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Ágrip 

Í þessu verkefni er varpað ljósi á starfshlutverk þroskaþjálfa í grunnskólum sem starfa eftir 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Fjallað verður um hugmyndafræðina og þau lög 

og reglugerðir sem tengjast menntun barna.  

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar er regnhlífarhugtak yfir fjölbreytt samstarf og 

samvinnu starfsfólks skóla og sérfræðinga sem hafa það að markmiði að koma til móts við 

þarfir hvers og eins nemanda, og skapa þar með öllum nemendum tækifæri til náms. 

Niðurstöður úttektar á framkvæmd stefnunnar um skóla án aðgreiningar hér á landi bentu til 

þess að þörf væri á betri skilgreiningum og leiðbeiningum um framkvæmd skólastefnunnar. Í 

fyrsta lagi væri þörf á að skýra hugtakið betur og í öðru lagi þyrftu stjórnvöld að skilgreina 

fyrirfram hvað þessi stefna ætti að fela í sér í raun og veru. Að auki bentu niðurstöður til þess 

að starfsfólk í grunnskóla taldi sig ekki hafa þá þekkingu sem þyrfti til að framkvæma stefnuna 

og vildi það sjá aukningu á fagþekkingu innan skólanna.  

 Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er Hvernig nýtist fagþekking þroskaþjálfa í skóla án 

aðgreiningar? Til þess að öðlast dýpri skilning á starfshlutverki þroskaþjálfa voru viðtöl tekin 

við fimm þroskaþjálfa sem starfa í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður þeirra 

viðtala benda til þess að fagþekking þroskaþjálfa sé mikilvægt framlag þegar kemur að því að 

skilgreina hvað eigi að felast í menntun án aðgreiningar.  Að starfshlutverk starfshlutverk 

þroskaþjálfa í grunnskóla sé mikilvægt þegar kemur að framkvæmd stefnunnar. Einnig benda 

niðurstöður viðtala á að starfshlutverk þroskaþjálfa í grunnskóla er fjölbreytt en markmiðið er 

í flestum tilfellum að auka aðgengi nemenda að gæðamenntun. 
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Formáli 

Í gegnum námsferil minn kviknaði hjá mér áhugi á starfi þroskaþjálfa í grunnskóla. Ég sá fyrir 

mér að það gæti verið starf sem ég hefði mikinn áhuga á. Í náminu var farið í vettvangsnám og 

lauk ég í tvígang vettvangsnámi í ólíkum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Þar var ég undir 

leiðsögn þroskaþjálfa sem höfðu brennandi áhuga á starfi sínu og sýndu mikinn metnað í starfi. 

Það jók áhuga minn enn frekar og er ég þeim afar þakklát að hafa fengið tækifæri til þess að 

læra af þeim. Í kjölfar þess vildi ég skoða starfshlutverk þroskaþjálfa í tengslum við 

hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar. Leiðbeinandi minn við gerð verkefnisins var Ruth 

Jörgensdóttir Rauterberg, þroskaþjálfi og aðjunkt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hún 

sýndi verkefni mínu áhuga og veitti kærkomna leiðsögn við heimildaöflun og framsetningu 

verkefnisins. Ég þakka henni kærlega fyrir leiðsögnina. Einnig ber ég þakkir til fjölskyldu minnar 

sem hefur staðið þétt við bakið á mér í námi mínu. Síðast en ekki síst ber ég kærar þakkir til 

Gísla Eyjólfssonar, Kristínar Huldu Þórhallsdóttur og Þóru Kristínar Reinharðsdóttur fyrir 

frábæra samvinnu og samfylgd í gegnum námið. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2019, 31. október, https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur ) og fylgt þeim samkvæmt 

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

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

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

ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 2.maí 2020 

 

Rósa María Níelsdóttir 
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1 Inngangur 

Starfshlutverk þroskaþjálfa hefur tekið miklum breytingum síðustu ár, frá fremur 

umönnunarmiðuðum störfum, yfir í valdeflandi hlutverk víða í samfélaginu (Þroskaþjálfafélag 

Íslands, e.d.). Menntun þroskaþjálfa byggir á fjölbreyttum grunni þar sem áhersla er lögð á 

þekkingu á heildrænni þjónustu með það að markmiði að öðlast færni til að styðja við 

samfélagsþátttöku og mannréttindi. Jafnframt er lögð áhersla á að þroskaþjálfi hafi þekkingu 

og getu til þess að fjarlægja samfélagslegar hindranir sem koma í veg fyrir að fólk njóti fullra 

mannréttinda til jafns við aðra (Háskóli Íslands, 2020).  

Þroskaþjálfar hafa á síðustu árum verið að ryðja sér til rúms í grunnskólum á Íslandi og 

vekja athygli á starfshlutverki sínu. Starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskóla eru þó óljósar, þær 

þykja ekki ramma nógu vel inn hvert starfshlutverk þeirra er í raun og veru (Vilborg 

Jóhannsdóttir og Kristín Lillendahl, 2015). Fagþekking þroskaþjálfa er breið og byggir á 

mörgum fræðigreinum og hafa þroskaþjálfar því margt fram að færa í grunnskólakerfinu. Sú 

stefna sem unnið er eftir í grunnskólum landsins er hugmyndafræðin um skóla án 

aðgreiningar. Byggir sú stefna á því að menntun sé fyrir alla og að öll börn eigi jafnan rétt á að 

stunda nám í sínum hverfisskóla með jafnöldrum sínum (Reglugerð um nemendur með 

sérþarfir 585/2010). Því er mikilvægt að hugað sé að þáttum eins og aðgengi að menntun og 

tækifærum til þátttöku í skólastarfinu. Úttekt á framkvæmd skólastefnunnar hefur leitt í ljós 

að skilgreina þurfi frekar hvað stefnan eigi að fela í sér, að fólk hafi mismunandi skilning á hvað 

menntun án aðgreiningar feli í sér og að þörf sé á breiðari fagþekkingu í starfi grunnskólanna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017). 

Í þessari ritgerð verður farið yfir sögu þroskaþjálfa, menntun þeirra og hver fagþekking 

þroskaþjálfa er. Einnig verður fjallað um hvað stendur á bakvið menntun án aðgreiningar 

hérlendis, sem og í alþjóðlegu samhengi. Að lokum verður starfshlutverk þroskaþjálfa í 

grunnskóla skoðað. Leitast var til við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig nýtist 

fagþekking þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar? Til þess að fá dýpri innsýn í störf þroskaþjálfa 

í grunnskóla voru tekin viðtöl við fimm þroskaþjálfa sem starfa í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður viðtala eru settar fram í tengslum við fræðilegan hluta 

verkefnisins. 
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2 Þróun starfshlutverks þroskaþjálfa. 

Starfshlutverk þroskaþjálfa hefur breyst undanfarin ár, frá mjög umönnunarmiðuðu starfi, í 

meira valdeflandi hlutverk. Í hlutverki þroskaþjálfa í dag er lögð áhersla á að aðstoða 

einstaklinga svo þeir njóti fullra mannréttinda og virkja þátttöku þeirra í samfélaginu. Í dag 

starfar fagstétt þroskaþjálfa víða í samfélaginu, svo sem á heimilum fólks, í skólum, leikskólum, 

á vernduðum vinnustöðum, hjá ríkinu og hjá sveitafélögum svo fátt eitt sé nefnt 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). Starfshlutverk þroskaþjálfa er því breytilegt eftir því á hvaða 

vettvangi viðkomandi þroskaþjálfi starfar. Grunnurinn að starfi þroskaþjálfa er þó fyrst og 

fremst að starfa eftir núgildandi lögum og reglugerðum sem snerta hvern starfsvettvang fyrir 

sig, sem og siðareglum þroskaþjálfa sem er mikilvægur grunnur að starfi þroskaþjálfans (Kristín 

Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015). Undanfarin ár hafa verið gerðar breytingar á námi 

þroskaþjálfa, nú síðast árið 2018 varð nám í þroskaþjálfafræðum að fjögurra ára námi til 

starfsréttinda (Laufey Elísabet Gissurardóttir, 2019).  

Því er vert að skoða upphaf þroskaþjálfanámsins sem rekja má til Kópavogshælis, en það 

var lengi eitt af fáum búsetu- og þjónustuúrræðum sem í boði voru fyrir fólk með fötlun 

(Þorvaldur Kristinsson, 2015). Þar upphófst nám gæslusystra, sem þroskaþjálfar voru kallaðir 

á þeim tíma. Upphaf námsins kom til vegna vöntunar á starfsfólki á Kópavogshæli. Námið var 

bæði bóklegt og verklegt tveggja ára nám sem einblíndi mikið á umönnun og snerist einungis 

um að læra hvernig hjúkra ætti „sjúklingum“ Kópavogshælis, en það voru íbúar hælisins 

kallaðir á sínum tíma. Gæslusystraskólinn fékk löggildingu árið 1967 í kjölfar nýrra laga um 

„fávitastofnanir“ (1967) sem Kópavogshæli var kallað á sínum tíma (Þorvaldur Kristinsson, 

2015).  

Árið 1971 fékk starfsstéttin nýtt heiti: þroskaþjálfar. Varð þá skólinn að Þroskaþjálfaskóla 

Íslands og námið lengt í tvö og hálft ár. Árið 1977 varð Þroskaþjálfaskóli Íslands að sjálfstæðri 

stofnun og var námið þá að þriggja ára námi og færðist skólinn út af Kópavogshæli og inn á 

gamla Holdsveikraspítalann en var síðar færður í Skipholt 31 í Reykjavík. Megináhersla námsins 

var þá á uppeldisgreinar, móðurmálsgreinar og hand- og tónmennt. Mikil þróun í skólastarfi 

Þroskaþjálfaskólans átti sér svo stað árið 1985 þegar lög um Þroskaþjálfaskóla Íslands nr. 

40/1985 voru samþykkt á Alþingi. Það varð til þess að skólinn eignaðist sjálfstæða stoð í lögum. 

Í kjölfar þess var krafist stúdentsprófs eða hliðstæðrar menntunar til að fá inngöngu í skólann, 

sem ekki var gert áður. Ákveðin tímamót urðu í sögu skólans þegar skólinn var færður undan 

Heilbrigðisráðuneytinu og undir yfirstjórn Menntamálaráðuneytisins árið 1991. Með þessum 

breytingum minnkaði töluvert heilbrigðisþáttur námsins og uppeldis- og þjálfunarhluti þess 

jókst. Árið 1997 færðist skólahald Þroskaþjálfaskólans yfir á háskólastig og var kennslan flutt 

yfir í Kennaraháskóla Íslands í Stakkahlíð. Þroskaþjálfanámið varð þá til B.A. prófs og varð líkara 

því námi sem kennt er í dag (Þorvaldur Kristinsson, 2015). Á vef Háskóla Íslands kemur fram 
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að í náminu sé lögð áhersla á þroskaþjálfafræði, fötlunarfræði, félagsfræði, menntunarfræði, 

siðfræði og sálfræði. Leggur námið áherslu á að nemendur öðlist færni í að styðja og efla 

samfélagslega þáttöku fatlaðs fólks (Háskóli Íslands, 2020). 

Útskrifaður þroskaþjálfi þarf að sækja um starfsleyfi til landlæknis, þar sem starfsstétt 

þroskaþjálfa heyrir undir heilbrigðisstarfsmenn. Þar gildir reglugerð um menntun, réttindi og 

skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi nr. 1120/2012, sem sett er samkvæmt 

Lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr.34/2012. Í 5. grein reglugerðarinnar er fjallað um faglegar 

kröfur og ábyrgð þroskaþjálfa í starfi. Þar stendur að þroskaþjálfi skuli sýna þjónustunotendum 

sínum virðingu og starfa eftir faglegum kröfum hvers tíma. Einnig er gerð krafa um að 

þroskaþjálfar leggi sig fram við að efla lífsgæði fatlaðs fólks og auka þátttöku þess í 

samfélaginu. Ásamt því er gerð sú krafa að þroskaþjálfar þekki lög og reglugerðir sem gilda um 

heilbrigðisstarfsmenn sem og önnur lög sem eiga við hverju sinni (Reglugerð um menntun, 

réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi, 2012). Ásamt því þurfa þeir 

að þekkja vel til málefna fatlaðs fólks. Þroskaþjálfar þurfa ekki einungis að fylgja reglum 

landlæknis, heldur ber þeim einnig að starfa eftir þeim lögum og reglugerðum er snerta 

starfsstétt þeirra og þjónustunotendur. Hér er um að ræða Lög um þjónustu við fatlað fólk 

með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018, samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks 2016, Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 og  Lög um þjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991. Hérlendis hefur Þroskaþjálfafélag Íslands sett saman Siðareglur 

þroskaþjálfa sem einnig er mikilvægur leiðarvísir að störfum þeirra. 

2.1 Siðareglur þroskaþjálfa 

Siðareglur þroskaþjálfa eru lykilreglur þroskaþjálfa í starfi ( Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). 

Þroskaþjálfi starfar eftir þeim á hvaða starfsvettvangi sem er. Raunin er sú að hver 

starfsvettvangur hefur mismunandi starfs að gæta en grunnurinn er þó alltaf sá sami.  

Siðareglur starfsgreina gegna því hlutverki að minna á skyldur starfsins og hvað það feli í sér 

að vera meðlimur starfsstéttarinnar, það er frumskuldbinding til starfssins, hæfniskylda, 

félagsleg skylda og skylda við starfssystkin (Sigurður Kristinsson, 1991). Frumskuldbinding 

starfsins er að sinna starfinu út frá þekkingu, menntun og siðferði. Skylda við starfssystkin er 

virðing, samheldni og að halda góðan starfsanda.  

Siðareglur þroskaþjálfa eru alls tólf og voru þær endurskoðaðar síðast árið 2016. Þær fjalla 

um lykilatriði í starfi þroskaþjálfa, hverjar skyldur þroskaþjálfans eru og hvernig ætlast er til að 

þroskaþjálfi sinni starfi sínu. Þar kemur fram að þroskaþjálfar mennti sig sérstaklega til að 

starfa með fötluðu fólki á öllum aldri. Hugmyndafræði stéttarinnar byggist á 

sjáfsákvörðunarrétti, virðingu fyrir mannréttindum og frelsi. Markmið með störfum 

þroskaþjálfa er að styðja við þátttöku þjónustunotenda í samfélaginu (Þroskaþjálfafélag 
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Íslands, 2016). Í ljósi þess er vert að skoða hugtakið félagsleg þátttaka (e.social inclusion). 

Skilgreining á hugtakinu hefur mörg birtingarform en í grunninn felur félagsleg þátttaka í sér 

félagsleg samskipti í allri sinni mynd, þátttöku í samfélaginu til jafns við aðra, sjálfstæða búsetu 

og þá tilfinningu sem fylgir því að tilheyra samfélagi (Simplican, Leader, Kosciulek og Leahy, 

2015).  

Siðareglur þroskaþjálfa leggja áherslu á að þroskaþjálfi miðli upplýsingum til þeirra sem 

nýta sér þjónustu hans, hvað varðar lög, tækifæri og þá þjónustu sem þeir eiga rétt á. Einnig 

kemur þar fram að endurmenntun sé mikilvægur partur af starfi þroskaþjálfans og ber honum 

að viðhalda faglegri þekkingu. Einnig er vert að nefna þá staðreynd að mikilvægur partur af 

starfi þroskaþjálfa er að vernda lífsskilyrði og passa upp á að ávallt sé gætt að réttindum 

þjónustunotenda. Í siðareglunum kemur jafnframt fram að þroskaþjálfar þurfa að vinna 

þverfaglegt starf og eiga góð samskipti til að virk samvinna geti átt sér stað, í 6. grein siðareglna 

Þroskaþjálfafélags Íslands (2016) stendur að „þroskaþjálfa ber skylda til að ræða siðferðileg 

mál þegar tilefni er til, bæði við einstakling í þjónustu og samstarfsmenn og leita jafnframt 

leiðsagnar þegar hann er í vafa“. Má tengja það við mikilvægi þverfaglegs samstarfs. Í 11. grein 

siðareglanna kemur fram eftirfarandi: 

Þroskaþjálfi skal stuðla að góðum samskiptum og samvinnu við aðra sérfræðinga, 

stofnanir og tengslanet. Mismunandi skoðanir og siðferðileg álitamál skal ræða að 

viðstöddum þeim sem málið varðar á hreinskiptinn og lýðræðislegan hátt. 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016) 

Því má segja að þverfaglegt samstarf sé mikilvægur liður í starfi þroskaþjálfans, ásamt 

réttindagæslu og því að stuðla að bættum lífskjörum þjónustunotenda sinna. Fagþekkingu 

þroskaþjálfa má sjá skýrt í siðareglum hans og er því vert að skoða hana nánar. 

2.2 Fagþekking þroskaþjálfa 

Sérstaða þroskaþjálfa er víðtæk og hagnýt þekking á sviði stefnumótunar, skipulags og 

framkvæmdar á heildrænni þjónustu. Í opinberri starfskenningu þroskaþjálfa kemur fram að 

starfshættir þroskaþjálfa eiga að miða að því að tileinka sér nýjustu stefnur og strauma, með 

hagsmuni þjónustunotenda að leiðarljósi (Þroskaþjálfafélag Íslands,2007). Jafnframt að efla 

orðræðu á opinberum vettvangi og móta þannig jákvæð viðhorf til þjónustunotenda sem og 

starfsins. Meginþættir í starfi þroskaþjálfa eru að styðja við fullgilda samfélagsþátttöku, 

mannréttindi, sjálfræði og lífsgæði fólks sem þarfnast stuðnings til lengri eða skemmri tíma. Á 

sú þjónusta að vera einstaklingsmiðuð og óháð aldri og aðstæðum. Einnig er réttindabarátta 

og réttindagæsla lykilhlutverk í starfi þroskaþjálfa, ásamt því að koma í veg fyrir jaðarsetningu 

og samfélagslega útilokun þjónustu notenda. Mikilvægur þáttur í starfi þroskaþjálfa er að virða 

mannhelgi einstaklingsins og hafa trú á getu hans. Starfið er í stöðugri þróun, meðal annars 
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vegna þess hversu fjölbreyttum hópi þroskaþjálfar þjónusta og því er lögð sú áhersla á að 

þroskaþjálfar sinni reglulegri endurmenntun (International Association og Social Educators, 

2008; Háskóli Íslands, 2020; Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). 

Þegar fagþekking þroskaþjálfa er skoðuð nánar koma fram fjögur lykilhugtök sem 

mikilvægt er að varpa ljósi á. Eru það hugtökin: 

 Einstaklingsmiðun 

 Stuðningur 

 Þátttaka 

 Aðgengi 

Einstaklingsmiðuð þjónusta er sérstaða þroskaþjálfa. Það að hugsa einstaklingsmiðað veitir 

þroskaþjálfa ákveðin verkfæri til þess að sinna starfi sínu af fagmennsku og hámarka það sem 

hann hefur fram að færa (Kilbane, Thompson, og Sanderson, 2008). Einstaklingsmiðuð hugsun 

er forsenda þess að veita einstaklingsmiðaða þjónustu, en hún felur í sér að styðja 

einstaklinginn til þátttöku í samfélaginu og að hafa vilja og þarfir einstaklingsins í fyrirrúmi. 

Einstaklingsmiðaðir starfshættir fela í sér einstaklingsmiðaða nálgun, einstaklingsmiðaða 

áætlanagerð, einstaklingsmiðaða hugsun og einstaklingsmiðað mat. Í starfskenningu 

þroskaþjálfa kemur fram að sérstaða þroskaþjálfa sé einstaklingsmiðuð þjónusta, þar sem 

starfshættir þroskaþjálfa miðast við að hafa hagsmuni fólks að leiðarljósi (Þroskaþjálfafélag 

Íslands, 2016). 

Aðgengi er mikilvægur partur af því að geta lifað sjálfstæðu lífi. Í 9. grein samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2016) er fjallað um aðgengi. Aðgengi er 

mikilvægt og lýtur að upplýsingum, þjónustu, aðstöðu og samgöngum og einnig að hinu 

efnislega umhverfi. Það kemur í hlut þroskaþjálfa að auka aðgengi þjónustunotenda sinna. Í 

þessu samhengi er vert að skoða hugtakið algild hönnun (e.universial design) sem hefur verið 

að ryðja sér til rúms á undanförnum árum. Algengasta skilgreining hugtaksins felur í sér að 

hanna eigi hluti og umhverfi þannig að það sé nothæft fyrir alla, í sem mestum mæli, án þess 

að þörf sé á aðlögun eða einhverskonar sérhæfðri hönnun. Góð hönnun skapar ekki hindranir 

heldur greiðir leið allra til að ná sínum markmiðum. Þó tryggir algild hönnun ekki fulla þátttöku 

allra einstaklinga, en hún skapar möguleika á virkri þátttöku fleiri einstaklinga (Steinfeld og 

Maisel, 2012).  

 Að veita persónulegan stuðning er hluti af fagþekkingu þroskaþjálfa, eins og fram hefur 

komið. Hægt er að veita stuðning í fjöbreyttu formi. Ef litið er samnings Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks (2016) kemur þar fram að aðildarríki þurfi að gera viðeigandi 

ráðstafanir svo að fatlað fólk fái tækifæri til fullrar samfélagslegrar þátttöku. Til þess þarf 

fjölbreytta þjónustu í formi persónulegs stuðnings eða annarskonar stuðnings á borð við 

félagsþjónustu og búsetuúrræði. Eins og sjá má fléttast hugtökin stuðningur og þátttaka 
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saman. Með þátttöku er átt við að einstaklingur hafi tækifæri til þess að taka fullan og virkan 

þátt í samfélaginu án aðgreiningar (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). Jafnframt kemur fram í 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2016) að fatlað fólk eigi rétt á fullri 

þátttöku í samfélaginu meðal annars með því að hafa val um búsetu, aðgengi að þjónustu, 

menntun og menningarlífi og tómstunda-, frístunda-, og íþróttastarfi. Það liggur því í 

verkahring þroskaþjálfa að auka þátttöku þjónustunotenda. Starfsfólk sem þjónustar 

einstaklinga á heimilum hafa undirstrikað mikilvægi þess að styðja samfélagslega þátttöku 

þjónustunotenda, með því hvetja og fylgja þeim í félagslegar aðstæður, styðja við ákvarðanir 

þeirra og hvetja þá til sjálfstæðis (McConkey og Collins, 2010). 

Þroskaþjálfar hafa því að leiðarljósi í störfum sínum að vinna einstaklingsmiðað, styðja við 

einstaklinga til þátttöku í samfélaginu og greiða úr þeim samfélagslegum hindrunum sem geta 

orðið á vegi þeirra. Réttindabarátta er stór hluti af fagþekkingu þroskaþjálfa og hafa 

þroskaþjálfar lengi vel barist fyrir bættum kjörum þjónustunotenda sinna með það að 

markmiði að efla jöfn tækifæri og jafnrétti (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). 
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3 Menntun fyrir alla 

Í þessum kafla verður fjallað um hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar ásamt lögum, 

samningum og öðru fræðilegu efni sem tengist almennum réttindum barna sem og réttindum 

þeirra til náms. Ýmsir samningar koma þar við sögu, til að mynda samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins (1992) sem spilar stórt hlutverk í að lögfesta rétt barna til náms 

við hæfi sem og náms án aðgreiningar. Jafnframt verður fjallað um Lög um grunnskóla nr 

91/2008 og aðalnámskrá grunnskóla (2011). Þá verður einnig fjallað um Salamanca 

yfirlýsinguna sem lagði til þá hugmynd að nám ætti að vera án aðgreiningar. Kjarni Salamanca 

yfirlýsingarinnar er að skólar taki fullan þátt í að útrýma aðgreiningu á milli fatlaðra og 

ófatlaðra einstaklinga (Hermína Gunnþórsdóttir, 2016). Hérlendis er menntun án aðgreiningar 

bundin í lög, en þó gætir á misræmi í skilgreiningum á því hvað felst í hugtakinu menntun án 

aðgreiningar og verður því fjallað um innlendar og erlendar skilgreiningar á hugtakinu. 

3.1 Réttur barna til náms 

Til að byrja með er vert að huga að því afhverju nám á að vera aðgengilegt öllum börnum. 

Aðgengi að menntun eru mannréttindi og er réttur til menntunar staðfestur í alþjóðlegum 

mannréttindayfirlýsingum. Þar ber fyrst og fremst að nefna mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna sem var sett fram árið 1948. Fjallað er um réttindi til menntunar í 26. 

grein yfirlýsingarinnar. Þar er nefnt að grunnskólamenntun skuli vera gjaldfrjáls og gerð að 

skyldunámi, ásamt því að þar stendur að „menntun skuli beina í þá átt að þroska persónuleika 

einstaklinganna og auka virðingu fyrir mannréttindum og grundvallarfrelsi” (Lög um 

mannréttindasáttmála Evrópu, 1994).  

Börn eru viðkvæmur hópur sem þarf sérstaklega að huga að og var því þörf á að tryggja 

börnum aukna vernd og eigin réttindi. Árið 1959 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar yfirlýsingu 

um réttindi barnsins. Það var svo ekki fyrr en árið 1979 sem ákveðið var að veita börnum 

víðtækari vernd með því að tryggja réttindi barna á alþjóðlegum vettvangi og til varð 

samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Sá samningur var tilbúinn árið 1989 og 

fullgildur sama ár á alsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna (Um Barnasáttmálann, e.d.). Árið 1990 

var hann undirritaður fyrir hönd Íslands og heimilaði Alþingi ríkisstjórninni að fullgilda hann 

árið 1992. Hann var að lokum lögfestur árið 2013 með Lögum um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 19/2013. Markmið samningsins er að viðurkenna að börn 

séu hópur sem þarfnist sérstakrar verndar og að gæta þurfi vel að réttindum þeirra. 

Samningurinn samanstendur af 41. efnisgrein (Umboðsmaður barna, e.d.). Samkvæmt 23. 

grein samningsins eiga aðildarríki hans að standa vörð um að barn fái þá þjónustu sem það 

þarfnast, eins og aðgang að menntun, heilbrigðisþjónustu, endurhæfingu og fleiru. 28. grein 

samningsins fjallar um að viðurkenna skuli rétt barns til menntunar og að öll börn eigi að njóta 
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sömu tækifæra til náms. Einnig fjallar 29. grein samningsins um menntun barna, þar kemur 

fram að menntun eigi að rækta persónuleika og hæfileika hvers og eins barns með tilliti til 

andlegrar og líkamlegrar getu þess. 31. grein samningsins kveður svo á um rétt barns til hvíldar 

og tómstunda: Að virða og efla eigi rétt barns til að taka þátt í menningarlífi og stuðla að því 

að öll börn fáí sömu tækifæri til þátttöku í tómstundum (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr.19/2013).  

Árið 2006 samþykkti alsherjarþing Sameinuðu þjóðanna ályktun um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Markmið þessa samnings er að tryggja mannréttindi og 

frelsi fólks með fötlun til jafns við aðra. Ísland undirritaði samninginn árið 2007 en hann var 

ekki fullgiltur fyrr en árið 2016. Í 24. grein samningsins er fjallað um réttindi til menntunar. Þar 

kemur fram í öðrum lið að:  

Til þess að þessi réttur megi verða að veruleika skulu aðildarríkin tryggja að fatlað fólk 

sé ekki útilokað frá hinu almenna menntakerfi vegna fötlunar og að fötluð börn séu 

ekki útilokuð frá gjaldfrjálsu skyldunámi á grunnskólastigi, eða námi á 

framhaldsskólastigi, vegna fötlunar. (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks, 24. grein/2016) 

Í sömu grein samningsins er einnig nefnt að menntun skuli vera einstaklingsbundin og án 

mismununar. Þar kemur einnig fram að börn eigi að fá nauðsynlegan stuðning sem stuðlar að 

góðri menntun ásamt aðgengi að breiðum faghóp starfsfólks sem meðal annars hefur „vitund 

um fötlun og notkun bættra og óhefðbundinna aðferða, leiða og forma í samskiptum, auk 

kennslutækni og kennsluefnis sem er ætlað að styðja fatlað fólk“ (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 24. grein/2016). 

Réttur allra barna til náms er mjög skýr ef litið er til þeirra laga, yfirlýsinga og samninga 

sem nefndir eru að ofan. Þó var þörf á að útlista betur hvernig standa ætti að námi barna með 

sérþarfir. Því voru börn með sérþarfir í námi umræðuefni alþjóðaráðstefnu um menntun í 

Salamanca árið 1994. Þar var sú hugmynd rædd að menntun ætti að vera án aðgreiningar í 

hinu almenna skólakerfi. 

3.2 Salamanca yfirlýsingin 

Árið 1994 var haldin alþjóðaráðstefna um menntun nemenda með sérþarfir í Salamanca á 

Spáni (Menntamálaráðuneytið,1995). Helsta málefni ráðstefnunnar fjallaði um aðgengi og 

gæði sérkennslu. Í kjölfar hennar var gefin út yfirlýsing þar sem lögð var áhersla á þau markmið 

að menntun ætti að vera aðgengileg fyrir alla og að nauðsynlegt væri að veita börnum, 

ungmennum og fullorðnum með sérþarfir aðgengi að menntun innan almenna skólakerfisins.  



14 

Í Salamanca yfirlýsingunni eru settar fram þær kröfur að einstaklingar með sérþarfir eigi 

að hafa aðgang að almennum skólum og þeirra sérþörfum sé þar mætt, bæði í 

kennsluaðferðum og umhverfi. Einnig skorar yfirlýsingin á stjórnvöld sem og samfélög allra 

þjóða að fylgja þessu eftir og hefja innleiðingu þess sem felst í yfirlýsingunni 

(Menntamálaráðuneytið,1995). Í yfirlýsingunni kemur fram að börn séu mismunandi, hafi ólík 

áhugamál og hafi hvert og eitt sína hæfileika og námsþarfir. Því sé nauðsynlegt að taka mið af 

fjölbreytileika einstaklinga og ólíkra þarfa þeirra í skipulagi menntakerfisins. Uppbygging náms 

eigi að taka mið af þörfum barna með sérþarfir og kennsluaðferðirnar að henta hverju barni 

fyrir sig (Gretar L. Marinósson og Dóra S Bjarnason, 2016).  

Salamanca yfirlýsingunni fylgir rammaáætlun sem stjórnvöld ríkja, alþjóðasamtök og aðrir 

sem málið varðar geta haft til hliðsjónar og leiðbeiningar varðandi innleiðingu aðgerða vegna 

nemenda með sérþarfir. Þessi rammaáætlun styðst við viðmiðunarreglur um jöfnun tækifæra 

fyrir fatlað fólk sem tilgreindar eru í 24. grein samnings Sameinuðu þjóðanna (2016). Einnig 

styðst rammaáætlunin við mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna (1948), þar sem fram 

kemur að allir hafi rétt til menntunar sem skuli vera ókeypis á grunnskólastigi. Í áætluninni er 

sett fram sú krafa á að skólar eigi að taka við öllum börnum, óháð líkamlegum , sálrænum, 

félagslegum eða tilfinningalegum aðstæðum þeirra og málþroska. Kennsluaðferðum skuli vera 

þannig háttað að börn með sérþarfir njóti góðs af. Taka þarf mið af barninu frekar en að barnið 

þurfi að aðlaga sig að kennsluháttum (Menntamálaráðuneytið, 1995). Rammaáætlun 

Salamanca yfirlýsingarinnar var samþykkt á Íslandi árið 1995. Í Salamanca yfirlýsingunni er 

kynnt til leiks hugtakið menntun án aðgreiningar (e. Inclusive education). 

3.3 Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar 

Í kjölfar Salamanca yfirlýsingarinnar var gefin út aðalnámskrá með áherslur Salamanca 

yfirlýsingarinnar til hliðsjónar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Stefna um skóla 

án aðgreiningar var staðfest og lögfest með Lögum um grunnskóla nr. 91 árið 2008. Á Íslandi í 

dag er því unnið eftir hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Hafa þarf í huga að þarfir 

barna í grunnskólakerfinu eru misjafnar og sjá þarf til þess að gott aðgengi sé um skólann fyrir 

alla nemendur, til að stuðla að því að allir nemendur fái jöfn tækifæri í skólanum. Þó að hér sé 

aðeins talað um grunnskólanám, þá tekur stefnan að auki til leikskóla og framhaldsskóla.  

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 er skóli án aðgreiningar skilgreindur 

á eftirfarandi hátt: „Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða 

nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda í 

almennu skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi.” 

Önnur grein Laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir að „hlutverk grunnskóla er að stuðla 

að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi.” Þar segir einnig að 
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stafshættir skuli vera jafnréttismiðaðir og leitast skuli eftir að samstarf sé lýðræðislegt. Einnig 

kemur fram að haga skuli störfum í samræmi við þarfir og stöðu nemenda og auka velferð 

nemenda, alhliða þroska þeirra og menntun (Lög um grunnskóla nr.91/2008). Í 17. grein Laga 

um grunnskóla (2008) er fjallað um nemendur með sérþarfir og rétt þeirra að komið sé til móts 

við „námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða 

andlegs atgervis.“ 

Gjarnan er litið svo á að hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar sé menntastefna sem 

byggir á mannréttindum sem taka til allra nemenda, hvernig sem félagsleg, samfélagsleg, 

andleg eða líkamleg staða þeirra er (Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg 

Ólafsdóttir, 2012). Í raun má segja að hugtakið sé nokkurskonar regnhlífarhugtak yfir fjölbreytt 

samstarf og samvinnu starfsfólks skóla, sérfræðinga og foreldra sem hafa það að markmiði að 

aðstoða börn (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Samstarf þessara aðila 

getur verið mismunandi eftir skólum. Litið er svo á að í skóla án aðgreiningar þurfi að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum og áhersla þarf að vera á stöðuga þróun og endurnýjun. Einnig 

felur hugmyndafræðin í sér að reynt sé eftir fremsta megni að jafna stöðu nemenda innan 

skólakerfisins. Jafnframt er stuðst við þá hugmynd að allir nemendur fái að stunda nám 

samkvæmt aðalnámskrá skólans, börnum sé ekki mismunað og þau fái tækifæri til þess að 

vera í bekk með jafnöldrum sínum (Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg 

Ólafsdóttir, 2012, Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). 

Þegar kemur að innviðum skólastarfsins, starfa allir skólar eftir aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) þar sem lagðir eru fram grunnþættir í námi barna. Hugtakið menntun án aðgreiningar 

er skilgreint svo í aðalnámskrá grunnskóla: 

Menntun án aðgreiningar er samfellt ferli sem hefur það að markmiði að bjóða upp á 

góða menntun fyrir alla. Borin er virðing fyrir fjölbreytileika og mismunandi þörfum, 

hæfileikum og einkennum nemenda og leggja skal áherslu á að útrýma öllum gerðum 

mismununar og aðgreiningar í skólum. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) 

Hver skóli sér svo um að leggja til almenna skólanámskrá sem þarf að vera sveigjanleg svo hún 

henti ólíkum nemendum þar sem að hugmyndafræðin leggur áherslu á virkni nemenda bæði 

félagslega og í námi. Í einstaklingsmiðuðu námi þarf að greina námshæfni nemandans, ásamt 

því að kanna áhugasvið hans og viðhorf til náms. Um leið er horft til inntaks námsins og 

kennsluaðferða, ásamt því að fylgst er með afrakstri námsins og skal námsmat að vera 

einstaklingsmiðað. Mikilvægt er að horfa til námsumhverfis og leggja mat á hvað hentar hverju 

sinni (Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir, 2012; Helgi 

Gíslason og Anna Kristín Sigurðardóttir, 2016; Lög um grunnskóla nr 91,2008). 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á að misræmi megi finna í skilningi fólks hugtakinu menntun án 

aðgreiningar. Niðurstöður rannsóknar Vilborgar Jónsdóttur og Jónu G. Ingólfsdóttur (2018), 

leiddu í ljós að þroskaþjálfar töldu ekki alla leggja sama skilning í hvað menntun án 

aðgreiningar feli í sér í raun og veru. Þar kom fram að sumir þroskaþjálfar yrðu varir við 

fordóma innan grunnskóla í garð nemenda með sérþarfir og nemenda með fötlun. Bentu þeir 

einnig á þá staðreynd að þeir væru í flestum tilfellum eingöngu ráðnir inn í skólanna til þess 

að sinna nemendum með fötlun. Séu nemendur með skilgreindar miklar þjónustuþarfir, eða 

eru skilgreindir með „erfiða hegðun“ væru þeir gjarnan settir í aðgreint úrræði innan skólans 

undir leiðsögn þroskaþjálfa. Þroskaþjálfar vildu sjá frekari samvinnu innan skólanna til að 

útrýma slíkri aðgreiningu, fordómum og mismunun. Jafnframt sögðu þeir það mikilvægt að 

leggja áherslu á sameiginlegan skilning á hvað felist í námi án aðgreiningar er varðar réttindi 

nemenda og skipulag skólastarfsins. Þá ættu ekki að vera til staðar neinar hindranir í námi 

nemenda. Fram kemur fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að misræmi í skilningi og útfærslu 

megi rekja til skorts á þekkingu á réttindum barna og mikilvægi þess að börn hafi aðgang að 

menntun (Vilborg Jóhannsdóttir og Jóna G. Ingólfsdóttir, 2018). 

3.4 Menntun fyrir alla í alþjóðlegu samhengi 

Eins og fram hefur komið er túlkun á hugtakinu menntun án aðgreiningar mismunandi , á það 

einnig við á milli landa eins og á milli skóla innan landa. Í greinum Ainscow og Miles (2008) og 

Merriou (2016) er fjallað um fimm mismunandi leiðir til að skilgreina hugtakið án aðgreiningar 

(e.inclusion). Fyrsta skilgreiningin einblínir á þær þarfir nemenda sem tengjast fötlun þeirra 

eða annarra sérþarfa í námi. Þessi skilgreining kemur í veg fyrir breiðari sýn á menntun án 

aðgreiningar þar sem nemendur eru flokkaðir eftir sérþörfum þeirra. Slík flokkun getur skapað 

hindranir á þátttöku nemendanna. Höfundar greinanna telja þessa nálgun vera algengustu 

nálgunina á hugtakinu (Ainscow og Miles, 2008; Merriou, 2016). Hérlendis hefur þessi sýn 

verið áberandi. Íslensk skilgreining á hugtakinu aðgreining (e. segregation) felur í sér að hafna 

einhverjum eða meina honum aðgang á þeim forsendum að talið er að viðkomandi falli ekki 

undir lýsingu á dæmigerðum þátttakanda samfélagsins. Er skólaumhverfi er því skipulagt í 

kringum hinn dæmigerða nemanda, sem leiðir af sér þá tilhneigingu að flokka nemendur eftir 

námslegri getu (Grétar L. Marínósson og Dóra S. Bjarnason, 2016; Steingerður Ólafsdóttir, 

Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára Rún Sigurvinsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Anna Kristín Sigurðardóttir 

og Kristín Erla Harðardóttir, 2014). 

Ainscow, Miles (2008) og Merriou (2016) nefna fjórar aðrar skilgreiningar á hugtakinu án 

aðgreiningar. Önnur skilgreiningin lítur á aðgreiningu sem viðbragði við slæmri hegðun. Þá er 

hugtakið hugsað þannig að nemendur sem sýna krefjandi hegðun séu flokkaðir saman. Eins og 

fram kom að ofan þá er flokkun nemenda ákveðin hindrun á þátttöku þeirra. Í þriðju 

skilgreiningunni er hugtakið tengt við þá hópa sem viðkvæmir eru fyrir útilokun. Þá er hugtakið 
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skilgreint svo að beina sjónum að ákveðnum hópum nemenda, til dæmis tengt þjóðerni þeirra 

eða aðstæðum. Fjórða skilgreiningin lítur svo á að án aðgreiningar merki að skóli eigi að vera 

fyrir alla. Hún er afleiðing þeirrar stefnu er tíðkaðist áður fyrr á Englandi. Á þeim tíma var 

börnum veitt inngöngu í skóla eftir námslegri getu þeirra. Það ýtti undir samfélagslega 

mismunun þar sem stéttarstaða getur haft áhrif á námsgetu. Síðar var lögð til sú breyting að 

skólarnir ættu að vera opnir öllum. Sú hugsun var tengd því að koma í veg fyrir þá mismunun 

sem átti sér stað áður fyrr. Fimmta og síðasta skilgreiningin er sú að menntun án aðgreiningar 

sé menntun fyrir alla (e. inclusion as education for all). Hér er hugtakið tengt við hugtak sem 

UNESCO setti fram um menntun fyrir alla. Þar er lögð áhersla á aðgengi að menntun á 

alþjóðarvettvangi með ákveðin markmið að leiðarljósi. Þó er tekið fram að erfitt getur reynst 

að setja markmið á heimsvísu, þar sem aðstæður eru mismunandi á milli landa (Ainscow,M. 

Og Miles,S., 2008; Merriou,K. 2016).  

Hérlendis hefur verið lagt til að nota hugtakið skóli margbreytileikans í stað skóla án 

aðgreiningar (Gretar L. Marínósson og Dóra S. Bjarnason, 2016). Er talið að orðanotkunin í 

hugtakinu um skóla án aðgreingar sé úrelt og lýsi hugtakið skóli margbreytileikans því betur 

við hvað er átt í raun og veru. Það beini frekar sjónum á fjölbreytileika nemenda og skóla í stað 

þess að aðgreina námið sjálf, kennsluna eða nemendur. Með því að nota fremur hugtakið skóli 

margbreytileikans, þá er hægt að horfa á fjölbreytileikann í stað þess að einkenna hugtakið 

aðeins við þá nemendur sem eru með fatlanir eða sérþarfir (Grétar L. Marínósson og Dóra S. 

Bjarnason, 2016).  

Að ofangreindu má ráða að hægt er að skilgreina hugtakið án aðgreiningar á margskonar 

vegu. Því er rétt að reyna að taka saman um hvað hugtakið eigi í raun að fjalla um. Ainscow og 

Miles (2008) leggja til áætlun um grundvallarnálgun til menntunar (e principled approach to 

education) sem felur í sér þrjá þætti. Í fyrsta lagi að auka þátttöku og aðgengi nemenda að 

námsskrám, skólamenningu og skólasamfélagi þeirra, og gefa nemendum tækifæri til að hafa 

áhrif á skólagöngu sína í heild. Í öðru lagi að endurskipuleggja þurfi menningu, stefnu og venjur 

skólasamfélagsins á þann hátt að þær bregðist við fjölbreytileika nemenda. Í þriðja lagi að taka 

tillit til tilvistar, þátttöku og árangurs nemenda sem eru viðkvæmir fyrir útilokun en ekki aðeins 

þeirra sem eru með skerðingar eða sérþarfir (Ainscow og Miles, 2008; Merriou, 2016). 

Hérlendis er almennt tekið undir það að þörf sé á að skilgreina betur hvað 

hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar felur í sér. Helgi Gíslason og Anna Kristín 

Sigurðardóttir (2016) fjalla um mikilvægi þess að setja fram skýrari markmið hérlendis 

varðandi þessa menntastefnu. Þau taka það fram að mikilvægt sé að aðilar skólasamfélagsins 

komi sér saman um markmið og leiðir í skóla án aðgreiningar. Þörf sé á meiri umræðu um 

inntak stefnunnar og hvernig framkvæmd hennar eigi að fara fram. Út frá úttekt sem gerð var 

á framkvæmd hugmyndafræðinnar hérlendis (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015) 
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má draga sömu ályktanir: Að skilningur á hugtakinu sé ekki nægjanlegur, að menn leggi ólíkan 

skilning í hvað menntun án aðgreiningar feli í sér og að nauðsynlegt er að útlista betur hvað 

hugtakið á að fela í sér. 

3.5 Úttekt á framkvæmd stefnu um menntun fyrir alla á Íslandi 

Árið 2013 tók til starfa hópur á vegum mennta- og menningamálaráðuneytis sem sá um 

greiningu á framkvæmd stefnu hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar hérlendis og 

lagði mat á áhrif hennar á skólastarf í grunnskólum. Hópurinn hóf störf í september árið 2013 

og lagði fram niðurstöður sínar í maí árið 2015. Niðurstöður hópsins bentu til þess að þörf væri 

á betri skilgreiningum og leiðbeiningum um framkvæmd þessarar skólastefnu. Í fyrsta lagi væri 

þörf á að skýra hugtakið betur því það væri ekki nægilega lýsandi ef það ætti að vera byggt á 

enska heitinu inclusive education. Í öðru lagi var þeirra mat að stjórnvöld hefðu ekki skilgreint 

fyrirfram hvað eigi í raun og veru að felast í þessari stefnu. Einnig bentu niðurstöður þeirra á 

að skipulag skólastarfs og verklag í tengslum við laga og reglugerðarumhverfi væru ekki nógu 

vel samhæfð. Einnig var tekið fram að ekki væri nægilegt fjármagn til staðar, frekari 

sérfræðiþekkingar væri þörf og gera þyrfti kröfur um aukin faglegan stuðning. Í ljósi þessa 

lögðu höfundar til að send yrði formleg beiðni til Evrópumiðstöðvar um nám án aðgreiningar 

og sérþarfir og óska þyrfti eftir frekari úttekt á Íslandi og að þeirri úttekt yrði fylgt eftir með 

umbótum. Að auki var lögð fram sú tillaga að ríki og sveitarfélög myndu vinna að því að eyða 

svokölluðum „gráum svæðum“ í þjónustu við notendur sem þyrftu sérstakan stuðning og 

tryggja þyrfti fagþekkingu starfsfólks. Einnig ætti að leggja áherslu á snemmtæka íhlutun og 

ráðgjöf í stað formlegra greininga í tengslum við stuðning i námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015).  

Árið 2016 gerði Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfa úttekt á Íslandi og 

lagði fram skýrslu þess efnis (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017). Evrópumiðstöð er 

stofnun sem sér um málefni er tengjast menntun án aðgreiningar og sérþarfa í námi og standa 

30 Evrópuríki á bakvið hana. Starfshópurinn á vegum Evrópumiðstöðvar tók að sér að greina 

framkvæmd stefnunnar hér á landi og náði úttektin til leik- og grunnskóla ásamt 

framhaldsskóla. Niðurstöðum þeirrar skýrslu svipar til fyrri úttektar á vegum mennta- og 

menningamálaráðuneytis: Skilningur á hugtakinu menntun án aðgreiningar er ekki 

sameiginlegur. Misræmið sneri að því hvernig hugmyndafræðin væri talin samræmast 

almennri menntastefnu landsins annars vegar, og hinsvegar hvað hún ætti í raun að þýða. 

Starfsfólk skólanna upplifði þess vegna að það vanti leiðsögn í starfi og kennarar töldu sig vanta 

færni og þekkingu til þess að framkvæma þessa stefnu og mæta fjölbreytileika 

nemendahópsins. Það væri því vettvangur fyrir því að skapa umræður um hvað þjóðfélag án 

aðgreiningar feli í sér í raun, en sú umræða væri ekki aðeins bundin við skólasamfélagið. Það 

væri nauðsynlegt að hafa skýra mynd á því hvað hugtakið eigi í raun að þýða og hver 
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tilgangurinn með stefnunni sé. Það væri ríkjandi óvissa og skiptar skoðanir um hvað stefnan 

eigi að fela í sér og hvað eigi að falla utan hennar. Einnig bentu niðustöður annars vegar á að 

þau fjárframlög sem eiga að styðja við framkvæmd hugmyndafræðinnar séu til staðar. 

Hinsvegar að þörf væri á að endurskoða úthlutun fjármagns frá grunni og endurskoða þær 

áætlanir sem eru til staðar til að auðvelda skólum að nota fjárveitingar á þann hátt að þær 

nýtist sem best. Önnur niðurstaða sem vert er að taka fram fjallar um faglega þekkingu 

starfsfólks skólanna: Auka þarf hæfni starfsfólks í skólum sem tekur mið af sjónarmiðum 

menntunar án aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2017). 

Eins og skýrslurnar tvær frá Evrópumiðstöð og Mennta-og menningamálaráðuneyti benda 

á er skilningur á stefnu um skóla án aðgreiningar ekki sameiginlegur öllum hérlendis. 

Niðurstöðurnar benda til þess að þörf sé á frekari fagþekkingu innan skólakerfisins og faglegu 

samtali, meðal annars er varðar skilning á skóla án aðgreiningar. Vert er að benda á að 

fagþekking þroskaþjálfa kemur vel að notum við framkvæmd stefnunnar um menntun án 

aðgreiningar. Þroskaþjálfar hafa þekkingu um hvernig hægt sé að mæta fjölbreytilegum hópi 

nemenda eins og fram hefur komið, og eru þeir því mikilvægir fyrir þverfaglegt samstarf í 

skólum sem starfa eftir hugmyndafræði um menntun án aðgreiningar. 



20 

4 Hlutverk þroskaþjálfa í grunnskóla 

Þroskaþjálfar hafa undanfarin ár verið að ryðja sér til rúms í almenna grunnskólakerfi Íslands 

(Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lillendahl, 2015). Ef skoðaðar eru starfslýsingar þroskaþjálfa 

á vef Þroskaþjálfafélag Íslands má sjá tvenns konar starfslýsingar, annarsvegar lýsingu fyrir 

þroskaþjálfa og hinsvegar fyrir yfirþroskaþjálfa (Reykjavíkurborg, 2014a; Reykjavíkurborg, 

2014b). Margt er sameiginlegt í lýsingum þessara starfa. Í starfslýsingum beggja kemur fram 

að hlutverk þroskaþjálfa og yfirþroskaþjálfa í grunnskóla felur í sér gerð einstaklingsáætlana, 

gerð færni- og þroskamats sem og skipulagningu á þjálfunaraðstæðum. Auk þess kemur fram 

í starfslýsingu þroskaþjálfa að það komi í hans hlut að útbúa viðeigandi námsgögn, ásamt því 

að meta árangur nemenda í hans umsjá. Ábyrgð og skyldur samkvæmt þessum starfslýsingum 

eru þær að þroskaþjálfi skuli annast þroskaþjálfun og umönnun nemenda með fatlanir, sem 

og að bera ábyrgð á samskiptum við fjölskyldu nemenda í þeirra umsjá. Þá er einnig litið svo á 

að þroskaþjálfar beri ábyrgð á að standa vörð um réttindi nemenda (Reykjavíkurborg 2014a; 

Reykjavíkurborg, 2014b).  

Í starfslýsingu yfirþroskaþjálfa er að finna þessu til viðbótar verkefni sem snúa að umsjón 

með störfum annarra starfandi þroskaþjálfa. Það felur jafnframt í sér að bera ábyrgð á 

upplýsingagjöf til nemenda, kennara, annarra skólastarfsmanna og foreldra. Að auki sér 

yfirþroskaþjálfi um umsjón, skipulagningu og stjórn teymisfunda með foreldrum og öðrum 

sem sitja í teymi nemenda í hans umsjá, ásamt því að halda utan um skráningu vegna 

hegðunarfrávika (Reykjavíkurborg, 2014b). 

Þessar starfslýsingar eru frekar opnar og lýsa því ekki í smærri atriðum hvernig starf 

þroskaþjálfa í grunnskóla fer fram. Í rannsókn Berglindar Bergsveinsdóttur og Vilborgar 

Jóhannsdóttur (2015) kom fram að helstu áskoranir í starfi þroskaþjálfa væru að bera einir 

ábyrgð á því að vinna að mannréttindamarkmiðum í tengslum við menntun nemenda. 

Þroskaþjálfar töldu einnig erfitt að skilgreina hlutverk sitt og setja mörk varðandi ábyrgð í 

starfi. Þá sérstaklega hvað varðar þætti sem tengjast ekki fagþekkingu þeirra eða færni. Þá er 

vert að skoða rannsókn sem Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lillendal (2015) stóðu fyrir. Þar 

kom fram að flestir þeir þroskaþjálfar sem störfuðu í þjónustu við börn og ungmenni töldu sig 

starfa eftir óljósum eða jafnvel engum starfslýsingum. Þegar starfslýsingar eru óljósar er 

auðvelt að fara út fyrir sinn vinnuramma. Einnig kemur fram í rannsókn þeirra að 

þroskaþjálfum þótti starf sitt illa afmarkað og skarast auðveldlega við störf annarra fagstétta, 

svosem kennara. Jafnframt nefndu þroskaþjálfar sem þjónusta ungmenni með fjölþættan 

vanda að ein helsta áskorun þeirra í starfi beindist að því að viðhorf og sýn þroskaþjálfa á 

þjónustugjöf er ólík sýn annarra fagstétta (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lillendahl, 2015).  
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4.1 Rannsókn á hlutverki, stöðu og starfsþróun þroskaþjálfa í grunnskóla 

Vert er að skoða hvernig fagþekking þroskaþjálfa nýtist í grunnskólum á Íslandi. Vilborg 

Jóhannsdótir og Jóna G. Ingólfsdóttir (2018) framkvæmdu rannsókn þar sem þær tóku viðtöl 

við þroskaþjálfa sem störfuðu í grunnskólum. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að fagþekking 

þroskaþjálfa kemur vel að notum þegar litið er til framkvæmdar á námi án aðgreiningar, að 

mati þroskaþjálfa. Þær niðurstöður eru í takt við það sem fram hefur komið hér ofar, að 

fagþekking þroskaþjálfa feli í sér einstaklingsmiðun og þekkingu á notendamiðaðri þjónustu.  

Því horfa þeir til réttinda einstaklingsins og hvernig hann geti notið sinna réttinda.  

Niðurstöður rannsóknar Vilborgar og Jónu (2018) varpar ljósi á hvernig þroskaþjálfar sjá 

og upplifa stöðu á námi án aðgreiningar í íslenska skólakerfinu. Ber þá að nefna að 

þroskaþjálfar töldu mikilvægt að hugsa um nám út frá réttindum barnsins og þá sérstaklega 

með tilliti til Laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (2013) sem og 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2016), með sérstaka áherslu á 24. 

grein samningsins sem fjallar um réttindi fatlaðs fólks til náms. Sögðu þeir þessa samninga 

vera gott verkfæri til þess að útskýra réttindi barna til náms sem mikilvægt sé að tengja við 

skilgreiningu á hugtakinu um menntun án aðgreiningar. 

Þroskaþjálfar sögðust hafa áhyggjur af þeirri aðgreiningu sem þeir sjá birtast í 

starfsumhverfi sínu, til dæmis takmörkun á tækifærum barna með sérþarfir. Aðgreiningin væri 

meðal annars til komin vegna þess að litið væri á einstaklinginn sjálfan og óaðgengi hans að 

skólaumhverfinu, fremur en að hugsað sé um að allir nemendur eigi að hafa greiðan aðgang 

að skólaumhverfinu. Það að leita að orsökum fyrir aðgreiningu eingöngu hjá einstaklingum 

gengur þvert á þá hugmyndafræði sem menntun án aðgreiningar á að fela í sér. Þroskaþjálfar 

bentu á mikilvægi þess að skólaumhverfið væri laust við mismunum og viðhorf væru laus við 

fordóma. Bentu þroskaþjálfar á dæmi þess að nemendur með sérþarfir væru gjarnan settir í 

aðgreinandi úrræði innan skólans, sem þeir vilji sjá minna af. Einnig nefndu þroskaþjálfar að 

þörf væri á frekari þverfaglegri vinnu og þverfaglegu samstarfi innan skólanna til að stuðla að 

betra umhverfi, bæði námslega og félagslega. Rannsókn Vilborgar og Jónu leiddi einnig í ljós 

að þverfaglegt samstarf sé nauðsynlegt þegar unnið er með fjölbreyttan hóp einstaklinga, 

ásamt því að vöntun væri á fjölbreytni í þekkingu og kunnáttu í skólasamfélaginu. (Vilborg 

Jóhannsdóttir og Jóna G. Ingólfsdóttir, 2018).  

Í heild eru niðurstöður þessarar rannsóknar nokkuð samhljóða því og fram kemur í skýrslu 

Mennta-og menningaálaráðuneytis (2015) og Evrópumiðstöðvar (2017), um að nauðsynlegt 

sé að auka fjölbreytni í fagþekkingu ef hugmyndafræðin eigi að ganga upp sem skyldi. Þekking 

þroskaþjálfa á samningum Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og réttindi barnsins 

er þeirra sérstaða. (Vilborg Jóhannsdóttir og Jóna G. Ingólfsdóttir, 2018). Þroskaþjálfar hafa 



22 

þau tæki og tól sem þarf til að beita sinni þekkingu í leit að tækifærum til að draga úr 

aðgreiningu í námi. Áhersla þeirra á þverfaglegt samstarf innan skólanna væri til hins betra. 

4.2 Þverfaglegt samstarf 

Þverfaglegt samstarf er mikilvægur liður í grunnskólasamfélaginu og stuðlar að farsælu starfi 

innan skólastofunnar (Florian, 2017). Menntun án aðgreiningar gerir í raun þá kröfu á 

skólasamfélagið, að breiðir faghópar standi og vinni saman og greiði þannig leið allra nemenda 

að heildstæðu skólasamfélagi. Þverfaglegt samstarf felur í sér að fólk með mismunandi 

menntun og bakgrunn vinni saman, stuðli að góðum samskiptum sín á milli og vinni 

lausnamiðað og skipulega. Bendir allt til þess að þegar slíkt samstarf á sér stað í skóla skili það 

sér í árangursríkri kennslu, sér í lagi fyrir nemendur sem þurfa á sértækri aðstoð að halda.  

Til þess að skilvirkt þverfaglegt samstarf geti átt sér stað er mikilvægt að skapa því 

vettvang. Að starfsfólk fái tækifæri til að koma saman og vinna saman að skipulagningu náms 

og kennslu er því nauðsynlegt. Rannsóknir hafa sýnt fram á að samstarf kennara og annars 

fagfólks leiði til betri námsárangurs nemenda, sérstaklega þeirra nemenda sem eiga í 

erfiðleikum með nám (Florian, 2017; Jones, 2012). Það að stuðla að betra námsumhverfi án 

aðgreiningar krefst samvinnu ólíkra fagstétta (Ricci, Scheier-Dolberg og Perkings, 2020). Skapa 

þarf vettvang þar sem fagþekking allra nýtist við skipulagningu á öllu skólaumhverfinu. Til þess 

að það gangi þarf allt starfsfólk að stefna að sama markmiði og krefst það góðra samskipta 

þeirra á milli. 
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5 Viðtöl við þroskaþjálfa 

Viðtöl voru tekin við fimm þroskaþjálfa sem starfa í grunnskólum. Tilgangur viðtalanna var fá 

upplýsingar um skilning þroskaþjálfa á hugtakinu um skóla án aðgreiningar, ásamt því að varpa 

ljósi á mikilvægi fagþekkingar þroskaþjálfa í grunnskólastarfi og hvernig þverfaglegt samstarf 

nýtist í grunnskóla sem starfar eftir hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Leitast var 

eftir svörum við eftirfarandi spurningum: 

1. Hvernig birtast lykilhugtökin einstaklingsmiðun, stuðningur, þátttaka og aðgengi í 

fagþekkingu þroskaþjálfa í svörum viðmælenda? 

2. Hvað liggur að baki hugmyndafræðinnar um menntun fyrir alla að mati viðmælenda? 

3. Hvernig upplifa viðmælendur starfshlutverk sitt? 

5.1 Aðferð 

Sú rannsóknaraðferð sem stuðst var við var eigindleg rannsóknaraðferð. Eigindlegar 

rannsóknir ganga út á að afla gagna um það hvernig fólk túlkar aðstæður sínar og umhverfi 

(Seale, 2018). Þær miða að því að fá dýpri skilning á viðfangsefninu og leggja áherslu á tengsl 

við viðmælendur og rannsóknarferlið. Eigindlegar rannsóknir byggjast á viðtölum við 

einstaklinga eða hópa um ákveðið málefni. Viðmælendur svara spurningum sem gefa innsýn í 

upplifun þeirra og viðhorf. Margskonar aðferðir eru notaðar við öflun gagna í eigindlegum 

rannsóknum, sú aðferð sem var notast við var opið viðtal. Markmið opinna viðtala er að afla 

þekkingar á viðhorfum og reynslu viðkomandi einstaklings um fyrirfram ákveðið málefni. 

Áhersla er lögð á að leyfa viðmælendum að tala frjálst, það er, segja frá með sínum eigin 

orðum. Ekki er hægt að alhæfa útfrá niðurstöðum sem eru fengnar með þessum hætti, heldur 

veita þær aðeins dýpri innsýn inn í tiltekið viðfangsefni. Notast var við viðtalsramma sem 

samanstóð af fimm opnum spurningum sem hvöttu viðmælendur til að tala frjálst í kringum 

þær spurningar sem voru lagðar fram. Við úrvinnslu gagna voru viðtölin þemagreind, en 

þemagreining lýsir því hvað kemur fram í rannsóknum á hnitmiðaðan hátt. (Braun og Clarke, 

2006; Seale, 2018). 

5.2 Þátttakendur og framkvæmd 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fimm þroskaþjálfar sem starfa í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Þátttakendum var heitið fullum trúnaði og þeim því gefin dulnefni: 

Auður, Kolbrún, Berglind, Kristrún og Sandra. Tekið var einstaklingsviðtal við hverja og eina 

þeirra og fóru þau fram síðla hausts á vinnustöðum viðmælenda. Viðtölin voru tekin upp með 

leyfi viðmælenda og voru þau 19 - 30 mínútur að lengd hvert. Viðtölin voru afrituð og 

þemagreind. Þemagreining leiddi í ljós þrjú þemu: fagþekking, starfshlutverk og 

hugmyndafræði. Öllum gögnum var eytt að úrvinnslu rannsóknarinnar lokinni. 



24 

6 Niðurstöður 

6.1 Fagþekking 

Eins og fram hefur komið eru lykilhugtök í fagþekkingu þroskaþjálfa stuðningur, þátttaka, 

aðgengi og einstaklingsmiðun. Niðurstöður rannsóknarinnar staðfestu mikilvægi þessara 

hugtaka og eru því niðurstöðurnar settar fram í tengslum við þessi fjögur hugtök. 

Flestir viðmælendur höfðu orð á því að starfið krefðist einstaklingsmiðaðrar hugsunar. 

Nefndu þeir meðal annars að þroskaþjálfar sinni fjölbreyttum nemendahóp og þurfi því að 

aðlaga námsefnið að hverjum nemanda fyrir sig. Kolbrún tók fram að einstaklingsmiðun væri 

hluti af þekkingu þroskaþjálfa:  

Okkar menntun er fjölþætt. Einstaklingsmiðun er mikilvæg og það er okkar 

þekking, þekking þroskaþjálfa, sem er mikilvægt framlag inn í grunnskólastarfið. 

Kristrún tók undir þetta og sagði það mikilvægt að nám sé einstaklingsmiðað, það væri 

grunnurinn að hugmyndafræðinni um menntun fyrir alla. 

Þátttaka og stuðningur komu einnig fram sem hluti af fagþekkingu þroskaþjálfa. Auður tók 

fram að hluti af fagþekkingu þroskaþjálfa væri að veita stuðning í námi:  

Mitt hlutverk er að þarfagreina, hvað nemandi getur gert og hvar hann er 

staddur námslega. Hvað hann þarf námslega. Hvernig það er fyrir hann að vera 

inní bekk að einhverju eða öllu leiti í kennslu. 

Berglind var á sama máli og sagði það vera hluti af fagþekkingu þroskaþjálfa og veita stuðning 

í námi með því að horfa út fyrir kassann: 

Að aðlaga námsefni og skoða umhverfi. Það finnst mér vera, það er stór hluti af 

störfum þroskaþjálfa. 

Aðgengi er mikilvægur þáttur sem þarf að huga að þegar hugsað er um menntun. Allir voru 

meðvitaðir um að menntun þyrfti að vera aðgengilegt öllum og höfðu orð á því að hluti af 

þeirra sérþekkingu væri að finna leiðir til þess að nemandi geti lært. Berglind lýsti því svo: 

Við þroskaþjálfar, við getum fundið leiðir. Allskonar leiðir af því, þú veist, fyrir 

börnin til að læra og hvernig þau læra og að aðlaga námsefni. 

Auður hafði svipaða sögu að segja: 

Mín þekking er þarna. Ég get komið með leiðbeiningar til annarra varðandi 

eitthvað sem tengist einhverjum sérúrræðum. Ég get fundið leiðir fyrir 

nemanda sem að er einhvernveginn ekkert að virka fyrir. Þá kem ég með mína 

þekkingu, tillögur um að breyta einhverju eða setja upp eitthvað sem virkar. 
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6.1.1 Samantekt niðurstaðna um fagþekkingu 

Niðurstöður benda til þess að fagþekking þroskaþjálfa nýtist vel í grunnskóla. 

Einstaklingsmiðun sé mikilvæg í grunnskóla og sé hluti af starfi þroskaþjálfa. Þeirra starf felur 

í sér að styðja við nemendur í námi, og þar með greiða aðgengi þeirra að þátttöku . Einnig kom 

fram að þroskaþjálfar kanna hver námsleg staða nemenda er og finna leiðir að námi sem 

hentar þeim ef hefðbundin kennsla gengur ekki upp. Aðlögun á námi er mikilvægt framlag 

þeirra í skólastarfinu. Varðandi aðgengi eru þroskaþjálfar með öll þau tæki og tól sem þarf til 

að finna leiðir fyrir börn til að læra. Það er sérþekking þroskaþjálfa og þeirra framlag í 

skólastarfinu til að greiða leið allra nemenda að námi. 

6.2 Starfshlutverk 

Viðmælendur höfðu orð á því að mikilvægt væri að fagaðilar séu til staðar og komi að námi 

þeirra barna sem þurfa á stuðningi að halda. Þó þetta sé hluti af starfshlutverki þroskaþjálfa 

verði oft misbrestur á því. Kristrún hafði orð á þessu og undirstrikaði mikilvægi fagaðila í 

aðkomu að námi barna með sérþarfir: 

Það er mikilvægt að það sé fagaðili sem heldur utan um námsefni barnanna. 

Fagaðili sem hefur þekkingu á hvernig á að útfæra námsefni fyrir börn sem eru 

með greiningar og hérna, eða fatlanir. Þar er oft misbrestur á. 

Auður nefndi að það væri hennar hlutverki að skipuleggja kennslu barna í hennar umsjá: 

Við erum að skipuleggja kennsluna í samvinnu við kennara, erum að einfalda 

námsefni eða búa til nýtt, allt í samvinnu við kennara barnsins og með þeim. Við 

erum menntuð í því að einfalda og aðlaga námsefni, í því að finna leiðir. 

Kristrún var á sama máli að undir hennar starfshlutverk falli meðal annars aðkoma að skipulagi 

og gerð námsefnis. Berglind tók í sama streng og sagði eftirfarandi vera í hennar verkahring:  

Aðlaga námsefni og skoða umhverfið. Það finnst mér vera stór hluti af störfum 

þroskaþjálfa. 

Sandra nefndi einnig að hennar starfshlutverk fæli í sér að einfalda námsefni og að finna 

útfærslur sem henti að hverju sinni. Nefndu flestir viðmælendur þó að aðlögun og val á 

námsefni sé yfirleitt gert í samráði við kennara. Sandra nefndi einnig kænsku þroskaþjálfa 

þegar að því kæmi að útfæra námsefni eftir einstaklingsþörfum: 

Þroskaþjálfar eru svo lausnamiðaðir, maður er orðinn snillingur í að einfalda allt 

efni. Þannig já, það er mikið leitað til okkar með námsefni. 

Fram kom að gerð einstaklingsnámskrá væri hluti af starfshlutverki þroskaþjálfa. Þá væri 

samstarf við kennara mikilvægt í því samhengi. Auður tók fram eftirfarandi: 
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Við búum til einstaklingsnámskrá fyrir nemendur, við sýnum svo kennurum og 

kennarinn samþykkir líka og kemur með athugasemdir.  

Kristún sagði það einnig: 

Það er í hlutverki þroskaþjálfa að útbúa einstaklingsnámskrár.  

Sandra svaraði á sama máli og sagði að þegar hún ynni einstaklingsnámskrár væri einnig fundin 

grunnlína í getu nemenda og markmið í námi sett úr frá henni. Jafnframt væri mikilvægt að 

áhersla í námi sé í takt við getu hvers og eins nemanda. 

Viðmælendur nefndu það vera í hlutverki þroskaþjálfa að vera vakandi fyrir umhverfinu. 

Þá að meta hvort að umhverfið bjóði upp á aðstæður sem hvetja til náms, hvort það séu 

aðstæður sem nemandi ráði við, eða hvort aðstæður kalli á að breytingar. Auður lýsti þessu 

svo: 

Það sem við erum að grípa inn í líka eru hegðunarvandamál. Við erum að 

aðstoða með það líka. Það er eitthvað sem kennarar ráða ekkert endilega við, 

að vera að kenna börnum og takast á við hegðunarvanda í bekknum. Við förum 

bara þar sem þörfin er. 

Reynslan hefur kennt henni að umhverfið trufli gjarnan nemendur eða væri kveikja 

óæskilegrar hegðunar. Kolbrún nefnir það einnig í hennar verkahring að takast á við 

hegðunarvandamál:  

Ég sinni ráðgjöf til kennara með börn með ýmsan vanda, ég geri prógram fyrir 

börn með hegðunarerfiðleika.  

Aðrir viðmælendur komu einnig inn á að það sé oft í hlut þroskaþjálfa að lesa í aðstæður 

og bregðast við þeim. Umhverfið geti skipt miklu máli þegar að kemur kennslu og námi. Tók 

Kolbrún fram að það kæmi í hlut þroskaþjálfa að bæta umhverfi nemenda með sérþarfir. Þá 

að hluti af hennar starfi sé að vinna með nemendum og finna leiðir í skólastarfinu til að bæta 

námsumhverfi þeirra. 

Teymisvinna var einnig sterkur liður í svörum hjá flestum viðmælendum þegar þeir ræddu 

um starf sitt. Komu viðmælendur því á framfæri að þverfaglegt samstarf væri grunnur að góðu 

stuðningsneti fyrir nemendur sem og að starfsfólk hafi vettvang fyrir framfarir í starfi. Kristrún 

talað um að formlegt teymi ynni saman innan síns skóla og sagði: 

Ég sit í teymi í skólanum. Þverfagleg vinna er mjög mikilvægur liður í starfi 

þroskaþjálfa. 

Berglind undirstrikaði einnig þörf skóla fyrir þverfaglegt samstarf breytilegs starfshóps:  
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Þá kemur einmitt þetta, það vantar breiðan starfshóp til að sinna breiðum 

nemendahópi, fjölbreytni skiptir máli. Þú verður að hafa mannafla og einmitt 

þetta þverfaglega samstarf til að geta mætt öllum.  

Hún nefndi að auki að mikilvægur partur af hennar starfi væri að geta leitað til annarra 

starfsmanna, kastað hugmyndum á milli og deilt þannig erfiðum tímabilum með öðrum. Það 

telji hún hjálpa mikið til við að fá hugmyndir að lausnum eða vinnuaðferðum.  

Aðrir viðmælendur undirstrikuðu mikilvægi þroskaþjálfa í þverfaglegu samstarfi. Töldu 

þeir þverfaglega þekkingu sína koma að góðum notum fyrir skólastarfið og stuðla að betri 

þjónustu til nemenda. Auður lýsti mikilvægi sinnar þekkingar í grunnskólastarfinu svo:  

Ég get til dæmis komið með leiðbeiningar til annarra starfsmanna, ég get fundið 

leiðir fyrir nemanda sem er einhvern veginn ekki að halda í við inni í bekk. Við 

erum með mismunandi bakgrunn, mismunandi þekkingu og mismunandi 

menntun. 

Tveir viðmælendanna voru þroskaþjálfar í stjórnunarstöðu og því með yfirumsjón með öðrum 

þroskaþjálfum. Starfshlutverk þeirra er því að hafa yfirumsjón með starfinu og leiðbeina þeim 

þroskaþjálfum og stuðningsfulltrúum sem starfa undir þeim. Sáu þeir einnig um skipulagningu 

kennslu fyrir nemendur sem þyrftu á sérúrræði í námi að halda, ásamt öðrum skyldum sem 

ekki verður nánar farið út í þar sem það stefnir nafnleynd í hættu. 

6.2.1 Samantekt niðurstaðna um starfshlutverk 

Flestir viðmælendanna voru sammála um að eitt helsta hlutverk þroskaþjálfa væri að styðja 

við nemendur með sérþarfir. Í raun koma þeir helst að þeim börnum sem þurfa einhverskonar 

sérúrræði varðandi kennslu og nám. Einnig voru flestir viðmælendur á því máli að samstarf við 

kennara væri mikilvægt þegar að kæmi skipulagningu á námi nemenda. Samvinna kennara og 

þroskaþjálfa vegur þungt þegar að kemur að skipulagningu náms nemenda með sérþarfir. 

Þroskaþjálfarnir töluðu um að teymisvinna væri mikilvægur partur af starfi þeirra og tóku fram 

að teymisvinna stuðlaði að betri þjónustu fyrir nemendur. Einnig var það í starfshlutverki 

þroskaþjálfa að útbúa einstaklingsnámskrár í samvinnu við kennara og finna leiðir fyrir 

nemendur til að stunda nám á eigin forsendum. Jafnframt nefndu viðmælendur að ráðgjöf 

væri hluti af starfshlutverki þroskaþjálfa, þá að miðla þekkingu til kennara, stuðningsfulltrúa 

og annars starfsfólks innan grunnskólans.  

6.3 Hugmyndafræðin  

Í tengslum við skilning á hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar voru flestir þroskaþjálfar 

sammála um að samtarfsfólk sitt væri meðvitað um hvað lægi á bak við hugmyndafræðina. 

Hins vegar töldu þeir þennan skilning vera mismikinn á milli ólíks starfsfólks og hafi það ólíkar 
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skoðanir sem gjarnan lituðu starfið þeirra að einhverju leyti. Sögðu þeir að þroskaþjálfar, og 

jafnvel samstarfsfólk þeirra, finndu að þörf væri á að skilgreina betur út á hvað 

hugmyndafræðin eigi í raun að ganga. Auður tók fram hugmyndin um skóla án aðgreiningar 

væri góð: 

Þetta er allveg flott hugmynd, en hún virkar ekki alltaf því að skilningurinn er 

svo misjafn.  

Berglind nefndi að henni þætti hugmyndafræðin um menntun án aðgreiningar sjálfsögð en að 

þörf væri á að betur skilgreina út á hvað hún gengur: 

Þetta er spurning um hvort að aðstæður bjóða upp á, getur þú mætt öllum, 

hvað eru allir og hvað áttu að ganga langt í að allir fái menntun við hæfi. Það 

þarf að skilgreina betur út á hvað þetta er og hvað þetta á að þýða. Er þetta bara 

fallegt orð eða á að ganga alla leiðina og skilgreina þetta almennilega. Margir 

halda að þetta sé bara fyrir nemendur með sérþarfir. 

Kristrún var á sama máli og lýsti því hvernig hægt væri að uppræta þennan misskilning og 

tryggja að fagaðilar skilji kjarna hugmyndafræðinnar:  

Þá væri svona einhver pakki skilurðu, sem fylgir þessari stefnu eða eitthvað. 

Þetta er nefnilega ekkert svo flókið í raun og veru. Það hlýtur að vera þannig að 

þú mætir einstaklingnum sem hann er. En þar er oft misbrestur á. Það er 

misbrestur í skilningi út á hvað hugmyndafræðin gengur út á. 

Sandra nefndi að hún upplifi sumt starfsfólk ekki skilja stefnuna nægilega og sjái því ekki 

hvernig menntun án aðgreiningar gengur upp: 

Það er svolítið ríkjandi þessi skoðun um að þetta er bara ekki hægt. Þetta sé 

voða falleg hugsun en það sé bara ekki hægt. Ég held það sé líka bara af því það 

kannski, með hugmyndafræðina, þau eru ekki að hugsa þetta rétt. Eru þá bara 

að huga að það séu allir settir undir sama hatt í rauninni, sem þetta er ekki. Það 

vantar sameiginlegan skilning. 

Aðrir viðmælendur nefndu að fordómar og skilningsleysi gætu verið ástæður þess að 

skilningur á því út á hvað hugmyndafræðin gengur sé ekki sá sami meðal alls starfsfólks skóla. 

Auður lýsti vangaveltum samtarfsfólks um nemendur með sérþarfir á eftirfarandi hátt og má 

lesa fordóma og skilningsleysi á hugmyndafræðinni úr orðum hennar: 

Oh á þessi heima hér, eða finnst þér að þessi ætti að vera hér. En ég held að 

flestir vilji alveg sjá þessa hugmyndafræði ganga upp. 

 Viðmælendur voru spurðir að því hvað skóli án aðgreiningar væri fyrir þeim og hvað 

einkenndi slíkan skóla að þeirra mati. Auður nefndi að í þessu samhengi væri ekkert eitt sem 

hentaði öllum. Því væri nauðsynlegt að bjóða upp á sérdeildir og sérskóla, að horfa þyrfti til 
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aðstæðna hvers og eins nemanda. Kristrún sagði að kjarni hugmyndafræðinnar ætti að vera 

sá að mæta nemendum þar sem þeir eru staddir: 

Að vera með grunnlínu um það hvað hann getur og fara svo út frá því. Ekki vera 

að troða honum í skó sem hann passar ekki í og aðlaga nám. Ganga út frá þörf 

og getu barnsins. 

Kolbrún sagði að blöndun væri það sem stæði hvað mest upp úr fyrir sig: 

Að allir eru saman að læra hvert af öðru félagslega og námslega. Það eru ekki 

allir í sama námsefni og allir eru mismunandi. Blöndun finnst mér vera 

grunnurinn að þessu öllu. 

Kristrún var á því máli að skóli án aðgreiningar væri skóli fyrir alla: 

Skóli án aðgreiningar er skóli þar sem að öll börn eru velkomin og hérna öll börn 

fái kennslu við hæfi. Það er skóli án aðgreiningar. Þau taki hérna, að börnin geti 

verið virkir þátttakendur í skólastarfinu á sínum forsendum. 

Hún bætti við að námsver eða önnur úrræði væri af hinu góða: 

Svo lengi sem það er ekki lítill skóli innan skólans, því á erum við ekki að tala um 

skóla án aðgreiningar… Stundum eru nemendur orðnir mjög þreyttir og áreiti of 

mikið, þá þurfa þeir að hafa þannig afdrep. Við þurfum að mæta öllum börnum 

með skilningi. 

Auður sagði að fyrir sér væri skóli án aðgreiningar skóli þar sem öll börn hefðu aðgengi að 

námi: 

Það þýðir bara að allir geti stundað nám í sínum heimaskóla, óháð aðstöðu eða 

bara stöðu greiningar hvort sem þú ert með greiningu, fötlun, námsörðugleika, 

eða ekki. 

Sandra var sammála því sem Auður nefndi og sagði að auki:  

Skóli án aðgreiningar fyrir mig þýðir að það þurfi ekkert endilega að vera 

sérúrræði. Það þýðir bara, það eru allir hérna og það eru allir hafðir með. Að 

aðlaga það sem gert er í skólastarfinu að sem flestum og reynt að velja það sem 

allir geti tekið þátt í. 

Sumir viðmælenda nefndu hvað mætti fara betur í skólastarfinu svo auðveldara sé að 

framfylgja stefnunni. Auður taldi það mikilvægt að vera með nægan mannafla til þess að sinna 

starfinu vel og sagði: 

Aðallega að þú sért með fólk, breiðan faghóp sem getur sinnt öllum. Það sé ekki 

bara einn kennari með allann hópinn, alla flóruna og fjölbreytileikann. 
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Einnig nefndi Auður að þörf sé á frekari fjármagni svo að hægt sé að ráða nægan fjölda fagfólks 

og styðja þar með betur við skólastarfið. 

6.3.1 Samantekt niðurstaðna um hugmyndafræðina um menntun án aðgreiningar 

Viðmælendur voru allir sammála um grunnur að skilningi á hugmyndafræðinni um skóla án 

aðgreiningar væri skóli þar sem börnum væri ekki mismunað. Þörf væri á margskonar 

úrræðum sem hugsa þyrfti út frá hverjum og einum einstakling. Viðmælendur voru sammála 

um að skilningur þeirra á hugmyndafræðinni væri sá að börn gætu stundað nám í sínum 

heimaskóla og að allir ættu að fá menntun við hæfi og fengju möguleika til fullrar félagslegrar 

og námslegrar þátttöku. Þó voru viðmælendur allir á sama máli um að þörf væri á að skilgreina 

hugtakið betur þar sem enn væru merki um skilningsleysi og fordóma í skólastarfinu í garð 

nemenda með sérþarfir. Færi það eftir hvernig skilning starfsfólk hefði á hugtakinu, hvernig 

þjónustu börnin fengu. Einnig bentu viðmælendur á að mikilvægt væri að vera með 

fjölbreyttan faghóp til að koma til móts við fjölbreytileika nemenda. 
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7 Niðurlag og umræða 

Í þessari ritgerð er athygli beint að hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar og 

starfshlutverki þroskaþjálfa í slíkum skóla. Í upphafi var lögð fram rannsóknarspurningin 

Hvernig nýtist fagþekking þroskaþjálfa í grunnskóla án aðgreiningar? Hér með verður gerð 

tilraun til þess að svara þessari spurningu. 

7.1 Fagþekking þroskaþjálfa nýtist við mótun á hugmyndafræðinni og stefnu 
hennar 

Niðurstöður viðtala við þroskaþjálfa, sem og þær rannsóknir sem kynntar eru í fyrri hluta 

ritgerðarinnar benda til þess að skilgreina þurfi betur hugmyndafræðina um skóla án 

aðgreiningar. Þroskaþjálfarnir nefndu að misjafn skilningur væri lagður í hvað stefnan ætti að 

fela í sér og því væri misjafnlega unni eftir stefnunni. Einnig nefndu þroskaþjálfar að ólíkur 

skilningur leiddi til þess að starfsfólk sjái stefnuna um menntun án aðgreiningar ekki ganga 

upp í íslensku skólasamfélagi. Skilningur á því hvers vegna öll börn ættu að fá aðgang að sínum 

heimaskóla væri ekki alltaf til staðar, og skilningur á hversu langt ætti að ganga í því að veita 

öllum börnum menntun við hæfi væri misjafn. Þessar niðurstöður eru í samræmi við úttekt á 

framkvæmd stefnunnar í skóla án aðgreiningar sem bentu til þess að betur þurfi að vinna með 

hugmyndafræðina (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). Þá að skilgreina þurfi betur 

í hvað stefnan eigi í raun og veru að fela í sér og hvernig skuli útfæra hana. Einnig benda 

niðurstöður viðtala til þess að í skólasamfélaginu séu merki um skilningsleysi eða fordóma í 

garð nemenda með sérþarfir og hafi það áhrif á framkvæmd stefnunnar. Þetta er í takt við það 

sem Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir (2015) ræddu í sinni rannsókn: Að ein 

helsta áskorun í starfi þroskaþjálfa sem starfa með börnum og unglingum beindist að 

viðhorfum, ólíkri sýn og þeirri staðreynd að það skorti sameiginlegan skilning á hugtakinu um 

skóla án aðgreiningar. 

Niðurstöður úr viðtölum við þroskaþjálfa leiddi í ljós að samkvæmt þeirra sýn væri skóli án 

aðgreiningar skóli fyrir öll börn þar sem nemendur fengju jöfn tækifæri til náms. Ekki væri 

reynt að „setja nemendur í skó sem þeir pössuðu ekki í“. Einnig sögðu þeir skólastarf skóla án 

aðgreiningar ætti að vera sveigjanlegt og að tækifæri yrðu að vera til staðar til þess að mæta 

öllum og að allir gætu stundað nám í sínum heimaskóla. Þetta er í samræmi við aðalnámskrá 

grunnskóla(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) en þar segir að menntun án 

aðgreiningar hafi það markmið að bjóða upp á góða menntun fyrir alla, að nám eigi að vera 

einstaklingsmiðað og að „lögð sé áhersla á að útrýma öllum gerðum mismununar og 

aðgreiningar í skólum“. 

Annað sem þroskaþjálfar tóku skýrt fram í viðtölum var mikilvægi fjölbreytts 

starfsmannahóp til að sinna fjölbreytileika nemendahópsins. Bentu þroskaþjálfar jafnframt á 
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að væri gjarnan misbrestur þar á. Niðurstöður úttektar á vegum Evrópumiðstöðvar um 

framkvæmd stefnunnar um menntun án aðgreiningar hérlendis voru í sömu átt (Mennta og 

menningamálaráðuneyti, 2017). Í úttektinni er bent á að starfsfólk upplifði að því vantaði 

leiðsögn í starfi og að kennarar töldu sig skorta færni og þekkingu sem þyrfti til þess að 

framkvæma þessa stefnu og mæta þeim fjölbreytilega hópi sem nemendur eru. Einnig bentu 

niðurstöður Evrópumiðstöðvar á þá staðreynd að auka þurfi hæfni starfsfólks í skóla sem tæki 

mið af sjónarmiðum menntunar án aðgreiningu. 

Í ljósi þess sem nefnt hefur verið að ofan er vert að velta fyrir sér mikilvægi starfshlutverks 

þroskaþjálfa í grunnskóla án aðgreiningar. Niðurstöður viðtala við viðmælendur bentu til þess 

að fagþekking þroskaþjálfa nýtist vel þegar kemur að því að skilgreina betur hvað menntun án 

aðgreiningar á að fela í sér og hvernig hægt sé að útfæra hana á skilvirkari hátt. Þegar Mennta- 

og menningamálaráðuneytið (2015) framkvæmdi sína úttekt á stefnunni hérlendis var 

Þroskaþjálfafélag Íslands ekki meðal þeirra félaga sem unnið var í samstarfi við. Telst það 

merkilegt þar sem sýn þeirra er mikilvæg, sérstaða þeirra er að sjá einstaklinginn í umhverfinu 

og hvað má bæta, eins og viðmælendur tóku skýrt framt. 

Eins og fram hefur komið eru lykilhugtök í fagþekkingu þroskaþjálfa einstaklingsmiðun, 

þátttaka, stuðningur og aðgengi. Í þessu samhengi má benda á að starf þroskaþjálfans felur í 

sér að efla einstaklinga til þátttöku í samfélaginu án aðgreiningar (Þroskaþjálfafélag Íslands, 

2016). Menntun í þroskaþjálfafræðum leggur áherslu á margbreytileika mannlegs lífs, og að 

þroskaþjálfar hafi þekkingu og færni til þess að veita þjónustu og ráðgjöf til að styðja við 

fullgilda þátttöku eftir aðstæðum að hverju sinni. Menntun þroskaþjálfa leggur áherslu á að 

þeir séu í stakk búnir að starfa í umhverfi þar sem samfélagslegar hindranir hamla þátttöku 

fólks (Háskóli Íslands, 2020). Margbreytileiki í nemendahópi rennir stoðum undir það að einnig 

þurfi margbreytileika í starfsmannahópi. Kemur þá hugtakið skóli margbreytileikans til tals, en 

talið er að það hugtak lýsi því betur við hvað er átt í raun og veru. Með þeim hugtakaskilningi 

er verið að einblína fremur á fjölbreytileika nemendahóps skólanna, í staðinn fyrir að einblína 

á þá nemendur sem eru með sérþarfir (Grétar L. Marínósson og Dóra S. Bjarnason, 2016).  Í 

ljósi þessara niðurstaðna, má færa rök fyrir því að fagþekking þroskaþjálfa myndi nýtast vel við 

að móta betur hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar og skilgreina betur hvað stefnan 

felur í sér. Í framhaldi má velta fyrir sér hvort það gæti orðið árangursríkt að hefja samstarf við 

Þroskaþjálfafélag Íslands um frekari skilgreiningu á hugmyndafræði og stefnu um skóla án 

aðgreiningar, og nýta sjónarhorn þroskaþjálfa við þessa vinnu?  

7.2 Fagþekking þroskaþjálfa í grunnskóla er mikilvæg viðbót í þverfaglegt samstarf 
í skóla án aðgreiningar 

Niðurstöður úr viðtölum við þroskaþjálfa beindu sjónum að starfshlutverki þeirra. Nefndu 

þroskaþjálfar að þeirra hlutverk væri í flestum tilvikum að koma að nemendum með sérþarfir. 
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Þá væru þroskaþjálfar að vinna einstaklingsmiðað og styðja við nemendur í skólastarfi. 

Aðgengi var mjög áberandi lykilhugtak sem þar birtist. Þroskaþjálfar tóku fram að hluti af 

þeirra starfi væri að huga að umhverfinu og hvernig aðgengi nemenda væri háttað. Aðgengi í 

þessu samhengi snerist að námi við hæfi, þjónustu í skólanum, aðgengi nemenda að 

tækifærum innan skólans. Óaðgengi í umhverfi veldur því að allir nemendur hafi ekki sömu 

tækifæri til náms.  Nefndu þroskaþjálfar einnig að umhverfið geti truflað nemendur við námið 

og að þeirra hlutverki væri að taka eftir ef svo væri og leita lausna til að bæta úr því. Það fellur 

í hlut þroskaþjálfa að greiða leið nemenda að aðgengi að námi. Þetta kemur heim og saman 

við það sem Gretar L. Marínósson og Dóra S. Bjarnason (2016) settu fram, það er að 

skólaumhverfi hérlendis sé gjarnan skipulagt í kringum hinn dæmigerða nemanda og henti því 

ekki alltaf þeim fjölbreytileika sem finnst í nemendahópum. Að huga að aðgengi og styðja við 

einstaklinga til þátttöku er hluti af fagþekkingu þroskaþjálfa. Þar liggur menntun þeirra og 

meginþættir starfs þeirra liggja þar (Þroskaþjálfafélag íslands, 2007; Þroskaþjálfafélag Íslands, 

2016). Mætti því ekki álykta sem svo að þroskaþjálfar séu mikilvæg viðbót við kennsluteymi í 

grunnskólum? 

Niðurstöður viðtala við þroskaþjálfa leiddu einnig í ljós að þroskaþjálfar séu í 

ráðgjafahlutverki innan skólans og sinni ráðgjöf til kennara varðandi börn með ýmsan vanda, 

til dæmis hegðunarvanda. Þá kæmi það í hlut þroskaþjálfa að gera áætlanir og finna leiðir til 

að draga úr óæskilegri hegðun og veita nemandanum frekari tækifæri til náms. Í niðurstöðum 

viðtalanna kemur einnig fram að þroskaþjálfar útbúa einstaklingsnámskrár sem þeir vinna í 

samvinnu við kennara. Því fylgi að kanna hvar áhugi og færni nemenda liggur og vinna út frá 

því með að þarfagreina, meta getu nemenda og hvar þeir eru staddir í sínu námi. Í 

grunnskólastarfi er einstaklingsmiðun mikilvæg, eins og fram kemur í aðalnámskrá (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Niðurstöður viðtala við þroskaþjálfa benda einnig á að þroskaþjálfar sjái um að aðlaga 

námsefni, bæði með því að einfalda það námsefni sem væri nú þegar í notkun, eða útbúa nýtt 

námsefni. Þetta hlutverk þroskaþjálfanna skarast við hlutverk kennara, sem sem hafa í sinni 

starfslýsingu að skipuleggja og undirbúa námsefni. Þessar niðurstöður styrkja niðurstöður fyrri 

rannsókna sem hafa bent til þess að störf þroskaþjálfa skarist við störf annara fagstétta innan 

grunnskólanna (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lillendahl, 2015). Berglind Bergsveinsdóttir og 

Vilborg Jóhannsdóttir (2015) benda á að erfitt sé að skilgreina hlutverk þroskaþjálfa og setja 

mörk varðandi ábyrgð og hlutverk sem tengist ekki fagþekkingu þeirra. Eins og fram hefur 

komið mynda starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskóla ekki nógu skýran ramma utan um 

raunverulegt hlutverk þeirra. Því eiga störf þroskaþjálfa til að skarast við störf annarra 

fagstétta innan grunnskólanna (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lillendahl, 2015). Eru því ekki 
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forsendur fyrir því að endurnýja þurfi starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskóla í samráði við 

fagstéttina? Yrði það ekki til þess fagþekking þroskaþjálfa myndi nýtist betur í skólastarfinu?  

Að lokum er vert að benda á að þeir þroskaþjálfar sem tekin voru viðtöl við tóku fram að 

þeir vinni mikla þverfaglega vinnu og telji þverfaglegt samstarf mjög mikilvægt. Samvinna við 

kennara vegur þungt þegar að kemur því að skipuleggja nám nemenda og góð teymisvinna 

stuðli að betri þjónustu fyrir nemendur. Þroskaþjálfarnir tóku fram að þeir starfi í flestum 

tilfellum náið með kennurum. Í siðareglum þroskaþjálfa er lögð áhersla á mikilvægi þverfaglegs 

samstarfs, þroskaþjálfar eigi að miðla þekkingu sinni til samstarfsmanna og stuðla að umræðu 

á lýðræðslegan hátt (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). Að ofangreindu má ráða að margt er 

sameiginlegt með hugmyndafræðinni um menntun fyrir alla og fagþekkingu þroskaþjálfa. 

Lykilhugtökin eru þau sömu. Eins og fram hefur komið hafa þroskaþjálfar margt fram að færa 

þegar að kemur framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar. Það er í raun þeirra sérstaða 

að huga að einstaklingnum í skólaumhverfinu og greiða leið hans að námi. Því má færa rök 

fyrir því að Þroskaþjálfar eru mikilvæg viðbót við þverfaglegt samstarf innan grunnskóla í ljósi 

þessara niðurstaðna. En eru þroskaþjálfar eins sjálfsagður hlutur af þverfaglegu teymi í skóla 

án aðgreiningar og þeir ættu að vera? 



35 

8 Lokaorð 

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar virðist ekki alltaf ná tilætluðum árangri í íslenska 

skólakerfinu og er þörf á frekari skilgreiningum er varðar hvað hún felur í sér og hvert 

raunverulegt markmið hennar er. Fagþekking þroskaþjálfa mun nýtast vel við að skilgreina 

megin inntak þessarar hugmyndafræði og kæmi hugtakið skóli margbreytileikans þar við sögu. 

Að skilgreina hugmyndafræðina um menntun fyrir alla getur verið fólkið, og því þarf 

fjölbreyttur hópur fagfólks að koma að þeirri vinnu til þess að tryggja að litið sé til allra þátta 

þegar hugað er að gæðamenntun fyrir þann fjölbreytta hóp nemenda sem er í grunnskólum 

landsins. Leggja þarf frekari áherslu á mikilvægi starfshlutverks þroskaþjálfa innan 

grunnskólanna, og gefa þroskaþjálfum færi á að efla starfshlutverk sitt með því að skilgreina 

betur í hverju þeirra starf er fólgið. 
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