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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskólum, einkum þeirra skóla er 

kenna sig við stefnuna um skóla án aðgreiningar. Sérstök áhersla er lögð á að skoða hversu vel 

starfslýsingarnar samræmast lykilákvæðum samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks. Varpað verður ljósi á hvernig starfsábyrgð fagstéttarinnar er skilgreind í starfslýsingum 

og hversu vel þær endurspegla hlutverk þeirra, starfsskyldur og fagleg sjónarmið. Ritgerðin er 

byggð á fræðilegri úttekt og eigindlegri rannsókn. Rannsóknin byggir á viðtölum við átta 

þroskaþjálfa sem annars vegar hafa reynslu af starfi í grunnskólum og hins vegar ráðgjafar- og 

stjórnunarstörfum. Markmið rannsóknarinnar er þríþætt, í fyrsta lagi að vekja athygli á og 

beina sjónum að mikilvægi þess að starfslýsingar og forsendur þeirra séu í samræmi við þau 

faglegu viðmið er leiða skulu störf þroskaþjálfa í dag. Í öðru lagi að varpa ljósi á stöðu, hlutverk 

og starfsábyrgð þroskaþjálfa í grunnskólum með áherslu á að skoða hvort og hvernig 

starfslýsingar ramma inn störf þeirra með samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks að leiðarljósi. Í þriðja lagi að draga fram sýn þroskaþjálfa á stöðu mála hvað starfslýsingar 

varðar og þær lausnir sem þeir leggja til út frá þeirra faglegu forsendum. Niðurstöður okkar 

sýna að þroskaþjálfarnir sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um mikilvægi starfslýsinga 

og að þeim finnst gott að hafa þær til hliðsjónar til að ramma inn þeirra störf. Ennfremur árétta 

þeir mikilvægi þess að starfslýsingarnar séu í góðu samræmi við skilgreint starfshlutverk þeirra 

og hugmyndafræði. Einnig benda niðurstöður á að endurskoða þurfi starfslýsingar 

þroskaþjálfa í grunnskólum í ljósi ákvæða samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks og þeirra hugmynda er leiða stefnuna um skóla án aðgreiningar. Í því ljósi þurfa þær að 

endurspegla mikilvægt hlutverk fagstéttarinnar við að styðja fötluð börn til fullgildrar þátttöku 

í öllu skólasamfélaginu í samstarfi við foreldra og annað fagfólk. 
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Formáli 

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

á vorönn árið 2020 og er 10 eininga lokaverkefni. 

Ritgerð þessi var unnin undir handleiðslu Vilborgar Jóhannsdóttur, lektors í fötlunar- 

og þroskaþjálfaræðum við Háskóla Íslands. Henni viljum við þakka fyrir góða leiðsögn, fyrir að 

vera alltaf til staðar, sýna áhuga á rannsókn okkar og vinnunni á bak við hana. Einnig viljum við 

þakka viðmælendum okkar fyrir það að vilja taka þátt og gera þessa rannsókn að veruleika. 

Bestu þakkir fær Hildur Björk Pálsdóttir, föðursystir Kristrúnar Önnu fyrir að gefa sér alltaf tíma 

fyrir yfirlestur á skrifum okkar, yfirferð á orðalagi, stafsetningu og uppbyggjandi 

athugasemdum og vangaveltum á orðalag til að skrifin komi betur út. Sérstakar þakkir fá 

börnin okkar og foreldrar okkar fyrir það að sýna okkur ómælda þolinmæði og veittan stuðning 

þessi þrjú ár sem við stunduðum nám við þroskaþjálfafræðin. 

 Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2019, 5. desember, http://www.hi.is/adalvefur/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem 

lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar Reykjavík,  

____.__________________ 20__ 

 

________________________   ________________________ 
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1 Inngangur 

Í þessu verkefni, sem er til BA gráðu í þroskaþjálfafræðum við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands, er sjónum beint að störfum fagstéttar þroskaþjálfa í grunnskólum er starfa samkvæmt 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Sérstök áhersla er lögð á að varpa ljósi á hvernig 

starfsábyrgð fagstéttarinnar er skilgreind í starfslýsingum og hversu vel þær endurspegla 

hlutverk þeirra og starfsskyldur.  

Ör þróun hefur verið í málefnum fatlaðs fólks og hefur fagstéttin tekið breytingum í takt 

við hana og þá hugmyndafræði sem er ríkjandi á hverjum tíma. Með breyttum hugmyndum 

og áherslum í þjónustu við fatlað fólk hefur fræðasvið og þekking starfsgreinarinnar þróast 

mikið í samræmi við þær hugmyndir (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). Með 

því hefur starfsvettvangur og störf þroskaþjálfa breyst. Það er orðið fjölbreyttara, 

viðfangsmeira og störf þeirra ólík eftir á hvaða starfsvettvangi þeir eru. Stærsti hluti 

þroskaþjálfa í dag vinnur í skólakerfinu hér á landi (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 

2015). Menntakerfið á að vera án aðgreiningar á öllum skólastigum og ekki má útiloka börn 

frá gjaldfrjálsu skyldunámi á grunnskólastigi vegna fötlunar og eiga þau að fá nauðsynlegan 

stuðning innan hins almenna menntakerfis (Samningur Sameinuðu þjóðanna 24. grein/2007). 

Til að fatlað fólk geti tekið þátt í mannlífinu og lifað sjálfstæðu lífi þarf að huga að góðu 

aðgengi til jafns við aðra og eru skólar þar engin undantekning (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 9. grein/2007). Þrátt fyrir að megin þorri þroskaþjálfa vinni 

með börnum í grunnskólum er starfslýsingum þeirra oft ábótavant, þær óljósar og jafnvel ekki 

til staðar að sögn þroskaþjálfa (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015).  

Starfslýsingar hafa þann eiginleika að segja til um hvað felst í hverju starfi fyrir sig. Í þeim 

á meðal annars að koma fram starfsheiti og starfsskyldur, verkefni sem fylgja tilteknu starfi og 

hver staða einstaklingsins sé innan vinnustaðarins. Í starfslýsingum á að tilgreina þær kröfur 

og hæfni sem ætlast er til að umsækjandi geti framfylgt og hver hans reynsla er og 

menntunarstig (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

Kveikjan að því að skrifa um starfslýsingar þroskaþjálfa var málþing sem við samnemendur 

héldum á haustönn 5. misseris í námskeiðinu Forysta, fagmennska og heildræn þjónusta í starfi 

þroskaþjálfa. Þar vorum við að rýna í stöðu mála á okkar framtíðar starfsvettvangi í ljósi 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Á málþinginu var það rauður þráður 

í öllum erindunum hversu erfitt reyndist að fá starfslýsingar þroskaþjálfa. Bæði voru þær ekki 
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aðgengilegar á netinu og oft var erfitt að nálgast þær þegar óskað var eftir þeim. Sjálfar höfum 

við unnið sem stuðningur í leikskólum Reykjavíkurborgar og gátum við hvorugar stuðst við 

neina starfslýsingu sem fól í sér að vinna með börnum með sérþarfir. Einnig hefur starf okkar 

verið óljóst innan deilda leikskólanna og virðist það fara eftir hverjum deildarstjóra fyrir sig 

hvernig hann túlkar stuðning sem starfskraft inni á sinni deild. Samt er það okkar að tryggja að 

fötluð börn hafi jafnan aðgang á við önnur börn að leikjum, tómstunda- og frístundastarfi 

innan skólakerfisins með einstaklingsbundnum stuðningsaðgerðum í því umhverfi sem ýtir 

mest undir framför náms og félagslega þróun. Markmið með slíku er að ýta undir að fatlað fólk 

geti verið þátttakendur í samfélaginu, án aðgreiningar (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks 30. grein/2007; 24. grein/2007).  

Til eru tvenns konar starfslýsingar fyrir þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Þær 

eru fyrir þroskaþjálfa og yfirþroskaþjálfa. Í báðum starfslýsingunum er markmiðið og tilgangur 

með störfunum að hafa lokið menntun í þroskaþjálfafræðum, starfa eftir siðareglum 

þroskaþjálfa, reglugerðum þroskaþjálfa, Aðalnámskrá grunnskóla, lög um málefni fatlaðs fólks, 

lög um reglugerð um grunnskóla og öðrum þeim lögum og reglugerðum sem eiga við hverju 

sinni, sem og stefnu viðkomandi skóla (Reykjavíkurborg, 2014a; Reykjavíkurborg, 2014b). 

Því er það tilgangur okkar með þessu verkefni að kanna hvernig farið er eftir 

starfslýsingum þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Það verður gert með því að fara 

yfir þróun og starfsvettvang þroskaþjálfans, hvert hlutverk hans og ábyrgð er í grunnskólum 

Reykjavíkurborgar með starfslýsingar að leiðarljósi. Er verið að fara eftir þeim eða eru jafnvel 

engar starfslýsingar til? Ritgerðin byggir á heimilda- og rannsóknarvinnu með eigindlegri 

aðferðafræði. 

Meginmarkmiðið með verkefninu er þríþætt. Í fyrsta lagi að vekja athygli á og beina 

sjónum að mikilvægi þess að starfslýsingar og forsendur þeirra séu í samræmi við þau faglegu 

viðmið eru leiða skulu störf þroskaþjálfa í dag. Í öðru lagi að varpa ljósi á stöðu, hlutverk og 

starfsábyrgð þroskaþjálfa í grunnskólum með áherslu á að skoða hvort og hvernig 

starfslýsingar ramma inn störf þeirra með samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks að leiðarljósi. Í þriðja lagi að draga fram sýn þroskaþjálfa á stöðu mála hvað starfslýsingar 

varðar og þær lausnir sem þeir leggja til út frá þeirra faglegu forsendum. 

Til þess að nálgast meginmarkmið okkar settum við okkur undirmarkmið í formi spurninga 

sem við leituðum svara við: 
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• Hver eru þau faglegu og hugmyndafræðilegu viðmið er leiða skulu störf 

þroskaþjálfa í dag? 

• Hvert er hlutverk og ábyrgðarsvið þroskaþjálfa í grunnskólum og hverjar eru helstu 

áskoranir þeirra? 

• Hver er réttur fatlaðra ungmenna í íslensku skólakerfi í ljósi stefnu um skóla án 

aðgreiningar og samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks? 

• Hvaða þýðingu hafa starfslýsingar fyrir fagstéttir, s.s. þroskaþjálfa, á hvaða 

forsendum eru þær unnar og hvar liggur ábyrgðin á gerð þeirra? 

• Hvernig sjá þroskaþjálfar í grunnskólum stöðu og mikilvægi starfslýsinga og hvaða 

lausnir leggja þeir til störfum sínum til framdráttar? 

 

Verkefninu er skipt í tvo hluta. Annars vegar fræðilegan hluta og framkvæmd rannsóknar. 

Í fræðilega hlutanum eru þrír meginkaflar. Í fyrsta kafla verður gerð grein fyrir fagstétt 

þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar þar sem samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks er hafður að leiðarljósi. Í öðrum kafla er sjónum beint að grunnskólanum 

í heild sinni þar sem m.a. störf þroskaþjálfa tvinnast inn. Í þriðja kafla verður greint frá því 

hvernig starfsábyrgð fagstéttarinnar er skilgreind í starfslýsingum og hversu vel þær 

endurspegla hlutverk þeirra og starfsskyldur.  

Í seinni hluta verkefnisins verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og niðurstöður 

settar fram. Varpað verður sýn þroskaþjálfa á hver þeirra upplifun er á starfi þeirra samanborið 

við starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskólum. Hvernig þeim finnst samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks endurspeglast bæði í starfi sínu og starfslýsingu þroskaþjálfa 

í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Ritgerðinni verður lokað með niðurstöðum rannsóknarinnar 

þar sem fræðilegi hlutinn verður hafður til hliðsjónar.  
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2 Þroskaþjálfar í grunnskóla 

Í þessum kafla verður fjallað um hlutverk og stöðu þroskaþjálfa í íslensku samfélagi. Skoðað er 

eftir hverju fagstéttin starfar og hvaða hugmyndafræði leiði vinnu þeirra í dag. Einnig hvernig 

störf þroskaþjálfa hafa þróast í takt við þá þróun sem hefur átt sér stað í málefnum fatlaðs 

fólks. Farið verður yfir opinbera starfskenningu þroskaþjálfa og siðareglur ásamt því að skoða 

hver hæfniviðmið starfa þeirra eru. Að lokum munum við kynna Þroskaþjálfafélag Íslands og 

segja frá hlutverki þess. 

2.1 Þroskaþjálfinn 
Störf þroskaþjálfa felast í að styðja við og efla þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu og gæta 

réttar og hagsmuna þess. Grunnur í störfum þeirra eru réttindagæsla, mannréttindi og að finna 

fjölbreyttar leiðir sem efla og aðstoða við þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu (Berglind 

Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). Starfsvettvangur þroskaþjálfa er 

fjölbreyttur, m.a. vegna þess að þeir vinna með fötluðu fólki á öllum aldri og eru 42% þeirra 

starfandi innan skólakerfisins (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015).  

Þeir sem hafa lokið námi í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands geta notað starfsheitið 

þroskaþjálfi og er starfsheitið lögverndað (Reglugerð um menntun, réttindi og skyldur 

þroskaþjálfa og skilyrði til þess að hljóta starfsleyfi nr. 1120/2012). Í sömu reglugerð er farið 

yfir hver réttindi og skyldur þeirra eru ásamt faglegum kröfum og ábyrgð. Þroskaþjálfum ber 

skylda til að sinna störfum sínum af trúmennsku og árvekni og í samræmi við þær faglegu 

kröfur sem farið er fram á, ásamt siðareglum þeirra. Skyldur þroskaþjálfa eru að bera ábyrgð 

á upplýsingagjöf, aðstoð, fræðslu og þeirri ráðgjöf sem hann veitir (Reglugerð um menntun, 

réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til þess að hljóta starfsleyfi nr. 1120/2012). Stéttin 

starfar eftir reglugerð um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta 

starfsleyfi nr. 1120/2012 og lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012 (Þroskaþjálfafélag 

Íslands, e.d.-a). 

Í opinberri starfskenningu þroskaþjálfa er sagt að þroskaþjálfi sé menntaður til að vinna 

með einstaklingum með skerðingar á öllum aldri. Einnig segir þar að hugmyndafræði 

stéttarinnar sé grundvölluð í siðareglum þeirra, lögum og reglugerðum. Hugmyndafræðin 

byggir á jafnrétti, virðingu fyrir mannhelgi og sjálfsákvörðunarrétti og eru þetta lykilhugtök 

mannréttindasjónarhornsins á fötlun eins og það kemur fram í samningi Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.-a; Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 
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2012). Samningurinn var undirritaður hér á landi og er það því þjóðréttarlega skuldbinding til 

þess að virða það sem í honum stendur. Fagstétt þroskaþjálfa þarf að vera meðvituð um þessi 

réttindi og starfshættir þeirra eiga að taka mið af þeim svo að þau réttindi sem samningurinn 

inniheldur geti orðið að veruleika (Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2012). 

Þeir sem koma að málefnum barna og vinna með börnum eiga að framfylgja samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 19/2013). Samkvæmt rannsókn Berglindar Bergsveinsdóttur og Vilborgar 

Jóhannsdóttur (2015) kemur fram að starfsfólk sem starfar á barna og unglingasviði styðst við 

skilgreind fagleg tæki og má í því samhengi nefna aðalnámskrá skóla, einstaklingsnámskrá og 

þroskamöt. Þroskaþjálfar sem vinna innan skólakerfisins vinna markvisst eftir áætlunum 

byggðum á fyrrnefndum fagtækjum og geta þar af leiðandi metið árangur að þeim markmiðum 

sem hafa verið sett upp. Þroskaþjálfar leggja upp í sinni vinnu að hún sé einstaklingsmiðuð og 

unnin út frá heildaraðstæðum einstaklingsins (Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2015). 

Í annarri rannsókn sem Vilborg Jóhannsdóttir gerði með Kristínu Lilliendahl (2015) kemur 

fram að þeir þroskaþjálfar sem þjónusta börn og ungmenni voru oft einu þroskaþjálfarnir á 

sínum starfsstað og sögðu þeir að starfslýsingar þeirra væru engar eða óljósar þrátt fyrir að 

vera vinna ábyrgðarmikil störf. Þeir sem tóku þátt í þeirri rannsókn töldu þess vegna að starfið 

væri illa afmarkað sem hefði áhrif á stöðu þeirra sem þroskaþjálfa. Þar af leiðandi fannst þeim 

störf sín skarast á við störf kennara, leikskólakennara og annarra fagstétta. Flestir voru 

sammála því að meginhlutverk þeirra væri að stuðla að þátttöku barna í almennu skóla- og 

frístundastarfi, ásamt því að vera tengiliðir við aðra þjónustu sem börnin væru að nýta (Vilborg 

Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015).  

Gagnadeild menntasviðs stóð fyrir rannsókn árið 2006 þar sem gerð var grein fyrir störfum 

þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Kom fram í þeirri skýrslu að starfslýsingar væru 

eitt af þremur efstu atriðunum sem þroskaþjálfum fannst þurfa vera skýrari til að bæta 

starfsaðstæður þeirra umtalsvert (Gagnadeild Menntasviðs, 2006). Þroskaþjálfar vinna 

lykilhlutverk í grunnskólum ásamt kennurum til þess að hvert barn hafi möguleika á að taka 

þátt og þannig er öllum börnum tryggð jöfn réttindi (Haug, 2017). 
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2.2 Hugmyndafræði  

Virðing fyrir mannréttindum, frelsi og sjálfsákvörðunarrétti er hugmyndafræðin sem fagstétt 

þroskaþjálfa byggir störf sín á. Réttindabarátta og réttindagæsla er stór þáttur í störfum 

þroskaþjálfa og er markmið þeirra með störfum sínum að styðja við virka þátttöku í samfélagi 

án aðgreiningar (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). Þroskaþjálfar eiga að tileinka sér nýjungar 

og viðhalda þekkingu sinni og færni. Þeir eiga að þekkja sínar skyldur og virða siðareglur 

fagstéttarinnar (Reglugerð um réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta 

starfsleyfi, nr. 1120/2012).  

Á síðustu tveimur áratugum hafa orðið breytingar á sjónarmiðum um einstaklinga með 

fötlun. Ekki er lengur horft á fötlun sem vandamál heldur hefur áherslan flust yfir á þær 

samfélagslegu hindranir sem eru í umhverfinu. Með mannréttindasjónarhorninu, sem 

samningur Sameinuðu þjóðanna felur í sér og staðfestir, er verið að horfa á fjölbreytileika 

mannlífsins sem eðlilegan hlut af samfélaginu (Quinn og Degener, 2002). Þetta er ein af þeim 

nýjungum sem þroskaþjálfar hafa tileinkað sér í þróuninni.  

Hugmyndafræði þroskaþjálfa hefur í samræmi við breyttar áherslur í þjónustu við fatlað 

fólk þróast frá tímabili altækra stofnanna þar sem fatlað fólk var aðgreint frá ófötluðu fólki og 

hlutverk þroskaþjálfans fólst í umönnun, gæslu og uppeldi. Eftir það tók við tímabil 

samskipunarsjónarmiðsins þar sem áherslan var að flytja fatlað fólk út í samfélagið og þar með 

loka stórum stofnunum. Á þessum tíma byggðust störf þroskaþjálfa á uppeldi, kennslu, þjálfun 

og meðferð með það að markmiði að fatlað fólk væri hæft og lagað til að geta búið í 

samfélaginu. Nú á dögum er sjálfsákvörðunarréttur, eðlilegt líf, fullgild þátttaka og félagslegur 

skilningur á fötlun ráðandi í starfsumhverfi þroskaþjálfa þar sem mannréttindasjónarhornið er 

leiðandi þáttur í störfum þeirra. Aðstoð, stoðþjónusta, réttindagæsla og leiðsögn einkennir 

störf þroskaþjálfa í dag vegna aukinnar þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. Þannig hefur 

áhersla á aðskilnað stofnanna og þjónustu dvínað (Vilborg Jóhannsdóttir, 2003).  

Hugmyndafræði þroskaþjálfa þróaðist úr hinu læknisfræðilega sjónarhorni yfir í hið 

félagslega sjónarhorn þegar samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks leit 

dagsins ljós árið 2007. Samningurinn styrkti það að ekki er lengur horft á fötlun sem 

afbrigðileika eða galla heldur hefur fengist á því viðurkenning að fjölbreytileiki mannlífsins sé 

eðlilegur hluti. Samkvæmt fræðimönnum er þessi nálgun kölluð mannréttindasjónarhornið á 

fötlun þar sem tekið er mið af ólíkum þörfum einstaklinga í samfélagi (Helga Baldvinsdóttir 
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Bjargardóttir, 2012). Í grein eftir Jónu G. Ingólfsdóttur og Rannveigu Traustadóttur (2010) segja 

þær orðrétt: 

Samkvæmt hinu læknisfræðilega sjónarhorni er áherslan á galla eða skerðingu 

einstaklingsins og sama sem merki sett á milli fötlunar annars vegar og andlegrar 

eða líkamlegrar skerðingar hins vegar. (Jóna G. Ingólfsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2010) 

Í dag er öldin önnur og vinna þroskaþjálfar eftir félagslegum mannréttinda skilningi á fötlun. Í 

sömu grein Jónu og Rannveigar útskýra þær félagslega sjónarhornið á þennan hátt: 

Samkvæmt félagslegum sjónarhornum er hins vegar litið þannig á að ýmsar 

félagslegar hindranir, fordómar, erfitt aðgengi og skortur á hjálparbúnaði takmarki 

athafnir og líf fólks með líkamlegar og andlegar skerðingar og eigi þannig stóran 

þátt í að skapa fötlun þeirra. (Jóna G. Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010) 

Hér eftir verður talað um mannréttindasjónarhornið sem er hugmyndafræðin sem 

þroskaþjálfar starfa eftir í dag. Eins og Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir 

(2015) útskýra í sinni rannsókn: „Út frá þessari hugmyndafræði þurfa þroskaþjálfar að líta til 

þess hvernig best megi vinna að mannréttindum, og þeim ber skylda til að afnema starfshætti 

sem ekki samræmast samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks“. Þetta segir 

okkur að samningurinn er leiðarvísir sem mótar störf þroskaþjálfa ásamt siðareglum þeirra og 

eigin starfskenningu. 

2.3  Fagmennska 

Samkvæmt Sigurði Kristinssyni (2013) á fagmaður, í þröngum skilningi, að baki langan 

menntunarferil á háskólastigi og jafnvel framhaldsmenntun á háskólastigi. Þar á fagmaðurinn 

að hafa öðlast gott vald á fræðilegri þekkingu faggreinarinnar sem hann hefur stundað nám 

við. Sigurður segir einnig að fagmennska byggi á að krafa sé gerð á að starf sé byggt á 

vísindalegri sérfræðiþekkingu og með því að ná sér í þá þekkingu sé einstaklingur orðinn 

fagmaður (Sigurður Kristinsson, 2013). 

 Fagmennska er kunnátta, færni og alúð sem þarf að sýna og gera í því starfi sem 

einstaklingur vinnur við. Fagmaður á að vera skuldbundinn sínu starfi og innri gildum þess sem 

greinast í samfélagslegu hlutverki, almennum siðferðislegum gildum og vandaðra starfshátta. 
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Þannig að fagmenn verða að vanda til verka og vinna eftir þeim gildum sem hver fagstétt setur 

sér (Sigurður Kristinsson, 2013). 

2.4 Siðareglur og starfskenning þroskaþjálfa 

Siðareglur þroskaþjálfa eru 14 talsins og er markmið þeirra að vekja vitund þroskaþjálfa um 

þær siðferðilegu og faglegu skyldur sem þeir bera í starfi og veita þannig aðhald og stuðning. 

Siðareglurnar mynda þann siðferðilega grundvöll sem þroskaþjálfum ber að fara eftir. 

Siðareglurnar eru einn þáttur í þróun faglegrar sjálfsmyndar þroskaþjálfa og eru þær því 

mikilvægar fyrir skilgreiningu stéttarinnar (Embætti landlæknis, 2016). Til að halda gæðum í 

starfi ber þroskaþjálfum skylda að viðhalda faglegri þekkingu sinni og alfarið hafna þátttöku 

sem samræmist ekki mannréttindum og siðgæðisvitund hans. Á opinberum vettvangi þarf að 

vera skýrt hvort þroskaþjálfi talar sem fagmaður eða einstaklingur. Hann á að efla og kynna 

störf sín og forðast allt sem getur komið óorði á stéttina. Siðareglurnar fjalla um að þroskaþjálfi 

eigi að standa vörð um þá einstaklinga sem þeir starfa með, hvað varðar réttindi og lífsskilyrði 

og hafa það að leiðarljósi að heildræn sýn þroskaþjálfans sé að styðja við virka þátttöku fatlaðs 

fólks í sínu samfélagi (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016).  

Starfskenning þroskaþjálfa á að endurspegla fyrir hvað þeir standa og hugmyndafræði 

þroskaþjálfunar. Fagstétt þroskaþjálfa hefur menntað sig sérstaklega til að vinna með fólki sem 

býr við skerðingu á öllum aldri. Starfskenning þroskaþjálfa er fagleg þar sem hún byggir á 

hugmyndafræðinni, siðareglum og fagmenntuninni, og hún er persónuleg þar sem hún byggir 

á reynslu, viðhorfum og gildismati hvers og eins. Þroskaþjálfar hafa þá sérstöðu að þekking 

þeirra er víðtæk og hagnýt á sviði skipulags og framkvæmdar á heildrænni þjónustu og 

stefnumótun, annars vegar og hins vegar að geta veitt einstaklingsmiðaða þjónustu fyrir fólk 

á öllum aldri í misjöfnum aðstæðum (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.-a).  

2.5 Störf þroskaþjálfa og þróun starfsins 

Grundvöllur í störfum þroskaþjálfa er að bera virðingu fyrir mannhelgi og trú á getu hvers og 

eins, svo hver einstaklingur geti nýtt hæfileika sína að fullu. Samkvæmt lögum starfa 

þroskaþjálfar sem heilbrigðisstarfsmenn (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). Meginþættir í 

störfum þroskaþjálfa eru þrír: heilindi í starfi, fræðileg þekking, og hagnýtar starfsaðferðir. 

Starfshæfni og grundvallarhæfni eru hæfniviðmið í störfum þroskaþjálfa. Grundvallarhæfni 

snýst um hæfni til íhlutunar, hæfni til að ígrunda og hæfni til að meta. Persónuleg hæfni, 
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félags- og skipulagshæfni eru þeir þættir sem felast í starfshæfni þroskaþjálfa ásamt þekkingu 

á innviðum samfélagsins, starfsaðferðum og fræðilegri þekkingu.  

Drög af hæfniviðmiðunum voru kynnt árið 2005 á alþjóðaráðstefnu á vegum 

alþjóðasamtakanna AIEJI, International Assocition of Social Educators. Þroskaþjálfafélag 

Íslands er með aðild að þeim samtökum ásamt flestum fagfélögum þroskaþjálfa í Evrópu. 

Hæfniviðmiðin voru samþykkt árið 2009 þar sem sjónum var beint að störfum fagstéttarinnar 

og samræmingu á milli landa. Grundvallaratriðin í hæfniviðmiðunum eru 

mannréttindaáherslur á alþjóðlegum mannréttindasáttmálum eins og Samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks frá 2007 (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015).  

Meginhlutverkum og gildum starfsins er lýst í siðferðislegu skyldum fagstéttarinnar sem 

er mikilvægur hluti hæfniviðmiða þroskaþjálfa. Þar kemur fram að störf þroskaþjálfa byggi á 

mannréttindum og lýðræðislegum gildum þar sem jafnrétti og virðing fyrir fólki sé höfð að 

leiðarljósi (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). 

Tíðarandinn hefur breyst og þróun stéttarinnar hefur verið ör. Þá þróun má rekja til útgáfu 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, formálsorð/2007). Þróunartímabil þroskaþjálfans eru þrjú. Fyrsta 

tímabilið var þegar gæslusystur störfuðu inni á Kópavogshæli á 7. og 8. áratug síðustu aldar og 

var það tímabil stofnanavæðingar og aðgreiningar. Annað tímabil tók við af því fyrra þar sem 

samfélagsþátttaka og eðlilegt líf var haft að leiðarljósi. Var það fyrirmynd frá Danmörku og 

Svíþjóð. Þriðja og síðasta tímabilið er það tímabil sem þroskaþjálfar starfa eftir í dag sem er 

mannréttindasjónarhornið. Það tímabil má rekja til réttindagæslu og baráttu fatlaðs fólks til 

mannréttinda (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2012). Fyrir um tveimur árum komu út ný lög um 

þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018) og þar er sérstakt 

ákvæði er vísar til þroskaþjálfa þar sem sveitarfélög eiga að ráða þroskaþjálfa til þess að starfa 

að verkefnum eftir þessum lögum. 

2.6 Þroskaþjálfafélag Íslands 

Árið 1965 stofnuðu þroskaþjálfar sitt fyrsta félag sem er enn starfandi í dag og heitir 

Þroskaþjálfafélag Íslands. Tilgangur félagsins er að gæta hagsmuna þroskaþjálfa; að efla 

stéttina; að stuðla að samvinnu og samstöðu; að standa vörð um réttindi; semja um kaup og 

kjör aðildarfélaga; að styrkja stéttarvitund; efla áhuga; standa vörð um menntun, símenntun 

og endurmenntun fagaðila; og semja við stjórnvöld um framlög vegna sjálfstætt starfandi 
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þroskaþjálfa. Félagið er einnig í samstarfi við félög þroskaþjálfa og annarra hliðstæðra stétta 

erlendis eins og fram hefur komið. Þroskaþjálfafélagið hefur það að markmiði að stuðla að 

framförum í málefnum fatlaðs fólks og gæta hagsmuna þess sem og auka skilning á stöðu þess 

og þörfum (Þorvaldur Kristinsson, 2015; Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.-b). 

2.7 Samantekt 

Mikil þróun hefur átt sér stað á störfum þroskaþjálfa samhliða þeirri þróun sem hefur átt sér 

stað í réttindabaráttu fatlaðs fólks. Þannig hafa hugmyndafræði og fagleg sjónarmið þeirra 

þróast og mótað störf þeirra. Í dag er horft á fötlun sem hluta af fjölbreytileika samfélagsins 

en áður var litið á fötlun sem galla eða afbrigðileika. Með samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks leggur hann grunn að störfum þroskaþjálfa til að ýta á þátttöku fatlaðs 

fólks í samfélaginu til jafns við aðra. 

Þroskaþjálfum ber að vinna eftir siðareglum stéttarinnar og sínum faglegu og persónulegu 

starfskenningum í öllum sínum störfum. Í siðareglum og starfskenningum þroskaþjálfa 

endurspeglast hugmyndafræðin ásamt því að birtast skýrt í lögum og reglugerðum. Þeim 

þroskaþjálfum sem vinna í grunnskólum ber að framfylgja lögum og reglum grunnskóla ásamt 

því að framfylgja samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Þroskaþjálfar eiga að 

leggja áherslu á að vinna einstaklingsmiðað og út frá heildrænni nálgun einstaklingsins með 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks að leiðarljósi.  
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3 Grunnskólinn: Ábyrgð og skyldur 

Hér verður farið yfir hvað grunnskólar án aðgreiningar standa fyrir. Gerð verður grein fyrir 

þeim lögum og reglum sem skólarnir starfa eftir þar sem samningar Sameinuðu þjóðanna 

ásamt öðrum lögum og reglum tvinnast saman. Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar verður 

skoðuð og hvernig skólum tekst að vinna eftir þeirri hugmyndafræði. 

3.1 Grunnskólar á Íslandi 
Öll börn eiga rétt á menntun og grunnám á að vera þeim að kostnaðarlausu samkvæmt lögum 

um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Halda á vel utan um hvert barn, rækta 

hæfileika þess og sporna gegn brottfalli í námi. Fagaðilar eiga að veita ráðgjöf á öllum 

menntunarstigum og vera undirbúnir fyrir þær hindranir sem upp geta komið. Samkvæmt 

samningnum á að stuðla að og kynna vel alla framhaldsmenntun (Lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

Skólaskylda er á Íslandi og á nokkurra ára fresti setur ráðherra grunnskólum aðalnámskrá 

sem grunnskólum ber skylda að vinna eftir. Allir nemendur eiga að fá jöfn tækifæri til náms og 

að því þarf að gæta við gerð námskráa og skipulagningu á kennslu að öllum sé mætt á 

jafningjagrundvelli. Það er á vegum sveitarfélaga að sjá um rekstur skóla í sínu umdæmi og 

bera þau ábyrgð á heildarskipan skólahalds (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í 9. grein 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (9. grein/2007) segir að gera skuli 

viðeigandi ráðstafanir til að fötluðu fólki sé kleift að lifa sjálfstæðu lífi og eiga fullt aðgengi að 

samfélaginu til jafns við aðra. Á þetta meðal annars við um skóla.  

Samkvæmt grunnskólalögum á að gera sérstaklega ráð fyrir rými barna með sérþarfir og 

vinnuaðstöðu starfsfólks almennt. Einnig kemur fram í lögum að nemendur með sérþarfir eigi 

rétt á stuðningi í námi í samræmi við þær sérþarfir sem hafa verið metnar. Nemendur sem 

ekki geta sótt skóla vegna langvarandi veikinda eða slysa eiga rétt á að fá sjúkrakennslu hvort 

sem það er á heimili þeirra eða á sjúkrastofnun. Er það á ábyrgð sveitarfélaganna að sjá til þess 

að því sé fylgt eftir (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í 24. grein grunnskólalaga kemur fram að nemendur eiga að hafa kost á því að velja sér 

viðfangsefni og nálgun sem hæfir þeim til náms. Grunnskólar skulu gæta allra mismunar á borð 

við heilsu, fötlun o.fl. þegar horft er til náms og starfshátta. Skólastarfið á að stuðla að 

heilbrigðum lífsháttum, þroska og getu hvers og eins. Jafnvægi á að vera á milli bóklegs og 
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verklegs náms fyrir alla og kenna á námsefni sem nýtist nemendum í daglegu lífi og við frekara 

nám og starf. Nemendur eiga að skilja orsakasamhengi og geta tekið ákvarðanir. Skólinn á að 

stuðla að frjóu og skapandi starfi líkt og frumkvöðlanámi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í 24. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (24. grein/2007) segir 

að menntakerfi á öllum skólastigum eigi að gera öllum börnum kleift að stunda nám óháð sinni 

fötlun. Það er réttur fatlaðra barna að fá tækifæri til að efla hæfileika sína til jafns við aðra og 

stunda það nám sem þau velja sér, með þeim stuðningi og þeirri aðstoð sem þörf er á hverju 

sinni. Hið almenna menntakerfi á ekki að útiloka fötluð börn vegna skerðinga þeirra og eiga 

þau þar af leiðandi ekki að vera útilokuð frá kostnaðarlausu skyldunámi á grunnskólastigi. 

Tryggja þarf sérstaklega námsefni á tungumáli allra barna, líka fyrir þau börn sem eru 

daufblind, blind eða heyrnarlaus og þarf námsefnið að vera framsett með þeim aðferðum og 

leiðum sem hentar hverju barni fyrir sig. Mikilvægt er að börnin séu í umhverfi sem heldur 

utan um framvindu þeirra í námi og félagslegan þroska. Það á að gæta þess að viðkomandi 

einstaklingur fái viðeigandi aðlögun og að þörfum hans sé mætt (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 24. grein/2007). 

Það er aðildarríkjanna að tryggja að fatlað fólk fái viðeigandi stuðning í sínu umhverfi sem 

ýtir undir félagslega þátttöku þeirra og að þau geti lifað í samfélagi án aðgreiningar og geti lagt 

stund á nám. Fatlað fólk á að geta fullþroskað persónuleika sinn, hæfileika og sköpunargáfu 

með líkamlegri og andlegri getu. Þannig er því gert kleift að verða virkir þátttakendur í 

þjóðfélaginu (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 24. grein/2007). Fram 

kemur í lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018) að 

einstaklingur sem þarf á fjölþættum stuðningi þjónustukerfa að halda, eigi rétt á 

einstaklingsbundinni þjónustuáætlun innan félags-, heilbrigðis- og menntamála. Sú 

einstaklingsbundna þjónusta er í þjónustuáætlun einstaklingsins þar sem þverfaglegt 

þjónustuteymi, undir forystu félagsþjónustunnar, gegnir því hlutverki að útfæra þjónustu fyrir 

viðkomandi og tryggja samfellu og gæði hennar. 

Hver og einn á kröfu á réttindi sín og því frelsi sem lýst er í lögum um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, án alls greinamunar eins og kynferðis, trúarbragða, kynþáttar, 

litarháttar, stjórnmálaskoðana og annarra skoðana, félags- eða þjóðernisuppruna, eigna, 

ættar eða annarra aðstæðna. Einnig er talað um í lögunum að hver og einn eigi rétt á menntun 

við hæfi og að allir eigi að búa við sömu tækifæri. Það er eitt markmið menntunnar að stuðla 
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að því að rækta persónulega hæfileika með því að virkja líkamlega og andlega getu barnsins 

(Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

Þau lög sem gilda um grunnskóla eru síðan 2008 og eru hugsuð til að móta verklag 

skólanna og veita þeim markmið til að starfa samkvæmt. Þau lög segja til um hvað er fólgið í 

starfi grunnskólanna, s.s. að stuðla að þroska og alhliða þátttöku barna í samfélaginu. Starfið 

á að mótast af kærleika og umburðarlyndi; með jafnrétti að brennidepli; með lýðræðislegu 

samstarfi; með umhyggju, ábyrgð, virðingu fyrir manngildi og sáttfýsi. Er það skólans að vinna 

í samræmi við stöðu og þarfir hvers nemanda (Lög um grunnskóla nr.91/2008). 

3.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Margar undirgreinar er að finna í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) sem hægt er að tengja við 

starf þroskaþjálfa og eru einnig beintengdar lagalegum forsendum starfsins. Í kafla 2.1.4. í 

Aðalnámsskrá grunnskóla er fjallað um jafnrétti innan grunnskóla og hvernig fræðslu í því ljósi 

skuli hagað. Kenna skal jafnréttismenntun með því að greina þá hluti sem geta leitt til 

forréttinda, ójafnvægis og mismununar. Mikilvægi er lagt á fræðslu um kynjamisrétti og fleiri 

þætti á borð við þjóðerni, trúarbrögð, fötlun og aldur. Í skilgreiningu á fötlun í Aðalnámskrá 

grunnskóla kemur fram að fötlunarfræði sé ný fræðigrein ásamt öðrum fræðum eins og 

kynjafræði, hinseginfræði og fjölmenningafræði (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Með jafnrétti er lögð áhersla á félagslegan skilning á því hvað felst í fötlun og hverjar 

áskoranir fólks með fötlun eru. Með aukinni áherslu á fræðslu um bæði fatlanir og mismunun 

gagnvart fötluðu fólki í samfélaginu, sé skilningur aukinn, sem leiðir til þess að fleiri styðji við 

réttindabaráttu þess. Þannig er vakin athygli á þeim skerðingum sem eru í umhverfinu og 

aðstæðum sem hægt væri að koma í veg fyrir þegar þessi fræði eru kynnt. Í 3. kafla í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011), sem snýr að námsmati í skólakerfinu, er farið út í hversu 

mikilvægt sé að allt námsmat sé aðlagað að hverjum og einum. Hamlanir nemenda geta meðal 

annars komið fram í munnlegum og skriflegum þáttum, án þess að það komi niður á öðrum 

þáttum. Einnig kemur fram hversu mikilvægt það er að gera námið einstaklingsmiðað út frá 

hæfni hvers og eins nemanda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Lögð er áhersla á nám og kennslu í Aðalnámskrá grunnskóla sem hægt er að tengja við 

störf þroskaþjálfa. Þar er áhersla lögð á að stuðlað sé að alhliða þroska allra nemenda og er 

það eitt meginhlutverk grunnskólans. Gerð er krafa á að nám sé aðlagað að hverjum nemanda 

og að taka eigi mið af þroska þeirra og áhuga. Kennurum er skylt að kynnast sínum nemendum, 
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aðstandendum þeirra og upplýsa um námsframvindu. Skerpt er á þessum áherslum þar sem 

tekið er fram að jöfn tækifæri eigi að vera í boði fyrir alla nemendur að stunda nám óháð 

aðstæðum og atgervi. Lögð er áhersla á að útrýma skuli mismunun og aðgreiningu í skólum 

með því að bera virðingu fyrir ólíkum þörfum, fjölbreytileika, hæfileikum og því sem einkennir 

nemendur (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

3.3 Skóli án aðgreiningar 

Skilgreining á skóla án aðgreiningar er að nám sé á forsendum einstaklingsins og að allir hafi 

jöfn tækifæri. Grundvallar hugmyndafræði skólastarfs er þátttaka nemenda í skólastarfi og að 

námið sé samfellt ferli sem hefur það markmið að öllum sé boðið upp á góða og hagnýta 

menntun. Grundvöllur þess að aðgreining eða mismunun eigi sér ekki stað í skólastofum er að 

bera virðingu fyrir fjölbreytileika nemenda, hæfileikum og misjöfnum þörfum þeirra 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Salamanca-yfirlýsingin er fyrsta menntayfirlýsingin og rammaáætlun um aðgerðir fyrir 

nemendur með sérþarfir víða um heim, þar á meðal Íslandi. Hugmyndafræðina um skóla án 

aðgreiningar má rekja til Salamanca-yfirlýsingarinnar. Mannúðleg og lýðræðisleg eru gildi 

yfirlýsingarinnar og er framkvæmd hennar orkuð af menningu og aðstæðum hverrar þjóðar. 

Þegar kemur að kennslu í blönduðum hópi fatlaðra og ófatlaðra nemenda stendur Ísland mjög 

framarlega (Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016). Til að allir nemendur geti, óháð 

atgervi sínu, skapað sér þær aðstæður til að vera fullgildir þátttakendur í skólasamfélaginu og 

að kennarar og annað fagfólk beri saman ábyrgð á öllum nemendum er markmið 

yfirlýsingarinnar að menntakerfið haldi utan um það. Í skóla án aðgreiningar á ekki að flokka 

nemendur í bekki eftir fötlun, uppruna, námsgetu né í sérdeildir, heldur á að efla þátttöku 

þeirra og virða rétt þeirra til náms án aðgreiningar (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). Það var 

árið 2008 sem skóli án aðgreiningar var lögfest hugmyndafræði í lögum um grunnskóla (nr. 

91/2008). 

Þegar vinna á eftir skóla án aðgreiningar á námið að byggjast á félagslegri athöfn þar sem 

bakgrunnur og reynsla nemenda skiptir mestu máli. Nemendur eiga finna að þeir tilheyri, séu 

velkomnir og að námsumhverfið sé félagslegt. Ef námsframvinda nemanda stendur höllum 

fæti skal leita að orsakavaldinum í námsumhverfinu, lausn vandans er ekki að fjarlægja 

nemandann úr skólastofunni (Helgi Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016). 
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Nám samkvæmt hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar felur í sér alhliða hlutdeild, 

aðgengi og þátttöku nemenda að skólastarfinu öllu. Með hugmyndafræðinni er verið að stuðla 

að því að nemendur geti sótt skóla í sínu nærumhverfi þar sem komið er til móts við náms- og 

félagslegar þarfir. Með því er verið að segja að sveitarfélög eigi að sjá til þess að börn sem hafa 

lögheimili innan sveitarfélagsins, eða eru í fóstri hjá fósturforeldrum innan þess, eigi rétt á 

sértækum stuðningi í skólastarfi í samræmi við þeirra sérþarfir eins og þær eru metnar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

3.4 Evrópuúttektin á skóla án aðgreiningar 

Menntamálaráðuneytið gaf út skýrslu árið 2017 þar sem kynntar voru niðurstöður á úttekt 

sem gerð var árið 2015 og 2016 af Evrópumiðstöðinni, á því hversu vel íslenskir skólar ynnu 

eftir hugmyndafræðinni um menntun án aðgreiningar. Innan Evrópumiðstöðvarinnar, sem er 

sjálfstæð stofnun eru 30 Evrópuríki í samstarfi um málefni er varða sérþarfir í námi og 

menntunar án aðgreiningar. Tilgangur þessarar stofnunar er að gera umbætur á framkvæmd 

og stefnu menntamála til að börn með sérþarfir hafi betra aðgengi að námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2017). 

Úttektin var unnin 2016 og tók hún mið af vinnu fyrri matshóps starfsmanna sem unnu 

með menntun án aðgreiningar árið 2015. Áhersla var lögð á hversu vel menntun án 

aðgreiningar hefur verið framkvæmd og hvernig tókst til. Fyrri úttekt náði einungis yfir leik- og 

grunnskóla. Seinni úttektin var víðtækari og náði yfir leik-, grunn- og framhaldsskóla og 

starfsbrauta innan þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). 

Sjö málaflokkar sem taldir voru þeir mikilvægustu á grundvelli hugmyndafræðinnar um 

skóla án aðgreiningar voru teknir fyrir í úttektinni til að athuga hvort þeir hefðu náð fótfestu í 

skólakerfinu, hafði þá hver og einn fleiri undirþætti. Málaflokkarnir sjö eru: Menntun án 

aðgreiningar í framkvæmd; Skóli veitir öllum nemendum menntun án aðgreiningar; Opinber 

stefnumótun og leiðbeiningar um menntun án aðgreiningar; Símenntun á grundvelli faglegrar 

starfsþróunar; Nýting tiltækra starfskrafta og fjármuna; Stjórnhættir, gæðastjórnun og 

kennaramenntun; og Stuðningur við skólastarf. Samkvæmt niðurstöðum úttektarinnar hafði 

einungis einn þáttur náð fótfestu í skólastarfi á öllum skólastigum. Var það einn undirþáttur, í 

opinberri stefnumótun og leiðbeiningar um menntun án aðgreiningar, þar sem nefndin taldi 

að gildandi lög hafa að geyma skýr ákvæði um rétt allra barna til menntunar við sitt hæfi hafi 

náð fótfestu. Nefndin taldi að allir sjö þættirnir þyrftu á úrbótum að halda þó í mismiklum 
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mæli, líka þessi eini þáttur sem þó hafði náð fótfestu á öllum skólastigum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2017). 

Þörf er á skýrari leiðsögn á hugtakinu skóli án aðgreiningar samkvæmt niðurstöðum 

úttektarinnar þar sem mismunandi skilningur er lagður í hugmyndafræðina við framkvæmd 

hennar. Þannig væri auðveldara að fella stefnuna betur inn í starf allra skóla. Jafnframt kom 

fram að fjölga þyrfti tækifærum til faglegrar starfsþróunar og fagfólk þarf meiri stuðning við 

innleiðingu á hugmyndafræðinni. Ennfremur er þess getið að núverandi fjárveiting er ekki 

nægjanleg til að starfsfólk geti unnið að menntun fyrir alla án aðgreiningar. Einnig er úrbóta 

þörf á sviði stjórnarhátta og gæðastjórnunaraðferða við framkvæmd stefnunar um menntun 

án aðgreiningar og því skilar hugmyndafræðin sér ekki inn í skólastarfið sem leiðir að sér að 

þróun stefnunnar er ábótavant (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017). 

Gerðar voru tillögur til úrbóta að úttekt lokinni og talið var að bjóða þyrfti upp á 

fjölbreyttara framboð fyrir fagfólk og að það gæti tileinkað sér árangursríkari vinnubrögð til 

menntunar án aðgreiningar. Önnur tillaga var að auka þyrfti getu stuðningskerfa á öllum 

skólastigum til að aðlaga menntastofnanir að skóla án aðgreiningar og styðja þannig alla 

nemendur til virkrar þátttöku og efla starfsfólk til að starfa eftir hugmyndafræðinni. Með því 

móti myndu nemendur fá þá gæðamenntun sem þeir eiga rétt á og geta stundað nám við hæfi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017). Þess má geta að starfsheitið þroskaþjálfi kom 

aldrei fram, þrátt fyrir að vera stétt sem sérhæfir sig í málefnum fatlaðs fólks og vinnur í 

menntakerfinu (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). 

3.5 Skóla- og frístundasvið 

Hjá Reykjavíkurborg er starfrækt skóla- og frístundasvið sem veitir börnum og fjölskyldum 

heildstæða þjónustu og stuðlar að samfellu í því starfi sem hugar að velferð barna og 

fjölskyldna þeirra í skólakerfi Reykjavíkur. Undir sviðinu eru 36 grunnskólar og 7 sjálfstætt 

starfandi grunnskólar. Alls eru um 15.100 nemendur og fá 25% þeirra barna stuðning eða 

sérkennslu (Reykjavíkurborg, e.d.). 

3.6 Samantekt 

Skólaskylda er á Íslandi og starfa skólar eftir lögum um grunnskóla og Aðalnámskrá grunnskóla. 

Árið 2008 var skóli án aðgreiningar lögfestur og þar með er skólum skylt að koma jafnt fram 

við alla líkt og segir í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Í samningnum 
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kemur fram að ekki megi útiloka börn með skerðingar frá menntakerfinu og að tryggja eigi 

námsefni og námsumhverfi við þeirra hæfi. Tekið er í sama streng bæði í lögum og í 

Aðalnámskrá grunnskóla. 

Það er réttur allra að fá þann stuðning sem þeir þurfa til fullgildrar þátttöku í skólastarfinu. 

Hlutverk þroskaþjálfa innan grunnskólans er að gæta að réttindum, veita viðeigandi stuðning 

og veita þá þjónustu til að hann geti verið þátttakandi í öllu skólastarfi til jafns við aðra.   
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4 Starfslýsingar og þýðing þeirra 
Starfslýsingar eru stundum nefndar erindisbréf (Lög um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins, nr. 70/1996). Í þessu verkefni verður ávallt talað um starfslýsingar og orðalagi breytt 

samkvæmt því. Starfslýsingar eru eitt af þeim gögnum sem stuðst er við í ráðningarferli til að 

greina hvort umsækjandi hafi tiltekna menntun og mæti hæfniskröfum til að auðvelda 

ákvörðun um hvern skuli ráða í viðeigandi starf (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Verður 

því gerð grein fyrir almennum starfslýsingum og hvað skuli koma fram í þeim. Síðan verður 

ljósi varpað á starfslýsingar þroskaþjálfa og hvað kemur fram í þeim. 

4.1 Almennt um starfslýsingar 

Hjá Stjórnarráði Íslands er hægt að sjá leiðbeinandi starfslýsingu og hvernig hún á að vera sett 

upp. Meginþættir starfs eiga að koma fram í starfslýsingum til þess að það sé ljóst hvaða kröfur 

eru gerðar til starfsmannsins, hverjar ábyrgð hans og skyldur séu ásamt því að hann viti hvaða 

viðfangsefnum honum er ætlað að sinna. Þykir til hæfis að skilgreina í starfslýsingum markmið 

og væntingar um árangur. Minni verkefnum og verkferlum á ekki að vera lýst í starfslýsingum, 

því þarf að gæta að því að hún sé ekki of nákvæm. Hún má heldur ekki vera svo ósveigjanleg 

að hún að takmarki möguleikann á því að geta hagað starfi í samræmi við þarfir og aðstæður 

sem unnið er eftir hverju sinni. Starfslýsingar þurfa að vera á einföldu og auðskiljanlegu máli 

og mikilvægt að þær séu í góðu jafnvægi og hlutlægar (Stjórnarráð Íslands, e.d.-a). Almenn 

starfslýsing á ekki að vera lýsing á einstaklingi heldur á starfinu. Það er svo hægt sé að bjóða 

öðrum starfsmanni starfið síðar án róttækra breytinga á starfslýsingunni (MAST, 2017). 

Starfslýsingar eru upplýsingar um störf og hæfni einstaklinga. Þær gefa upplýsingar um 

skyldur starfsins og hæfnina sem einstaklingur þarf að búa yfir til að geta gegnt starfinu. 

Lykilupplýsingar felast í starfslýsingum bæði fyrir starfsmenn og stjórnendur og því ættu 

starfslýsingar að vera til fyrir hvert starf eins og það er á hverjum tíma (Stjórnarráð Íslands, 

e.d.-b). Þegar leitað er eftir starfslýsingum þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar 

koma upp tvær starfslýsingar og verður gerð grein fyrir þeim hér í næsta kafla. 

4.2 Starfslýsing þroskaþjálfa í grunnskólum 

Inni á heimasíðu Þroskaþjálfafélags Íslands má finna tvenns konar starfslýsingar fyrir 

þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Önnur er fyrir þroskaþjálfa og hin fyrir 

yfirþroskaþjálfa. Markmið og tilgangur starfslýsinganna er að þroskaþjálfum ber að starfa eftir 
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siðareglum þroskaþjálfa, reglugerð um þroskaþjálfa, Aðalnámskrá grunnskóla, lögum um 

málefni fatlaðs fólks, lögum og reglugerðum um grunnskóla og öðrum þeim reglugerðum og 

lögum sem eiga við hverju sinni, sem og stefnu viðkomandi skóla (Reykjavíkurborg, 2014a; 

Reykjavíkurborg, 2014b). 

Munurinn á markmiði og tilgangi er að í starfslýsingu þroskaþjálfa (2014a) segir að hann 

eigi einungis að starfa í almennum grunnskóla með einn nemanda sem hann fylgir í almennum 

bekk. Þroskaþjálfinn skal vinna undir leiðsögn yfirþroskaþjálfa. Hins vegar í starfslýsingu 

yfirþroskaþjálfa (2014b) segir að hann eigi að starfa í almennum grunnskólum, í sérdeild eða í 

sérskóla og er það hans að hafa yfirsýn og ábyrgð með þroskaþjálfun. Hann á, á öllum 

aldurstigum, að hafa viðvarandi umsjón með verkefnum og sinna verkefnastjórnun. Hans 

hlutverk er að veita leiðsögn og ráðgjöf til kennara, foreldra og þeirra sem starfa í skólanum 

og að sinna nemendum með skerðingar með þroskaþjálfun. 

Verksvið og megin verkefni þessara starfa er að í báðum störfum er unnið að gerð 

einstaklingsáætlana í samstarfi við annað fagfólk, foreldra nemandans og aðra sem við á og að 

veita foreldrum ráðgjöf er snýr að barni sem unnið er með. Að gera færni- og þroskamat er á 

ábyrgðasviði þroskaþjálfanna gagnvart þeim nemendum sem þeir sinna. Það er þeirra að 

skipuleggja þjálfunaraðstæður, útbúa/velja náms- og þjálfunargögn sem og fylgja settum 

markmiðum. Það kemur fram í báðum starfslýsingunum að meta eigi árangur og endurskoða 

markmið í samvinnu við annað starfsfólk skólans ásamt því að sitja starfsmanna- og 

kennarafundi og nemendaráðsfundi þegar það á við. Einnig má næsti yfirmaður þessara starfa 

bjóða þeim önnur verkefni sem geta fallið undir verksvið þroskaþjálfa og yfirþroskaþjálfa eins 

og við á (Reykjavíkurborg, 2014a; Reykjavíkurborg, 2014b). Munurinn á verksviði og megin 

verkefnum þessara starfa er ekki mikill. Allt sem stendur í starfslýsingu þroskaþjálfa um 

verksvið og verkefni stendur einnig hjá yfirþroskaþjálfa. 

Hins vegar er ívið meira talið upp í starfslýsingu yfirþroskaþjálfa undir verksviði og megin 

verkefnum. Það er á hans ábyrgð að halda teymis-, samráðs- og skilafundi með foreldrum, 

starfsfólki skólans og því fólki sem kemur að málinu sem um ræðir. Einnig er það hans hlutverk 

að vinna í þverfaglegum teymum. Hann aflar og miðlar upplýsingum um þarfir nemendanna 

og ber aðalábyrgð á hjálpartækjum nemenda og sér um að þau séu notuð á viðeigandi hátt. 

Það er hans að halda utan um allar skráningar sem viðkoma nemendum, eins og skráningar 

um hegðunfrávik, flog og áverka. Ef koma upp forföll hjá nánasta samstarfsfólki gerist 

yfirþroskaþjálfi staðgengill þeirra (Reykjavíkurborg, 2014b). 
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Þegar kemur að ábyrgð í starfi er þó nokkur munur á milli starfslýsinga. Þroskaþjálfi ber 

ábyrgð á umönnun og að annast þroskaþjálfun fatlaðra nemenda og hugar að samskiptum við 

fjölskyldu nemenda. Hann á að stuðla að jákvæðum viðhorfum til fatlaðra nemenda og gæta 

að jafnrétti. Upplýsingar er varðar sérþarfir einstakra nemenda miðlar þroskaþjálfinn til 

kennara, annars starfsfólks skólans og foreldra. Hann á að stuðla að því að nemandi fái bestu 

þjónustu sem völ er á, á hverjum tíma, og standa vörð um hans réttindi. Hann hefur einnig 

umsjón með hjálpartækjum sem tilheyra nemanda, þau geta verið sonda, spelkur, hjólastóll, 

tölvubúnaður og fleira sem nemandi þarf á að halda (Reykjavíkurborg, 2014a). 

Yfirþroskaþjálfinn ber hins vegar aðalábyrgð á hinum ýmsum verkefnum og gjörðum, eins 

og umönnun og þroskaþjálfun nemenda á öllum aldursstigum; samræmingu á áætlanagerð; 

skipulagningu, á verkefnum sem tengjast þroskaþjálfun; sérstökum verkefnum eins og 

atferlismeðferð; upplýsingaöflun og upplýsingagjöf vegna sérþarfa nemenda með fötlun; 

atferlisinngripum; öruggri vörslu trúnaðargagna; og á hjálpartækjum nemanda eins og 

spelkum, hjólastólum, tölvubúnaði, sondu og öðru sem nemandi þarf að nota 

(Reykjavíkurborg, 2014b). 

Það sem er sameiginlegt í báðum starfslýsingunum þegar horft er á ábyrgð í starfi er 

starfsþróunarkrafan, þ.e. að efla og viðhalda fagþekkingu reglulega með því að sækja sér 

endur- og símenntun. Það er á ábyrgð þroskaþjálfanna að veita umönnun til nemenda á öllum 

aldri, standa um vörð þeirra réttindi, stuðla að því þeir njóti bestu þjónustu sem völ er á og 

gæta að samskiptum við fjölskyldur nemendanna sem eru í þjónustu hjá þeim 

(Reykjavíkurborg, 2014a; Reykjavíkurborg, 2014b). 

Þegar kemur að grunnkröfum er vænst sömu menntunar í báðum starfslýsingunum, þ.e. 

að hafa starfsleyfi til að vinna sem þroskaþjálfi. Smá munur er á hvaða reynslu er krafist, en 

hjá yfirþroskaþjálfa á einstaklingur að hafa unnið áður með fötluðu fólki, á meðan krafan til 

þroskaþjálfa er að æskilegt sé að hann hafi reynslu af vinnu með fötluðum börnum. Kröfur um 

hæfni er sú sama og er þar m.a. lögð áhersla á hæfni í samskiptum, frumkvæði, góða 

skipulagshæfileika, sjálfstæði í vinnubrögðum og að fjölbreytt áhugasvið viðkomandi geti nýst 

í starfi. Einungis í hæfnisgrunnkröfum þroskaþjálfa er krafa um almenna tölvukunnáttu 

(Reykjavíkurborg, 2014a; Reykjavíkurborg, 2014b). 

Í starfslýsingunum eru sett fram þau samskipti og þeir samstarfsaðilar sem þroskaþjálfinn 

þarf að eiga í samskiptum við. Dagleg samskipti eru að mestu leyti þau sömu í báðum störfum, 

en það eru samskipti við kennara, foreldra, annað starfsfólk skólans sem við á og síðan við 
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hvort annað, það er að segja þroskaþjálfi og yfirþroskaþjálfi. En þroskaþjálfi á einnig í daglegum 

samskiptum við starfsfólk frístundamiðstöðva. Þó nokkur munur sé á sjaldgæfari samskiptum 

eins og samskiptum og samstarfi yfirþroskaþjálfa við sérfræðinga svo sem félagsráðgjafa, 

sálfræðinga, námsráðgjafa, iðjuþjálfa, sjúkraþjálfa, talmeinafræðinga, hjúkrunarfræðinga og 

fleiri. Við stofnanir eins og Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, BUGL og þjónustumiðstöðvar 

þarf yfirþroskaþjálfi að sinna samskiptunum í samráði við stjórnendur skólans eða skólastjóra. 

Þroskaþjálfi getur átt í samskiptum og samvinnu við starfsmenn ferðaþjónustu fatlaðra, 

starfsfólk á skammtímavistunum og það fagfólk sem kemur að þjálfun hans nemanda 

(Reykjavíkurborg, 2014a; Reykjavíkurborg, 2014b). 

Neðst í starfslýsingunni eru vinnuaðstæður nefndar og stendur það sama í báðum 

starfslýsingum, að vinnan geti verið krefjandi bæði líkamlega og andlega þar sem þeir geta 

mætt alvarlegu áreiti, ofbeldi, ógnandi hegðun og hótunum. Tekið er fram að húsnæðið sem 

starfsemin er í sé oft ekki hönnuð með það í huga að geta sinnt þörfum fatlaðra 

(Reykjavíkurborg, 2014a; Reykjavíkurborg, 2014b). 

4.3 Samantekt 

Þegar horft er til almennra starfslýsinga kemur fram að í þeim eigi að vera hæfniviðmið og að 

tilgreint skuli hver menntun starfsmannsins skuli vera. Í starfslýsingum þroskaþjálfa koma 

þessir þættir fram. Sjá má á starfslýsingum þroskaþjálfa að samræmi er á milli þeirra og 

leiðbeinandi verklags um starfslýsingar frá Stjórnarráði Íslands. Markmið og tilgangur 

starfanna eru vel skilgreind og hverju beri að vinna eftir á þeim starfsvettvangi. Verksvið og 

verkefni í starfslýsingu þroskaþjálfa eru hnitmiðuð en alls ekki ósveigjanleg. Þar sem stiklað er 

á stóru hvert verksvið þeirra er og útfrá því er hægt að sitja við önnur þau verkefni sem 

yfirmaður felur þroskaþjálfa að gera. Í báðum starfslýsingum er tekið fram hver ábyrgð 

þroskaþjálfanna er í starfi og hvaða hæfniviðmið þurfi að uppfylla til að geta gegnt starfinu. 

Athygli vekur að starfslýsingarnar vísa meira í aðgreiningu en að styðja við nemendur til 

fullgildrar þátttöku í skólastarfinu. Þykir okkur starfslýsingarnar vera meira á læknisfræðilegu 

sjónarhorni hvað varðar orðræðuna í þeim. Má nefna að fram kemur í starfslýsingum um að 

húsnæði fyrir fötluð börn og starfsemi þroskaþjálfa geti verið ábótavant og samkvæmt 

samningnum má ekki mismuna eftir atgervi. Er þetta á skjön við lög og samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 
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5 Rannsóknin 

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

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

úrvinnslu gagna og réttmæti. 

5.1 Markmið rannsóknar 

Meginmarkmiðið með verkefninu er þríþætt. Í fyrsta lagi að vekja athygli á og beina sjónum 

að mikilvægi þess að starfslýsingar og forsendur þeirra séu í samræmi við þau faglegu viðmið 

eru leiða skulu störf þroskaþjálfa í dag. Í öðru lagi að varpa ljósi á stöðu, hlutverk og 

starfsábyrgð þroskaþjálfa í grunnskólum með áherslu á að skoða hvort og hvernig 

starfslýsingar ramma inn störf þeirra með samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks að leiðarljósi. Í þriðja lagi að draga fram sýn þroskaþjálfa á stöðu mála hvað starfslýsingar 

varðar og þær lausnir sem þeir leggja til út frá þeirra faglegu forsendum. 

Rannsóknarspurningarnar sem leiða rannsóknarþátt ritgerðarinnar eru þrjár: 

 

• Hvert er hlutverk og ábyrgðarsvið þroskaþjálfa í grunnskólum og hverjar eru helstu 

áskoranir þeirra? 

• Hvaða þýðingu hafa starfslýsingar fyrir fagstéttir, s.s. þroskaþjálfa, á hvaða 

forsendum eru þær unnar og hvar liggur ábyrgðin á gerð þeirra? 

• Hvernig sjá þroskaþjálfar í grunnskólum stöðu og mikilvægi starfslýsinga og hvaða 

lausnir leggja þeir til störfum sínum til framdráttar? 

5.2 Aðferð 

Farið var eftir eigindlegri aðferðafræði. Hún einkennist af því rannsóknarsnið sé sveigjanlegt 

og breytist eftir þróun rannsóknarinnar. Tilgangur hennar er að endurspegla aðstæður og 

viðhorf, ekki að leitast eftir einum sannleika né að geta alhæft (Seale, C., 2018; Schutt, 2015). 

Eigindleg viðtöl eru eitt mikilvægasta form samskipta til að fá viðmælendur til að lýsa reynslu 

sinni. Það er gert með því að spyrja opinna spurninga með það að markmiði að fá dýpri og 

meiri skilning á viðfangsefninu (Seale, C., 2018). Með eigindlegri aðferðafræði er verið að víkka 

sýn á stöðuna í samfélaginu eða veita félagslegum veruleika dýpri merkingu og hefur hún það 

fram yfir aðrar rannsóknaraðferðir (Schutt, 2015). 
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5.3 Gagnaöflun og þátttakendur 

Til þess að fá sem skýrasta mynd á starfslýsingum þroskaþjálfa og hvernig unnið væri eftir þeim 

í skólum Reykjavíkurborgar var gögnum aflað með því að senda spurningalista til 16 

þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar. Einnig var sendur aðlagaður spurningalisti til 

tveggja þroskaþjálfa í ráðgjafa- og stjórunarstarfi. Þeir listar voru unnir á grunvelli markmiða 

og tilgangs verkefnisins.  

Viðmælendur sem starfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar voru fundnir með því að 

grennslast fyrir á heimasíðum skólanna en hinar tvær fundum við með aðstoð leiðbeinanda 

okkar. Við notuðum tilgangsúrtak, en er það notað þegar velja á viðmælendur sem auðvelt er 

að ná til og sem búa yfir þekkingu á því efni sem er verið að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Viðmælendurnir voru konur á misjöfnum aldri og var starfsaldur þeirra 

sem þroskaþjálfi allt frá 6 árum til 39 ára. En í grunnskóla frá 4 árum til 30 ára. Ekki verður 

getið til nafna viðmælenda okkar og því voru þeim gefin gervinöfn sem eru: Ósk, Guðrún, 

Kristín, Arna, Ingveldur, Nína, Lóa og Rannveig. 

Guðrún hefur starfað lengst sem þroskaþjálfi af öllum þátttakendum rannsóknarinnar. 

Hún hefur mikla starfsreynslu og hefur sinnt ýmsum störfum meðal annars ráðgjöf á barna- og 

unglingasviði. Lengst af hefur Guðrún starfað í grunnskólum. Arna hefur sinnt málefnum 

fatlaðra á landsbyggðinni ásamt því að hafa sinnt ráðgjöf og barnaverndarmálum. Hún hefur 

unnið bæði með fötluðum börnum og fullorðnum einstaklingum. Nína hefur mikla 

starfsreynslu bæði í leik- og grunnskóla. Ósk hefur einnig, eins og Nína, starfsreynslu í leik- og 

grunnskóla. Kristín hefur unnið í skammtímavistun fyrir fötluð börn og í leik- og grunnskóla. 

Ingveldur hefur bæði unnið í fjölmennt við fullorðinsfræðslu og í grunnskólum. Lóa hefur unnið 

bæði á sambýlum og íbúðarkjörnum og sinnt bæði börnum og fullorðnum með fatlanir. Í dag 

starfar hún í stjórnsýslunni. Rannveig sinnir hinum ýmsu ráðgjafastörfum þegar kemur að 

málefnum fatlaðs fólks og réttindagæslu. 

5.4 Úrvinnsla gagna 

Spurningalistar voru sendir í byrjun apríl mánaðar. Gáfum við viðmælendum okkar úr 

grunnskólunum viku til þess að svara spurningum okkar. Til að fá betri sýn á starfslýsingar 

þroskaþjálfa í grunnskólum sendum við einnig spurningar á tvo þroskaþjálfa, annar er 

ráðgjafaþroskaþjálfi og hinn í stjórnsýslunni. Þar sem tilgangur rannsóknarinnar var af 

eigindlegri aðferðafræði var ekki búið að ákveða svarkosti fyrirfram. 7 þroskaþjálfar svöruðu 
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póstinum okkar um að taka þátt og fengu þær spurningarnar sendar í kjölfarið. Taka skal fram 

að í fyrri póstinum sem var sendur á alla 16 þroskaþjálfana var tekið skýrt fram að ekki væri 

hægt að rekja einstök svör og að eftir úrvinnslu gagna yrði öllu eytt. Það voru 6 viðmælendur 

sem sendu okkur svör til baka. Hinar tvær, sem eru í ráðgjafa- og stjórunarstarfi, svöruðu mjög 

fljótt, önnur í formi viðtals sem tekið var upp á fjarskiptaforritinu Zoom en hin svaraði 

spurningalista sem sendur var til hennar. 

Öll svörin voru þemagreind til þess að finna sameiginlega þætti hjá viðmælendum. Þemun 

voru: „Starfslýsingar og mikilvægi þeirra”, „Hlutverk og staða”, „Samvinna og samskipti”, 

„Starfsþróun”, og „Helstu áskoranir í starfi”.  

5.5 Réttmæti 

Í eigindlegum rannsóknum þarf að horfa til réttmætis þar sem skiptir máli að gætt sé að því að 

rannsakandi nái að setja eigin skoðanir, trú og viðhorf til hliðar að sem mestu leyti (Vilborg 

Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). Treysta þarf á sannleiksgildi þátttakenda og að 

lýsingar þeirra og túlkanir á málefninu séu það trúverðugar að ef við höfum gengið í gegnum 

sömu reynslu þá tengjum við, við frásögn viðmælanda (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Því notuðum við opinn spurningalista þar sem við gáfum viðmælendum 

okkar tækifæri á að svara spurningunni með því að ígrunda hana vel og svara henni af eigin 

reynslu og faglegrar sýnar. Því er það algerlega opið hvernig viðmælandi fær að svara 

spurningunni (Grétar Þór Eyþórsson, 2013).  
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar ásamt því að gerð verða skil á 

þeim sameiginlegu þemum sem fundin voru úr viðtölunum. Þemun eru fimm: 

• Starfslýsingar og mikilvægi þeirra 

• Hlutverk og staða 

• Samvinna og samskipti 

• Starfsþróun 

• Helstu áskoranir í starfi 

6.1 Starfslýsingar og mikilvægi þeirra 

Allir þroskaþjálfarnir í rannsókninni sem vinna í grunnskóla, nema Guðrún, vinna eftir 

starfslýsingu yfirþroskaþjálfa. Hún er sú eina sem hefur sérmenntað sig í sérkennslufræðum 

og starfar eftir starfslýsingum sérkennara. Á heimasíðum skólanna eru þær sem starfa sem 

þroskaþjálfar ekki allar titlaðar sem yfirþroskaþjálfi í viðkomandi skóla heldur sem þroskaþjálfi. 

Allar eru þær sammála um að mikilvægt sé að hafa starfslýsingu til að ramma inn starfið þar 

sem það er fjölbreytt og mismunandi eftir skólastigi og börnunum sem þær sinna, eins og Ósk 

orðar svo vel: 

Hægt er að styðjast við starfslýsinguna til að passa upp á að ekki sé verið að setja 

manni verkefni sem maður hefur ekki grunn í. Auk þess er hægt að nýta hana til að 

sýna fram á að maður getur tekið ýmsa ábyrgð ef maður sækist í þess háttar 

starfsþróun. 

Þroskaþjálfarnir sem starfa í grunnskólum voru flestir sammála um að starf þeirra 

endurspegli það sem kemur fram í starfslýsingu þeirra og eru þær allar sammála um að 

starfslýsingin endurspegli ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks. Arna segir að hún nái að framfylgja því sem fram kemur í starfslýsingunni en að það geti 

verið misjafnt milli ára. Er það vegna þess hve starf hennar er fjölbreytt og vegna þess að það 

fer eftir þörfum barnanna hverju sinni. Henni finnst starfslýsingin hjálpa sér að ramma inn 

starfið þar sem fjölbreytileikinn er mikill í því. Kristín er á sama máli, en henni finnst hún þurfa 

að fá dýpri starfslýsingu sem tekur betur á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks. Henni finnst starfslýsingin hjálpa sér við að halda utan um vinnuna og að hún fari ekki út 
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fyrir þann ramma og sinni verkefnum sem samræmast ekki störfum þroskaþjálfa. Hún þurfti 

reyndar sjálf að sækjast eftir sinni eigin starfslýsingu og útskýrði hún það á eftirfarandi hátt: 

Skólinn vissi ekki af starfslýsingu eða hafði ekki hugsað út í það. Þetta er lítill skóli 

og einungis hafa þroskaþjálfar starfað innan sérdeildar við skólann. En ég sóttist 

eftir starfslýsingunni sjálf og náði þá í þessa frá Reykjavíkurborg. En skólinn og 

stjórnendur eru eða voru ekki 100% á því hvert hlutverk þroskaþjálfa er innan 

skóla. 

Nína þurfti að biðja um að sinna fleiri þáttum sem heyra undir starfslýsingu hennar eins 

og að veita ráðgjöf til annarra starfsmanna og þá sérstaklega stuðningsfulltrúa. Ingveldi finnst 

hún ekki fá að sinna því sem fram kemur í starfslýsingu yfirþroskaþjálfa heldur er hún komin í 

allt önnur verk en talað er um í þeirri lýsingu. Henni finnst mikilvægt að hún fái starfslýsingu 

sem nær yfir þau hlutverk og ábyrgð sem hún sinnir og einnig til að leggja áherslu á það fyrir 

hvað þroskaþjálfun stendur. Guðrún bendir á að varðandi starfslýsingar að: 

þetta getur verið viðkvæmt mál og má alls ekki vera of niðurnjörvað þannig að 

starfslýsing hamli okkur í því sem þarf að gera, því að þá bitnar það á börnunum 

okkar. Við ráðum því hvort að við störfum í skólum en börnin ráða því ekki hvort 

að þau fari í skólann dag eftir dag. 

Rannveig hefur ekki unnið eftir starfslýsingum þroskaþjálfa í grunnskólum, en hennar störf 

eru við réttindagæslu og í ráðgjafastörfum í málefnum fatlaðs fólks. Hún hefur sinnt því 

hlutverki að búa til starfslýsingar og þróa þær. Hún og Lóa telja að starfslýsingar þjóni því 

hlutverki að segja hver ábyrgð og skyldur starfsins eru og að þjónustan verði sem heildstæðust 

með hugmyndafræðilegum ramma að leiðarljósi. Þær nefna báðar að rýna þurfi í starfslýsingar 

reglulega og að þær þurfi að vinna út frá ríkjandi lögum, reglugerðum og alþjóðasáttmálum. 

Lóa vill sjá aðkomu stéttarfélaga við gerð starfslýsinga þar sem starfslýsingar hafa áhrif á laun. 

Einnig finnst henni skipta máli að þeir aðilar sem þekkja best til eins og þroskaþjálfar í 

grunnskólum eigi að koma að gerð sinna starfslýsinga. 

Rannveig vill sjá að starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskólum séu í takt við tímann. Eins og 

starfslýsingin kemur fram í dag finnst Rannveigu orðræðan innan hennar vera frekar 

gamaldags og vera út frá læknisfræðilega sjónarhorninu. Henni finnst starfslýsingin einnig ýta 

undir aðgreiningu þar sem áherslan er á að breyta einstaklingnum en ekki að fjarlægja 
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hindranir í skólaumhverfinu. Hún tekur það samt fram að starfslýsingin er ekki endilega slæm 

heldur þurfi að orða hana öðruvísi og gera hana meira í takt við tímann í dag. Nefnir hún þá 

sérstaklega neðstu klausuna þar sem talað er um krefjandi aðstæður, s.s. ofbeldi í starfi, 

ógnandi hegðun og óaðgengilegt húsnæði. Með slíku orðalagi telur Rannveig að verið sé að 

segja að þetta sé svona en ekki að þetta er eitthvað sem gæti gerst. 

Þetta er mjög sláandi og hættulegt að vera spegla nemendur sem eru fatlaðir eða 

með einhverjar greiningar út frá þessu. Orðalagið á þessu er líka sláandi þar sem 

verið er að segja til dæmis að 6 ára barn með tilfinningavanda beiti ofbeldi, ég tel 

að ekkert barn eða mjög fá vilji missa stjórn á sér. Þetta er mjög gildishlaðið og hart 

og er ekki að samsvara hugmyndafræði þroskaþjálfans. 

Hún nefnir einnig út frá þessari klausu að verið sé að samþykkja óviðunandi aðstæður sem 

við sem þroskaþjálfar eigum að sætta okkur við. Er þetta algjörlega á skjön við ákvæði 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Rannveig nefnir dæmi um hvað hún 

vill sjá í starfslýsingu og hvernig sé hægt að orða fyrrnefnda klausu: 

Það ætti að vitna í starfslýsingunni að þroskaþjálfar séu að vinna að ákvæðum 

samnings Sameinuðu þjóðanna og Barnasáttmálans. Segja frekar að starfið geti 

verið krefjandi bæði líkamlega og andlega. Það er ábyrgðarleysi og fordómar 

hvernig þessi klausa er orðuð og sett fram. 

Lóa kom því svo vel frá sér hvernig hún myndi vilja sjá starfslýsingar gerðar og svaraði hún 

því svona: 

Ég tel að þeir aðilar sem best þekkja til starfa þroskaþjálfa í grunnskólum eigi að 

koma að gerð starfslýsinga. Einnig tel ég mikilvæg aðkoma Þroskaþjálfafélag 

Íslands. Við gerð starfslýsinga þarf að horfa til markmiða og tilgangs þess starfs 

sem þroskaþjálfinn sinnir. Hvert er helsta verksvið hans og verkefni innan 

grunnskólans. Einnig þarf að koma fram hver ábyrgð hans er í starfi sem 

þroskaþjálfi. 
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6.2 Hlutverk og staða  

Allir viðmælendur okkar sem vinna í grunnskólum sögðu að þeirra helsta hlutverk væri að sinna 

stuðningi við þá nemendur sem þurfa á honum að halda. Flestir þeirra töluðu um að þeir væru 

að sinna þroskaþáttum nemenda og að það væri eitt af þeirra helstu hlutverkum þegar kemur 

að starfinu. Þjálfun í félagsfærni er það sem flestar nefna þegar þær eru að efla börnin í 

félagslegum þroska. Ósk er í sérdeild fyrir einhverfa þar sem hún hefur umsjón með tveimur 

nemendum og námi þeirra. Hún sér um að aðlaga námsefni fyrir nemendur út frá Aðalnámskrá 

grunnskóla. Kristín vinnur í sérdeild og hefur umsjón með þremur nemendum. Hún segir um 

hlutverk sitt: 

Hlutverk mitt er að sinna öllum nemendum sérdeildar sem eru sex talsins. Ég er 

umsjónaraðili þriggja barna. Það felur í sér að útbúa einstaklingsnámskrá fyrir þau 

börn, halda utan um teymisfundi og sitja þá, finna til námsefni sem hentar 

nemendum og svo að sinna þeim í leik og starfi. Auk þess pössum við upp á réttindi 

barnanna.  

Nína tekur í sama streng en munurinn á milli þeirra er sá að Nína er ekki að vinna í sérdeild. 

Hún útskýrir hlutverk sitt á þennan hátt: 

Ég er með félagsfærnihópa, málörvunarhópa, held utan um einstaklingsáætlanir 

og námsefni barna sem geta ekki fylgt námskrá bekkjarins. Er stuðningur fyrir 

kennara, hjálpa til við gerð umbunarkerfa, sjónrænnar stundatöflu og fleira. Sit 

teymisfundi flestra nemenda sem fá mína þjónustu, sit teymis- og kennarafundi. 

Sé um mína töflugerð og ákveð í samráði við verkefnastjóra sérkennslu og kennara 

hversu marga tíma hver nemandi fær hjá mér. 

Arna segir hlutverk sitt vera á þennan veg: 

Hlutverk mitt er margþætt, ég hef skyldum að gegna gagnvart þeim börnum sem 

víkja frá í þroska – en ég hef líka skyldum að gegna gagnvart þeim börnum sem 

einhverra hluta vegna gengur illa að aðlaga sig að skólastarfinu.  

Örnu finnst mikilvægt að finna réttu verkfærin og leiðirnar fyrir nemendur svo að þeim 

vegni betur. Hún skoðar þarfir nemenda frekar en vanda þeirra til að koma til móts við þá. 
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Leiðirnar sem að hún notar eru fjölmargar og fara þær eftir einstaklingnum. Hún notar 

viðurkenndar aðferðir meðal annars atferlisþjálfun og TEACCH. Guðrún sér um að gera 

einstaklingsáætlanir og sitja fundi og er hennar skoðun að ávallt skuli fyrst og fremst huga að 

velferð og vellíðan þeirra barna sem unnið er með. Ingveldur sér um að kenna félagsfærni hjá 

nemendum í öllum árgöngum og leiðbeinir kennurum eftir þörf.  

Allar nefna þær, fyrir utan Ingveldi, að þær sjái um einstaklingsnámskrár fyrir þau börn 

sem eru undir þeirra umsjá og að eitt af hlutverkum þeirra sé að sitja fundi. Ingveldur nefnir 

ekki þessa þætti vegna þess að hún er eingöngu að sjá um félagsfærni og leiðbeina kennurum.  

Þar sem Lóa og Rannveig vinna ekki beint innan grunnskólanna en starfa í tengslum við þá 

tala þær um sína sýn á það hlutverk sem þroskaþjálfar ættu að gegna í grunnskólum. 

Lóa segir:  

[…] þroskaþjálfar eru eina fagstéttin sem hefur sérstaklega menntað sig til þess að 

vinna með fötluðu fólki frá vöggu til grafar og hvar sem er í samfélaginu. Því er 

mikilvægt að það endurspeglast í starfslýsingum þroskaþjálfa. 

Rannveig nefnir að þroskaþjálfar í grunnskólum þurfi að vera meðvitaðir um fjölbreytileika 

nemenda og hvernig þeir mæta þessum hópum og hafa menningarnæmi. Hún kemur inn á að 

hún hafi áhyggjur af því að þroskaþjálfar geti verið að taka ábyrgð sem tilheyrir ekki þeirra 

verksviði og sem fellur jafnvel frekar undir starfslýsingu kennara og að með góðri starfslýsingu 

væri hægt að koma í veg fyrir það. Hún útskýrir það á þennan veg: 

Fyrst og fremst að styðja nemendur við sitt nám og taka þátt í að aðlaga námið og 

námsumhverfi. Það þarf að koma fram að störf þeirra séu samstarfsverkefni við 

kennara og annað starfsfólk. Það þarf að koma fram í starfslýsingu þroskaþjálfa að 

þeir starfi eftir samningi Sameinuðu þjóðanna og Barnasáttmálanum. 

6.3 Samvinna og samskipti 

Allir okkar viðmælendur úr grunnskólunum eru í náinni samvinnu við annað starfsfólk í 

skólanum. Þeir tala um að það skipti miklu máli að eiga í góðum samskiptum og vera í góðri 

teymisvinnu með þeim sem koma að málum þeirra barna sem þær sinna. Flestar segja að 

vellíðan barna skipti öllu, að þeim líði vel og að þörfum þeirra sé mætt. 



36 

Kristín leggur mikla áherslu á að vera í góðu samstarfi við félagsráðgjafa frá 

þjónustumiðstöðinni og að þeir mæti á teymisfundi og séu inn í málum barnanna. Henni þykir 

gott að ráðfæra sig við samstarfsfólkið sitt þegar leita þarf leiða um hvað sé best fyrir hvert 

barn fyrir sig. Lýsir hún því á þennan hátt: 

Varðandi það að finna rétta leið fyrir hvert barn þá finnst mér alltaf gott að fá ráð 

alls staðar að. Frá kennurum, félagsráðgjöfum og fleirum. 

Kristín vill sinna öllum þáttum barnanna til að þekkja betur til þeirra. Henni finnst 

þolinmæði vera stór partur af starfinu, því það er engin töfralausn til fyrir hvert barn. Heldur 

þarf að huga fyrst og fremst að því að barninu líði vel og að í kjölfarið komi sigrarnir í námi og 

öðru. Hún hefur fengið þá upplifun frá samstarfsfólki að það átti sig illa á hennar starfi þar sem 

það þekkir lítið til þroskaþjálfafræðinnar og þarfa þeirra barna er þurfa stuðning.  

Arna er í samstarfi við aðstandendur þeirra barna sem hún aðstoðar og þjónustar og reynir 

alltaf að koma á móts við þau. Hún sinnir þeim börnum sem eru með frávik í þroska en er 

einnig að sinna þeim börnum sem gengur illa að aðlagast skólakerfinu. Henni finnst mikilvægt 

að foreldrar skilji út á hvað þroskaþjálfun gengur til að eiga gott samstarf við þau. 

Nína sinnir mörgum nemendum og í samvinnu við verkefnastjóra sérkennslu og kennara 

er fundið út hversu mikinn tíma hver nemandi fær hjá henni. Hún styður einnig kennara við 

gerð alls kyns verkfæra eins og að útfæra umbunarkerfi og gera sjónrænt skipulag. Henni finnst 

stuðningur við stuðningsfulltrúa í skólanum vera lítill og vill fá að sinna þeim betur. Nínu finnst 

gaman og gefandi að vinna með börnum og aðstoða þau í leik og námi og er það ástæðan fyrir 

því að hún vinnur í grunnskóla. 

Guðrún segir ítrekað hversu mikilvægt er að vera í góðu samstarfi við samstarfsfólk og 

foreldra til að tryggja velferð og vellíðan barns. Hún horfir á starfsfólk skóla sem einn hóp með 

mismunandi sérþekkingu sem vinnur saman að velferð allra á vinnustaðnum og orðar það 

svona: 

Við þurfum líka öll að passa okkur og okkar samstarfsfólk jafnt og nemendur. Koma 

fram við alla eins og best verður á kosið. Ég hef alltaf horft á starfsfólk skóla sem 

einn hóp með mismunandi sérþekkingu sem vinnur saman að velferð allra á 

vinnustaðnum. 
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Hún er á því að þroskaþjálfi sé mjög mikilvægur hlekkur í starfsmannahópi skólanna á 

öllum stigum.  

Ósk finnst samstarf við annað fólk innan skólans fyrir utan aðra þroskaþjálfa vera mikla 

áskorun. Til að koma á móts við þær áskoranir hefur hún leitað leiða til lausna með því að lesa 

hugmyndir á netinu og fræða samstarfsfólk með jákvæðum samskiptum. En Ósk segir: 

Ég er að öllu leyti sátt með starf mitt í grunnskóla fyrir utan að sjá um kennslu, mér 

finnst ég ekki hafa þann grunn sem þarf í það og væri frekar til í að kennarar myndu 

sjá um það og ég gæti þá séð um að aðlaga efnið og þess háttar. Í mínu tilfelli er 

það svo að ég sé um undirbúning námsefnis og kennsluna sjálfa og það veldur mér 

þó nokkru óöryggi í starfi. 

Ósk nefnir enn frekar að hún vilji frekar að kennarar sjái alfarið um kennsluna og að hún 

sæi um að aðlaga efnið fyrir þá nemendur sem þurfa slíkt. Rannveig vill að það komi betur 

fram í starfslýsingu hvernig samvinnu milli þroskaþjálfa og annarra í skólastarfinu sé háttað til 

að koma í veg fyrir aðgreiningu eins og vill oft verða þegar starfsfólk fer að tala um „mín börn, 

þín börn, því þau eru okkar allra.“ Hún vill sjá að skólinn taki þátt í einstaklingsmiðaðri 

þjónustuáætlun og að upplýsingaflæði milli þjónustuaðila verði betra. Hún orðar þetta á 

þennan hátt: 

Ég vil sjá að skólinn sé partur af einstaklingsmiðaðri þjónustuáætlun og meira 

samspil milli þjónustuaðila. Þjónustan þarf að tala meira saman til að tryggja 

heildræna þjónustu við barnið, s.s. frístund, ferðaþjónustan og félagsstarfið. Það 

bara skiptir máli að allir viti hvernig dagurinn er búinn að ganga, og hvort það hafi 

verið slæmur dagur eða góður dagur. Hlutverk allra er að veita gott 

upplýsingaflæði. 

6.4 Starfsþróun 

Það er misjafnt hvaða leiðir þroskaþjálfarnir sem eru í grunnskólum fara í starfsþróun sinni og 

hvaða leiðir þeir nota til að efla og dýpka skilning í sínum fræðum. Guðrún bætti við sig 

þekkingu með því að taka BA í sérkennslufræðum. Eftir það nám fór hún á annan vettvang og 

vann í ráðgjafastöðum. Hún fór svo aftur í grunnskóla þar sem hún sinnir sérkennslu því hún 

vill vinna beint með börnum. Henni finnst hún hafa lært mikið af því að hafa prófað önnur störf 
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og fengið góða reynslu frá þeim en telur hún sig samt alltaf vera þroskaþjálfa fyrst og fremst. 

Ósk og Arna telja að gott sé að hafa starfslýsingu til að auka á ábyrgð þroskaþjálfans ef þess er 

óskað og að svigrúm sé veitt til þróunar í starfi. Líkt og Ósk segir: 

Auk þess er hægt að nýta hana (starfslýsinguna) til að sýna fram á að maður getur 

tekið ýmsa ábyrgð ef maður sækist í þess háttar starfsþróun. 

Starfsþróun Nínu hefur farið fram á margvíslegan hátt. Hún er dugleg að sækja námskeið 

og styrk úr vísindasjóði síns stéttarfélags til að kaupa sér fræðibækur sem geta nýst henni í 

starfi. Einnig nýtti hún starfsþróunarsamtal sitt við skólastjórnendur. Hún lýsti því á þennan 

veg:  

Í síðasta starfsþróunarsamtali átti ég samtal við aðstoðarskólastjórann og benti 

honum á að skólinn mætti nýta mig betur í að halda utan um stuðningsfulltrúa. 

Mér fyndist þeir vera pínu afgangsstærð í skólanum og samkvæmt minni 

starfslýsingu væri það hlutverk mitt að fræða og veita stuðningsfulltrúum ráðgjöf. 

Vel var tekið í þessa ábendingu mína og hugmynd kom upp um að hafa tíma í hverri 

viku á næstu önn þar sem ég væri til staðar fyrir stuðningsfulltrúa.  

Rannveig telur að allra mikilvægasta fyrir starfandi þroskaþjálfa sé að sækja sér 

hugmyndafræðilega endurmenntun og kynna sér nýjustu stefnur og strauma fræðarinnar. Að 

þeir kynni sér alltaf nýjustu lögin, reglurnar og séu meðvitaðir um réttindi nemendanna. Hún 

vill sjá Þroskaþjálfafélag Íslands starfsgreina störf þroskaþjálfa í samstarfi við þroskaþjálfa og 

þjónustunotendur og endurskoða störfin stöðugt til að þau haldist í takt við tímann. Rannveig 

segir: 

Alltaf að halda okkur á tánum, rosalega mikilvægt að við aukum þekkingu 

þroskaþjálfa á sálrænum afleiðingum af ofbeldi, langvarandi vanrækslu, fötluð 

börn eru verr útsett og margir sem að sinna þeim. 

Hér er Rannveig að benda á það hve mikilvæg endurmenntun er fyrir fagstéttina vegna 

síbreytilegrar þróunar sem á sér stað í málefnum fatlaðs fólks. 
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6.5 Helstu áskoranir í starfi 

Viðmælendur okkar í grunnskólum eru allir á sama máli að helsta áskorun þeirra í starfi sé að 

huga að vellíðan og námsframvindu barna sem þeir sinna. Ásamt því að mæta viðhorfum 

annarra starfsmanna sem hafa ekki sama skilning á sérþörfum og réttindum barnanna. Arna 

segir um sínar áskoranir: 

Að ná að sannfæra foreldra um mikilvægi þess að með inngripi þroskaþjálfa fari 

barninu að líða betur í skólanum og ganga betur í náminu. Að finna réttu verkfærin 

og leiðirnar fyrir nemendur svo að þeim vegni betur. Að ná að mæta fordómum og 

fáfræði með ró og halda áfram enn eina ferðina að fræða fólk um réttindi og 

skyldur okkar gagnvart öllum nemendum, líka þeim sem víkja verulega frá. Að 

vinna með fólki sem hafa gamaldags viðhorf gagnvart nemendum sem víkja mikið 

frá, þeim finnst oft að þeir nemendur þurfi að vera annars staðar.  

Það skiptir Guðrúnu mestu máli hvað varðar vellíðan nemenda sinna og segir: 

Mínar áskoranir eru þær að vinna fyrst og fremst að velferð og vellíðan allra 

nemenda í skólanum í samvinnu við aðra þá sem koma að barninu, starfsfólki skóla, 

foreldrum og öðrum. 

Krístínu finnst ákveðin áskorun í því að finna viðeigandi leiðir fyrir hvert barn og það getur 

tekið á þegar margt hefur verið reynt sem ekki virkar. Óþolinmæði getur þá komið upp sem 

ekki er boðleg í slíku starfi. Eins og hún lýsir hér: 

Eins finnst mér oft erfitt að finna leiðir sem virka fyrir barn. Maður vill helst finna 

töfralausn strax og getur stundum orðið óþolinmóður en það þýðir ekki í þessu 

starfi. Fyrst og fremst að hugsa að barninu líði vel svo kemur hitt, eins og sigrarnir 

í námi og fleira. 

Ingveldi finnst vera mikil áskorun að gera sig að gildandi fagmanni innan skólans. Hún er 

dugleg að benda á það að þroskaþjálfar eru sérmenntaðir í að starfa með fötluðu fólki og hafi 

þekkingu sem fæstir kennarar búa yfir. Rannveig talar um hvað námið hefur hjálpað henni 

þegar hún stendur frammi fyrir erfiðum ákvörðunum. Þá getur hún ávallt leitað í fræðin og 

spurt sjálfa sig af hverju hún ætlar að gera þetta svona og getur rökstutt það fyrir öðrum. Hún 
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telur að starfskenning sín styðji við sig sem fagmann og hefur þetta að segja um 

starfskenninguna: 

Ég tek hana reglulega upp og skoða hana, gott að vera alltaf að endurskoða hana, 

hverju maður bætir við þó grunngildin séu alltaf þau sömu. Spyr mig, fyrir hvað ég 

standi í þessu samhengi þegar kemur að því að taka erfiðar ákvarðanir. 

Starfskenningin skiptir líka máli til að við séum meðvituð sem stétt hvert hlutverk 

okkar er og hver eru gildin okkar. 

Hér vísar Rannveig í sína faglegu og persónulegu starfskenningu sem grundvöll sinnar 

starfsþróunar og dregur fram hversu nytsamleg hún hefur verið fyrir hana þegar hún tekst á 

við áskoranir í starfi. 
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7 Umræður 

Meginmarkmiðið með verkefninu er þríþætt. Í fyrsta lagi að vekja athygli á og beina sjónum 

að mikilvægi þess að starfslýsingar og forsendur þeirra séu í samræmi við þau faglegu viðmið 

eru leiða skulu störf þroskaþjálfa í dag. Í öðru lagi að varpa ljósi á stöðu, hlutverk og 

starfsábyrgð þroskaþjálfa í grunnskólum með áherslu á að skoða hvort og hvernig 

starfslýsingar ramma inn störf þeirra með samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks að leiðarljósi. Í þriðja lagi að draga fram sýn þroskaþjálfa á stöðu mála hvað starfslýsingar 

varðar og þær lausnir sem þeir leggja til út frá þeirra faglegu forsendum.  

Í þessum kafla verða niðurstöður okkar ræddar og tengdar við fræðilega hluta 

verkefnisins. Umræðurnar verða settar upp út frá þeim þemum sem eru í niðurstöðum og 

meginmarkmiðum svarað. 

7.1 Starfslýsingar og mikilvægi þeirra 

Allir okkar viðmælendur voru sammála um að starfslýsingar séu mikilvægar til þess að ramma 

inn störf og starfsábyrgð þroskaþjálfa þar sem störfin geta verið mjög fjölbreytt. Einnig voru 

viðmælendur sammála um að þeir nýti þá þekkingu sem þær hafa grunn í þroskaþjálfafræðum. 

Þessi svör eru í samræmi við leiðbeinandi starfslýsingu frá Stjórnaráði Íslands þar sem sagt er 

að meginþættir starfs eigi að koma fram í starfslýsingum til þess að það sé ljóst hvaða kröfur 

eru gerðar til starfsmannsins, hver ábyrgð hans og skyldur séu ásamt því að hann viti hvaða 

viðfangsefnum honum er ætlað að sinna (Stjórnarráð Íslands, e.d-a).  

Viðmælendur okkar úr grunnskólum eru sammála um að starfslýsing þeirra samræmist 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þrátt fyrir að það standi í báðum 

starfslýsingum fyrir þroskaþjálfa í grunnskólum að þeir eigi að sætta sig við óviðunandi 

aðstæður nemenda sem samræmist ekki samningnum. Hér gætir ósamræmis þar sem 

samningurinn segir að gera skuli viðeigandi ráðstafanir svo fötluðu fólki sé kleift að lifa 

sjálfstæðu lífi og eiga fullt aðgengi til jafns við aðra (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks 9. grein/2007). Skólar eru engin undantekning frá þessum kröfum eins og 

grunnskólalögin undirstrika, þar sem dregið er skýrt fram að grunnskólarnir eigi að gæta þess 

að engin mismunun verði, s.s. vegna heilsu, fötlunar eða nokkurs annars þegar horft er til náms 

og starfshátta. Því skólastarfið eigi að stuðla að heilbrigðum lífsháttum, þroska og getu hvers 

og eins (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 
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Í þessu ljósi bendir Rannveig á að það sé hennar skoðun að starfslýsingar þroskaþjálfa í 

grunnskólum samræmist ekki nógu vel samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks. Henni finnst orðræðan í starfslýsingunum vera gamaldags og fordómafull. Þar nefnir hún 

sérstaklega þá klausu sem lýsir vinnuaðstæðum, þar sem tekið er fram að oft sé húsnæði ekki 

hannað með fatlaða einstaklinga í huga (Reykjavíkurborg, 2014a; Reykjavíkurborg, 2014b). 

7.2 Hlutverk, ábyrgð og staða 

Viðmælendur okkar í grunnskólum voru allir sammála um að þeirra meginhlutverk væri að 

sinna nemendum sem þyrftu á stuðningi að halda, þá bæði í náminu og í félagslegri þátttöku. 

Sú sýn samræmist vel ákvæðum samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þegar 

horft er til 24. greinar samningsins, þar er áréttað að menntun eigi að vera á öllum skólastigum 

og það eigi að gera öllum börnum kleift að stunda nám óháð sinni fötlun. Ennfremur að það 

sé réttur fatlaðra barna að fá tækifæri til að efla hæfileika sína til fulls og til jafns við aðra og 

stunda það nám sem þau velja sér með þeim stuðningi og aðstoð sem þörf er á hverju sinni 

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

Þroskaþjálfarnir sem vinna í grunnskólum virðast allar sjá um að aðlaga námsefnið fyrir 

sína nemendur hvort sem það er bóklegt, verklegt eða félagslegt og halda utan um þá vinnu 

með einstaklingsnámskrá sem samræmist vel við það verklag sem er áréttað bæði í 

Aðalnámskrá grunnskóla og samningnum. Þar er það talið mikilvægt að námið sé 

einstaklingsmiðað út frá þörfum hvers og eins nemanda og að börnin séu í umhverfi sem 

styður við framvindu þeirra í námi og félagslegum þroska. Í grunnskólum skal gæta þess að 

nemendur sem þurfa stuðning fái viðeigandi aðlögun og að þörfum nemandans sé mætt 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 24. 

grein/2007). 

Rannveig kemur inn á að þroskaþjálfar þurfi að vera meðvitaðir um fjölbreytileika 

nemenda og hvernig mæta eigi þeim sem þurfa stuðning. Samræmist það því sem kemur fram 

í Aðalnámskrá grunnskóla þar sem undirstrikað er, að til þess að aðgreining eða mismunun eigi 

sér ekki stað í skólastofum, eigi að bera virðingu fyrir fjölbreytileika nemenda, hæfileikum og 

misjöfnum þörfum þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Það er einnig í takt við rannsókn 

Berglindar Bergsveinsdóttur og Vilborgar Jóhannsdóttur (2015) að grunnur í störfum 

þroskaþjálfa séu réttindagæsla, mannréttindi og að finna fjölbreyttar leiðir sem efla og 

aðstoða við þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. 



43 

Viðmælendur okkar sem vinna í grunnskóla eru sammála um að samvinna skipti miklu máli 

sem og vinna að gerð einstaklingsáætlana. Er það í takt við starfslýsingar þroskaþjálfa í 

grunnskólum. Í þeim kemur fram að vinna þurfi í þverfaglegum teymum, vera í samskiptum 

við foreldra og veita ráðgjöf bæði til þeirra og kennara (Reykjavíkurborg, 2014a; 

Reykjavíkurborg, 2014b). 

Rannveig vill að það komi betur fram í starfslýsingu að skólinn taki meiri þátt í 

einstaklingsbundinni þjónustu við nemendur líkt og segir í lögum um þjónustu við fatlað fólk 

með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018) að þverfaglegt þjónustuteymi útfæri þjónustu 

við viðkomandi og að þjónustan tryggi samfellu og gæði. 

Nokkrar af okkar viðmælendum vilja fá dýpri starfslýsingu og þá í takt við samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Er það samhljóma því sem kom fram í rannsókn 

hjá Gagnadeild menntasviðs (2006) þar sem niðurstöður sýndu að starfslýsingar væru eitt af 

þremur efstu atriðum sem þroskaþjálfum fannst þurfa vera skýrari til að bæta starfsaðstæður 

þeirra umtalsvert. 

7.3 Helstu áskoranir og bjargráð 

Okkar viðmælendur í grunnskólum fara misjafna leið í starfsþróun sinni. Þeir eru samt á sama 

máli um mikilvægi þess að huga að eigin starfsþróun. Fram kemur að áherslur í starfsþróuninni 

miðast oftar en ekki við þarfir barnanna sem þeir eru að styðja til náms og aðstæður á eigin 

vinnustað. Eins og kemur fram í siðareglum þroskaþjálfa er það mikilvægur þáttur í starfsþróun 

þeirra að leitast við að þróa faglega sjálfsmynd til þess að halda gæðum í starfi 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). Einnig kemur fram í reglugerð um réttindi og skyldur 

þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi (nr. 1120/2012) og í starfslýsingum þroskaþjálfa 

(Reykjavíkurborg, 2014a; Reykjavíkurborg, 2014b) að þroskaþjálfar eigi að tileinka sér nýjungar 

og viðhalda þekkingu sinni og færni.  

Gott dæmi um nýjungar er þegar hugmyndafræði þroskaþjálfa fór úr hinu læknisfræðilega 

sjónarhorni yfir í mannréttindasjónarhornið á þeim tíma þegar samningur Sameinuðu 

þjóðanna leit dagsins ljós (Kristín Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttir, 2013; Jóna G. 

Ingólfsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2010). Þessi sýn kemur sterkt fram í máli Rannveigar 

þar sem hún dregur fram mikilvægi þess að gott er að viðhalda þekkingu sinni í formi 

endurmenntunar og tileinka sér þær nýungar sem koma í hugmyndafræðinni og í málefnum 
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fatlaðs fólks. Einnig telur hún að starfskenningin sé gott verkfæri sem ýtir undir starfsþróun og 

hjálpar til að viðhalda nýrri þekkingu og endurskoða sjálfan sig sem gildandi þroskaþjálfa. 

Starfskenning þroskaþjálfa hjálpar þeim að ýta undir faglega þróun í starfi með fötluðu 

fólki á öllum aldri. Líkt og Rannveig kemur inn á er starfskenningin faglegt tæki sem byggir á 

hugmyndafræði, siðareglum og þeim gildum sem þroskaþjálfar hafa að leiðarljósi. Sama kemur 

fram hjá Þroskaþjálfafélagi Íslands (e.d.-a) að starfskenningin eigi að endurspegla fyrir hvað 

þroskaþjálfar standa og hugmyndafræði þroskaþjálfunar. Einnig kemur fram hjá félaginu að 

þroskaþjálfar eru fagstétt sem hefur menntað sig sérstaklega til að vinna með fólki á öllum 

aldri sem býr við skerðingar (Þroskaþjálfafélagi Íslands, e.d.-a). 

Viðmælendur okkar í grunnskólum eru allar á sama máli að helsta áskorun þeirra í starfi 

sé að huga að vellíðan og námsframvindu barna sem þær sinna. Ásamt því að mæta viðhorfum 

annarra starfsmanna sem hafa ekki sömu þekkingu á sérþörfum barna. Tónar þetta við 

starfslýsingu þroskaþjálfa þar sem kemur fram að eitt af hlutverkum þroskaþjálfa í grunnskóla 

sé að gæta að réttindum og stuðla að sem bestri þjónustu sem er möguleg og stuðla að 

jafnrétti og jákvæðum viðhorfum í garð fatlaðs fólks ásamt því að fræða samstarfsfólk sitt 

(Reykjavíkurborg, 2014a; Reykjavíkurborg, 2014b). 
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8 Ályktanir 

Þegar við lítum á niðurstöður rannsóknarinnar sjáum við að viðmælendur okkar telja 

starfslýsingar mikilvægar og þeim finnst gott að hafa þær til hliðsjónar til að ramma inn þeirra 

störf. Þeir eru hins vegar ekki allir á sama máli þegar kemur að því hvert hlutverk þeirra er í 

samræmi við þær kröfur sem starfslýsingin leggur upp með. Fram kemur hjá nokkrum 

viðmælendum að starfslýsingarnar þurfi að vera meira í takt við hina síbreytilegu þróun í 

málefnum fatlaðs fólks með samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 

Barnasáttmálann og þá hugmyndafræði sem þroskaþjálfar starfa eftir í dag að leiðarljósi. 

Einnig að hafa stefnu um skóla án aðgreiningar, lög og reglugerðir sem koma að börnum með 

sérþarfir og starfsemi grunnskóla til viðmiðunar þegar kemur að gerð starfslýsinga.  

Hluti af viðmælendum okkar telja að endurskoða þurfi starfslýsingar þroskaþjálfa í 

grunnskólum með aðkomu þeirra sem þekkja best til, s.s. í samráði við þroskaþjálfa í 

grunnskólum og Þroskaþjálfafélagi Íslands. Með aðkomu Þroskaþjálfafélags Íslands að gerð 

starfslýsinga, eins og Lóa kemur inn á í sínum svörum, skiptir stéttarfélagið máli þar sem 

starfslýsingar hafa áhrif á laun. Störf þroskaþjálfa þurfa að vera skýrari innan grunnskólanna 

og má færa rök fyrir að það megi bæta með gerð nýrrar starfslýsinga sem tæki markvissar mið 

af ákvæðum samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og öðrum þeim 

viðmiðum er lúta að réttarstöðu nemenda og lögbundnum skyldum þroskaþjálfa. 

Við erum sammála viðmælendum okkar og teljum að endurskoðaðar starfslýsingar á 

grundvelli þeirra viðmiða sem þeir draga fram gætu styrkt faglega stöðu þroskaþjálfa í 

grunnskólum og um leið varpað skýrara ljósi á þeirra sérþekkingu og mikilvægt starfsframlag í 

skólasamfélaginu. Starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskólum þurfa að ramma inn þeirra störf í 

anda mannréttindasjónarhornsins til að vera í takt við tímann og vísa veginn áfram. 
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9 Lokaorð 

Við gerð þessa verkefnis höfum við dýpkað skilning okkar á hversu mikilvægt það er að hafa 

starfslýsingu sem rammar inn þá ábyrgð og skyldur sem felast í störfum almennt. Þá 

sérstaklega þegar kemur að störfum fagstéttar þroskaþjálfa í grunnskólum þá í ljósi þeirra 

ábyrgðar og skyldu sem hvílir á þeim við að framfylgja stefnunni um skóla án aðgreiningar og 

leitast við að stuðla að þátttöku fatlaðra barna sem eru undir þeirra umsjá í námi án 

aðgreiningar. Þetta verkefni hefur einnig gefið okkur skilning á hversu nauðsynlegt er að hafa 

skýra og góða starfslýsingu þegar við hefjum störf sem fullgildir þroskaþjálfar. Við sjáum nú að 

starfslýsingar þurfa ávallt að vera í endurskoðun og breytast í takt við hvern tíma. 

Starfslýsingar eru það verkfæri sem rammar inn störf einstaklinga og geta nýst sem matstæki 

þegar kemur að starfsþróunarviðtölum, árangri í starfi og starfsþróun svo dæmi séu nefnd. 

Við viljum enn og aftur þakka Vilborgu Jóhannsdóttur leiðbeinenda okkar innilega fyrir að 

hafa aðstoðað okkur með verkefnið og alltaf stappað í okkur stálinu þegar mest á lét. Einnig 

viljum við þakka viðmælendum okkar fyrir að taka þátt, þá sérstaklega vegna þeirra aðstæðna 

sem voru í samfélaginu. Við upplifðum skrítna tíma á meðan gerð verkefnisins stóð þar sem 

kórónaveiran, COVID-19, setti strik í reikninginn varðandi hvernig við ættum að nálgast 

viðmælendur okkar og leiðbeinanda. En allt tókst þetta fyrir rest og erum við afar þakklátar 

öllum þeim sem gáfu sér tíma og stund til að taka þátt og veita okkur upplýsingar um störf og 

starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkurborgar. 
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