upplifði 

alvarleg líkamleg einkenni á sínu eigin heimili. Vegna þessa þurfti hún að taka sér leyfi frá vinnu 

og til að ná bata var lyfjameðferð notuð.  
 
[...] um tíma þá var svolítið mikið álag og það var í hitt í fyrra og þá vaknaði ég upp á 
næturnar og var að hugsa um einhvern vanda og eitthvað endaði með að ég var komin 
með hjartsláttartruflanir þannig að ég tók mér bara hálfs mánaðar leyfi og hugsaði 
ekkert um skólann og gekk bara vel [...] maður þarf að passa sig mjög mikið. Já ég 
hugsaði bara „nú er komin tími, þú ert að fá svona hjartsláttartruflanir” fékk einhver 
lyf við því eitthvað svona samt var ekkert stórhættulegt en samt sem áður svona merki 
um að maður þarf aðeins að hægja á. 

 

Hrönn hefur átt samtöl við nemendur sína sem þykja strembin. Hún hefur átt erfitt með 
að hætta að hugsa um þessi erfiðu samtöl þegar vinnu líkur. Hún nefnir að trúnaðarsambönd 

milli hennar og nemenda geta leitt til þess að hún heyrir frá málum sem reynast nemendum 

erfið, t.d. þegar að nemandi hefur orðið vitni af heimilisofbeldi. Þegar hún er að hugsa um 
þessi samtöl heima fyrir hefur það áhrif á hennar andlegu líðan og segir hún að erfitt sé að 

hverfa frá þeim hugleiðingum.  

 

[...] yfirleitt ef það er barn í miklum vanda því það hér er náttúrulega þú veist það eru 
allskonar börn það eru börn sem að hérna heimilisofbeldi [...] þau segja okkur oft 
eitthvað sem að því að þau við erum kannski að hitta okkur ein, enginn annar að hlusta 
og þá bara myndast trúnaðarsamband á milli manns og barnsins eða okkur og barnsins 
þannig að við heyrum oft við erum oft fyrstar hérna til að heyra eitthvað pabbi lamdi 
mömmu eða barnið verður fyrir einhverju sjálft og þá tekur maður það náttúrulega 
með sér heim [...] maður losar sig ekkert bara auðveldlega við það að einhverju 
börnum barni líður illa. 

 

Líkamlegt ofbeldi af hálfu nemanda hefur meiri áhrif á líða Hrannar í dag heldur en það 

gerði árum áður. Því oftar sem ofbeldi kemur upp því erfiðara finnst henni að takast á við það.  

 

[...] síðustu viku að krakki hérna kvíðakrakki sem tók alveg ægilegt kast [...] og sparkaði 
og lamdi [...] klóraði og kleip og ég var bara svona sem lömuð á eftir. Venjulega þá 
hefði ég bara svona „úff, þetta tók nú á” og farið svo bara í næsta verkefni en þegar 
þetta var búið þá bara sat ég bara og bara var einhvern veginn algerlega ónýt og bara 
gat ekkert gert þannig að þú veist já þetta er held ég það sem að hérna er álag í starfi 
þroskaþjálfa. 
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5.4 Samantekt  

Þrátt fyrir að ekki sé hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á þýðið, veita þær 
rannsakendum mikilvægar vísbendingar um mögulega áhrifaþætti sem rétt væri að rannsaka 

nánar í viðameiri rannsókn. 

 Það er mat rannsakenda að fjölga eigi fagfólki á starfsvettvangi þroskaþjálfa og auka 
við fjármagn í greininni. Niðurstöður viðtalanna gefa til kynna að fjöldi krefjandi verkefna og 

óæskileg hegðun nemenda hafi áhrif á störf þroskaþjálfa og líðan þeirra í starfi. Af svörum 

viðmælenda rannsóknarinnar má glöggt sjá að nauðsyn er á breyttu viðhorfi skólastjórnenda 
og samfélagsins til starfa þroskaþjálfa og aukinni meðvitund um mikilvægi starfa þeirra í 

grunnskólum. Niðurstöður rannsóknarinnar veita þannig vísbendingar um að mörg sóknarfæri 

séu til staðar þegar kemur að úrbótum á vinnuumhverfi þroskaþjálfa í grunnskólum 

Reykjavíkurborgar. 
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6 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast dýpri innsýn í birtingarmynd langvarandi álags í 
störfum þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Þegar öllu er á botninn hvolft virðist 

vera að þroskaþjálfar í grunnskólum Reykjavíkurborgar starfi undir miklu álagi. Við vinnslu 

rannsóknarinnar tóku rannsakendur eftir því að álag í störfum þroskaþjálfa getur birst á ýmsan 
hátt, s.s. vegna vöntunar á fagfólki, slæmu viðhorfi, krefjandi einstaklingum og skorti á 

fjármagni. Hér á eftir munu rannsakendur fjalla um framgreind atriði. Auk þess munu 

rannsakendur draga eigin ályktanir út frá niðurstöðum rannsóknarinnar.  

6.1 Vöntun á fagfólki 
Á svörum viðmælenda rannsóknarinnar má sjá að vöntun á fagfólki er mikill áhrifavaldur í álagi 

í starfi meðal þroskaþjálfa. Þrír af fjórum viðmælendum rannsóknarinnar nefndu að sá þáttur 
hefði verulega mikið að segja við mat á álagi í starfi. Við skoðun á stefnunni skóli án 

aðgreiningar má sjá að erfitt er að fylgja henni eftir vegna skorts á fagfólki. Hægt er sjá ákveðna 

samsvörun með rannsókninni og fyrri rannsóknum sem framkvæmdar hafa verið um gæði 
stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Af svörum tiltekinna viðmælenda rannsóknarinnar má 
sjá að þeir telja stefnuna ekki ganga eins og skyldi. Einn viðmælandinn nefndi í sínum svörum 

að vöntun væri á fagfólki í greininni. Slík vöntun orsakaðist út frá viðhorfum skólastjórnenda 
og skorti á fjármagni. Sambærilegar niðurstöður koma m.a. fram í fyrri rannsóknum um 
stefnuna. Í rannsókn Vilborgar Jóhannsdóttur og Kristínar Lilliendahl (2015) kom m.a. fram að 

viðmælendur þeirra töldu að starfsálag væri til staðar vegna vöntunar á fagfólki. Svipaðar 
ályktanir koma jafnframt fram í skýrslu á vegum mennta- og menningarmálaráðherra (2015) 
„Mat á framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar“. Sambærilega niðurstöðu má einnig sjá 

á heimasíðunni Velvirk (e. d.) þar sem t.a.m. kemur fram að skortur á fagfólki sé veigamikill 

þáttur sem auki á álag í starfi. Það er mat rannsakenda, út frá framangreindu, að hægt sé að 
draga þá ályktun að vöntun á fagfólki sé ein birtingarmynd af álagi meðal þroskaþjálfa í 

grunnskólum Reykjavíkurborgar.  

6.2 Viðhorf 
Í rannsókninni greindi hluti viðmælenda frá því að viðhorf til starfsins hefði mikið að segja í 

daglegum störfum þeirra sem þroskaþjálfar. Einn viðmælandi kom inn á að viðhorf foreldra 

barna með erlendan uppruna væri oft á tíðum erfitt, þar sem sumir foreldrar barna með 
erlendan uppruna líta á fötlun þeirra sem ólán. Þessi neikvæðu viðhorf hafa áhrif á vinnu 

þroskaþjálfa innan stefnunnar skóli án aðgreiningar þar sem erfitt getur verið að starfa út frá 

þessum neikvæðu viðhorfum tiltekinna foreldra. Rannsakendum fannst þetta mjög 
athyglisvert þar sem þau höfðu ekki heyrt né fundu engar fyrri rannsóknir um vinnu 



36 

þroskaþjálfa með fjölskyldum af erlendu bergi brotnu. Í áðurnefndri rannsókn Vilborgar og 

Kristínar frá árinu 2015 kemur jafnframt fram að viðhorf annarra starfsstétta innan 

grunnskólanna í garð þroskaþjálfa sé einnig ábótavant. Tveir viðmælendur undirstrika að þeim 
finnist erfitt að starfa undir sama þaki og aðili sem ber neikvætt viðhorf í garð þeirra, t.a.m. 

yfirmenn sem telja þroskaþjálfa ekki hluta af fagfólki innan grunnskóla.  

6.3 Krefjandi verkefni 
Eins og fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar eru þroskaþjálfum falin verkefni sem oft á 

tíðum eru bæði verulega krefjandi og ekki innan þeirra starfssviðs. Í starfslýsingu þroskaþjálfa 

og yfirþroskaþjálfa Reykjavíkurborgar kemur fram að yfirmaður megi fela þeim önnur verkefni 
svo lengi sem þau sé innan starfssviðs þroskaþjálfa. Einn viðmælandi rannsóknarinnar greindi 

t.a.m. sérstaklega frá því að henni væri skipað að taka að sér verkefni sem rúmuðust ekki innan 

starfssviðs þroskaþjálfa, þ.e. að ganga í verk sérkennara vegna forfalla. Viðmælendur sögðust 
annað hvort hafa óljósa eða enga starfslýsingu á sínum vinnustað og mikil ábyrgð hvíldi á 

herðum þeim. Sambærilegar niðurstöður má jafnframt sjá í rannsókn Vilborgar og Kristínar 

(2015). 

6.4 Fjármagn 
Í svörum viðmælenda kemur skýrt fram að skortur á fjármagni hafi mikið að segja þegar skoðað 

er hvaða þættir valdi langvarandi álagi í störfum þeirra. Sem dæmi má nefna að einn 
þroskaþjálfi nefndi sérstaklega að stjórnendur hefðu tjáð henni að menntaðir þroskaþjálfar 

væru dýrir í rekstri. Tveir viðmælendur nefndu einnig að skortur væri til staðar á veittu 
fjármagni í grunnskólanum sem hefði bein hamlandi áhrif á starf þroskaþjálfa með nemendum. 

Ef niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar og þær bornar saman við stefnuna skóli án 

aðgreiningar (2015), má sjá að skortur á fjármagni og sérfræðiþekkingu eru veigamiklar 

ástæður fyrir því að stefna um skóla án aðgreiningar virðist ekki ganga upp.  

6.5 Andleg og líkamleg einkenni langvarandi álags 
Í rannsókn Batista og Reio (2019) kemur fram að eftir því sem heimurinn verður tæknivæddari 

verði skilin á milli heimilis og vinnu á sama tíma óskýrari. Einn viðmælandi rannsóknarinnar 

kom inn á þetta en hún átti á tíðum erfitt með aðskilja vinnu og einkalíf. Þetta bar sérstaklega 
á góma vegna krefjandi mála sem tengdust nemendum og hafði áhrif á andlega líðan hennar. 

Sami viðmælandi lýsti því einnig hve erfitt það væri fyrir hana að takast á við líkamlegt ofbeldi 

af hálfu nemenda í starfi og að hún upplifi andleg og líkamleg einkenni streitu í slíkum 
aðstæðum. Fyrir nokkrum árum höfðu slíkar aðstæður aftur á móti lítil áhrif á andlega og 

líkamlega líðan hennar. Rannsakendum fannst þetta áhugavert og velta fyrir sér hvað hafi í 
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raun breyst milli ára. Þá sögðust helmingur viðmælenda upplifa uppgjöf. Í því samhengi er vert 

að nefna að samkvæmt Velvirk (e. d.) er uppgjöf eitt af einkennum kulnunar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að nokkrir viðmælendur upplifðu líkamleg 
einkenni streitu sem voru hjartsláttartruflanir (háþrýstingur), kvíði, óróleiki og 

einbeitingarskortur. Batista og Reio (2019) lýsa í rannsókn sinni líkamlegum einkennum streitu 

og nefna meðal annars háþrýsting. Samkvæmt Hozo, Sucic og Zaja (2015) birtist fyrsta stig 
kulnunar í formi líkamlegrar einkenna m.a. óróleika og einbeitingarskorts. Af þessu má sjá að 

ákveðið samræmi er á milli niðurstöðu rannsóknarinnar og rannsókna Batista og Reio annars 

vegar og Hozo, Sucic og Zaja, hins vegar.    

6.6 Frekari ályktanir rannsakenda  
Viðtöl rannsakenda við viðmælendur veittu margskonar vísbendingar um birtingarmynd 

langvarandi álags í störfum þroskaþjálfa. Fram kom að vöntun væri á fagfólki í grunnskólum 

Reykjavíkurborgar og að mati rannsakenda hefur það áhrif á líðan þroskaþjálfa í starfi. Það er 

ályktun rannsakenda að mögulega sé verið að brjóta og fara á svig við ýmis ákvæði og reglur, 

sem t.a.m. má finna í Aðalnámskrá grunnskóla, Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og 
Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Í því sambandi má nefna að ekki er 
farið eftir stefnu um skóla án aðgreiningar sem veldur auknu álagi á vinnustað. Viðtöl 

rannsakenda við viðmælendur gefa einnig í skyn að þörf er á auknu fjármagni og fagfólki í 
grunnskóla Reykjavíkurborgar ásamt því að fylgja þurfi betur eftir viðeigandi lögum, 
reglugerðum, samningum og hugmyndafræði sem viðkemur velferð og stuðningi við 

nemendur með sérþarfir, til að fyrirbyggja aukið álag í störfum þroskaþjálfa. 

Rannsakendur velta fyrir sér hvort meiri hluti viðmælenda hafi sterka seiglu vegna þess að 
lýsing þeirra á einkennum álags virðast ekki falla undir langvarandi álag og/eða kulnun. Nuri 

og Tezer (2018) telja að samband sé á milli seiglu og kulnunar, þá getur sterk sálræn seigla gert 

einstakling sterkari fyrir álagi. Þó er vert að nefna í því samhengi að Velvirk (e. d.) segir 

langvarandi álag vera þá mynd af streitu sem erfiðast er að greina og sé lúmsk. Það er því 

ályktun rannsakenda að hugsanlega séu viðmælendur annað hvort með sterka seiglu, eða með 

lúmska streitu sem er áhyggjuefni.  
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7 Lokaorð 

Með framkvæmd rannsóknarinnar var varpað ljósi á birtingarmynd langvarandi álags í störfum 
þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Það er mat rannsakenda að nauðsynlegt sé að 

verja auknu fjármagni til grunnskóla Reykjavíkurborgar svo að þroskaþjálfar geti eftir fremsta 

megni sinnt störfum sínum þar. Jafnframt er það mat rannsakenda að nauðsynlegt sé að auka 
vitund stjórnenda fyrir mikilvægi á störfum þroskaþjálfa í grunnskólum landsins og þeim 

þáttum í störfum þeirra sem leitt geta til álags. Slíkt er t.a.m. hægt að gera með markvissum 

kynningum á störfum þroskaþjálfa og þeim þáttum í störfum þeirra sem valdið geta álagi í 
starfi. Með aukinni vitund stjórnenda um störf þroskaþjálfa í grunnskólum mun virðing fyrir 

störfum þeirra aukast sem leiðir að öllum líkindum til aukinnar samfélagslegrar vitundar um 

mikilvægi á störfum þroskaþjálfa í grunnskólum landsins. Það er mat rannsakenda að 
framangreindar aðgerðir verði til þess að þroskaþjálfar upplifi minna álag í störfum sínum. 

Rannsóknin veitir einnig sterkar vísbendingar um birtingarmynd langvarandi álags í störfum 

þroskaþjálfa hjá grunnskólum Reykjavíkurborgar og gefur möguleika á frekari rannsóknum á 
birtingarmyndum langvarandi álags og fyrirbyggjandi aðgerðum í þeim efnum. 

Þegar reynt er að svara rannsóknarspurningunni: „Hver er birtingarmynda langvarandi 
álags í störfum þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar?“, gefa viðmælendur í skyn að 

mögulega liggi svörin í vöntun á fagfólki, skorti á jákvæðum viðhorfum tiltekinna hópa, 
krefjandi verkefnum og óæskilegri hegðun nemenda. Rannsakendur ítreka að stærð úrtaks 

gefur ekki möguleika til alhæfingar á þessum niðurstöðum yfir á þýðið, sem eru starfandi 

þroskaþjálfar í grunnskólum Reykjavíkurborgar.  

Það er mat rannsakenda að rannsóknin hafi dýpkað skilning þeirra á helstu álagsþáttum í 
störfum þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar og helstu einkennum kulnunar og 

streitu. Þá hafa rannsakendur orðið margs fróðari um hin ýmsu lög og reglugerðir sem varða 

störf þroskaþjálfa í grunnskólum. Sjá má að mikil hætta fylgir duldu álagi. Rannsakendur telja 

sig hafa lært um nauðsyn þess að vera meðvitaður um eigin líðan í sínum störfum. Það er von 

rannsakenda að rannsóknin veiti vitneskju og vitund um helstu álagsþætti í störfum 

þroskaþjálfa sem beri að varst og leiði til þess að einstaklingar verði meðvitaðri um helstu 

einkenni álags í sínu eigin starfsumhverfi. 

Rannsakendur vilja ítreka þakklæti sitt til leiðbeinenda, sem reyndust afar hjálplegar, og 
viðmælenda fyrir að gefa sér tíma til þátttöku í rannsókninni.  
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Viðauki A: Spurningarlisti 

1. Efnisþáttur - Faglegt starf  
1. Er starfslýsing til staðar og í hverju felst hún? 

1a. Ef nei, eftir hverju vinnur þú þá? 

2. Getur þú lýst fyrir okkur þinni líðan í starfinu?  

2a. Hvers vegna? hvaða þættir eru það sem hafa áhrif á líðan þína á vinnustað?  
3. Hvað eru margir þroskaþjálfar starfandi innan þíns skóla ? 

4. Hvernig myndir þú lýsa samstarfi þínu við aðra starfsmenn og yfirmenn á þínum 

vinnustað? 
4a. Hvað telur þú vera ástæðan fyrir því?  

5. Getur þú lýst fyrir okkur hefðbundnum vinnudegi hjá þér?  

5a. Nærð þú að klára öll verkefni dagsins og hvernig gengur það? 
6. Finnst þér þú geta skilið vinnuna eftir í vinnunni og ekki tekið hana með heim?  

  6a. Hvernig þá?  

 

2.Efnisþáttur - Álag og álagsþættir 
7. Hefur þú upplifað einhvers konar álag á starfsferlinu þínu og/eða í núverandi starfi?  
 7a. Ef svo er getur þú lýst því nánar hvaða þættir það eru? Og hvernig birtist það? 

8. Geturðu lýst fyrir okkur helstu áskorunum í þínu starfi? 

 8a. Hvaða áhrif hafa þær á líðan þín og svo framvegis 
9. Hvernig er með kaffi og matartíma, nærðu að fara í pásu?  

9a. Ef þú ferð í kaffi, getur þú verið í næði? 

10. Hvaða leiðir telur þú að gæti minnkað álag í starfi þroskaþjálfa í grunnskóla ef slíkt er til 

staðar? 

 

3. Efnisþáttur - Starfsþróun  
11. Hvaða þætti telur þú að þurfi að vera til staðar svo starfsánægja sé góð?  

12. Hvaða áhrif telur þú stjórnendur skólans hafi á starf þitt og starfsánægju? 

13. Hefur þú tök á endurmenntun? 
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Viðauki B: Beiðni um leyfi fyrir þátttöku í rannsókn 

Við undirrituð, Birta Marinósdóttir, Damian Marek Idzikowski og Klara Dögg Baldvinsdóttir, 

nemendur í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands erum að vinna að rannsókn fyrir 

lokaverkefni okkar til B. A. gráðu. Umrædd rannsókn byggir á eigindlegri aðferðafræði og felur 

í sér að kanna birtingarmynd langvarandi álags á störf þroskaþjálfa í grunnskólum 

Reykjavíkurborgar. 

Gögnum verður aflað með viðtölum við starfandi þroskaþjálfa, sem verður hljóðritað, og 

verður unnið að úrvinnslu gagna í samræmi við persónuverndarlöggjöf 90/2018 um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga. Við meðferð gagna verður gætt að fullum 
trúnaði og mun nafn þitt hvergi koma fram. Öllum rannsóknargögnum verður eytt að rannsókn 

lokinni. Þannig verður rannsóknin nafnlaus og ekki verður hægt að rekja nöfn einstakra 

þátttakenda.  

Leiðbeinendur og jafnframt ábyrgðarmenn rannsóknarinnar eru þær Kristín Lilliendahl 

aðjúnkt og Rannveig Björk Þorkelsdóttir lektor við Háskóla Íslands , menntavísindasvið. 

  

Ef þörf er á frekari upplýsingum er hægt að hafa samband í gegnum netfang eða síma 
undirritaða. 
 
_____________________________________________ 
Undirskrift viðmælandi, dagsetning. 
Með fyrirfram þökk, 
_____________________________________________ 
Birta Marinósdóttir, bim5@hi.is, GSM: 659-8998 
  
_____________________________________________ 
Damian Marek Idzikowski, dmi1@hi.is, GSM: 862-9673 
  
_____________________________________________ 
Klara Dögg Baldvinsdóttir, kdb5@hi.is, GSM: 845-76 
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Viðauki C: Tölvupóstur til viðmælenda 

Góðan daginn (nafn),  
  

Við erum þrír nemendur á síðasta ári í þroskaþjálfanámi við Háskóla Ísland, Birta 

Marinósdóttir, Damian Marek Idzikowski og Klara Dögg Baldvinsdóttir. Við erum að vinna að 

rannsókn fyrir B. A. lokaritgerð og erum að kanna birtingarmynd langvarandi álags í störfum 

þroskaþjálfa í nokkrum grunnskólum í Reykjavíkur. Álag í starfi þroskaþjálfa hefur verið lítið 

rannsakað hérlendis og því kveikti það áhuga okkar á að rannsaka þetta þarfa mál betur meðal 

þroskaþjálfastéttar. Rödd þroskaþjálfa skiptir máli. Við erum að leita eftir þroskaþjálfa með að 

minnsta kosti þriggja ára starfsreynslu. Við biðjumst velvirðingar ef þessi póstur á ekki við um 

þig og þína starfsreynslu. 

Okkur langar því að spyrja þig hvort þú mundir vilja taka þátt í rannsókninni okkar og gefa 
þér tíma til að hitta okkur. Viðtalið mun vera hljóðritað og við lofum fullri nafnleynd auk þess 

að upptaka mun vera eyðilögð að lokinni úrvinnslu rannsóknar. Viðtalið mun taka um það bil 

20-35 mín og byggir á hálf opnum spurningum sem flokkaðir eru eftir þremur efnisþáttum. Ef 
þú hefur áhuga að taka þátt í rannsókninni endilega hafðu samband við okkur sem fyrst, einnig 

ef einhverjar spurningar vakna varðandi þessa rannsókn.  
  
Kveðja, 
Birta Marinósdóttir, bim5@hi.is 
Damian Marek Idzikowski, dmi1@hi.is 
Klara Dögg Baldvinsdóttir, kdb5@hi.is 

 


