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Útdráttur. 

Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á þörf fyrir þjónustu þroskaþjálfa í Mosfellsbæ 

fyrir börn á forskólaaldri auk þess að skoða hvaða þjónusta þeim býðst og af hendi 

hverra. Í því skyni gerðum við eigindlega rannsókn þar sem við tókum viðtöl við 

forsvarsmenn félagssviðs Mosfellsbæjar, fagfólk leikskóla og grunnskóla. Auk þess 

leituðum við eftir því að fá viðhorf foreldra til þjónustunnar en urðum frá að hverfa þar 

sem við fengum enga sem vildu segja frá sinni upplifun á þjónustunni. Við veltum fyrir 

okkur hver sýn forráðamanna bæjarfélagsins og skólanna er annars vegar á þjónustunni 

og veitenda hins vegar. Við einblínum nokkuð á þroskaþjálfa í þessari rannsókn þar sem 

við teljum að fagþekking þeirra sé vannýtt. Af þeim sökum sé full ástæða til að gera 

bragabót þar á og teljum við að verkefni eins og þetta geti verið ákveðin vísbending um 

hvað sé hægt að gera betur og þá hvernig.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna okkur að eftirspurn eftir þroskaþjálfum og ætluð þörf 

fara ekki saman. Sem dæmi um það þykja flestum viðmælenda að störf þroskaþjálfa 

innan þjónustu við forskólabörn jákvæð og mikilvæg vinna en svo kemur á móti að 

ætluð þörf af hendi þjónustuveitanda er ekki mjög sýnileg og viðrist hingað til að hafa 

verið afmörkuð við börn með greiningar.  Að öðru leiti er þjónusta við forskólabörn á 

aldrinum 4 til 8 ára í sveitafélaginu að mestu leitin bundin við skólana og virðist vera 

ágætis framboð af tilboðum þar en utan hefðbundis vinnutíma þá er þjónustan lítil sem 

engin, til dæmis hvað varðar tómstundir og félagslíf. 
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Formáli. 

Ritgerð þessi er lokaverkefni okkar til B.A.-prófs við þroskaþjálfabraut á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands.   

Leiðsagnarkennari okkar var Guðrún V.Stefánsdóttir lektor við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands og viljum við þakka henni tilsögnina, tiltrúna og þolinmæðina við 

verkefnið. Auk hennar komu margir okkur til aðstoðar á margvíslegan hátt og ber þar 

fyrst að nefna viðmælendur okkar sem voru einstaklega áhugasamir um verkefnið og 

vildu allt fyrir okkur gera til að við fengjum góða yfirsýn yfir þjónustuna sem í boði er, 

auk þess sem Kristín Snorradóttir var okkur innan handar í uppsetningu verksins. 

Vinnuveitendur og samstarfsfólk á hrós skilið fyrir þolinmæðina, stuðninginn og 

velviljann í okkar garð og svo fjölskyldur okkar sem höfðu hægt um sig á meðan vinnan 

við rannsóknina og skrifin fóru fram. Takk fyrir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Efnisyfirlit. 

 

Inngangur. ..................................................................................................................................... 5 

2. Kenningar og hugmyndafræði ................................................................................................... 7 

2.1. Þróun hugmynda og kenninga ............................................................................................ 7 

2.2. Félagslegur skilningur á fötlun. .......................................................................................... 8 

2.3. Félagslegur skilningur og börn. ........................................................................................ 11 

2.4. Lög. .................................................................................................................................. 13 

2.5. Alþjóðlegar samþykktir og sáttmálar. .............................................................................. 15 

3. Störf og hugmyndafræði þroskaþjálfunar................................................................................ 17 

3.1. Þroskaþjálfinn, menntun og starfslýsingar. ...................................................................... 17 

3.2. Hugmyndafræði þroskaþjálfunar. ..................................................................................... 19 

4. Rannsóknin .............................................................................................................................. 22 

4.1. Aðferð og framkvæmd rannsóknar................................................................................... 22 

4.2. Rannsóknin ....................................................................................................................... 23 

4.3. Viðtölin og greining þeirra. .............................................................................................. 24 

5. Helstu niðurstöður. .................................................................................................................. 26 

5.1. viðtal við þroskaþjálfa 1 ................................................................................................... 26 

5.2. Viðtal við þroskaþjálfa 2 .................................................................................................. 28 

5.3. Viðtal við sérkennara. ...................................................................................................... 30 

5.4. Viðtal við félagsráðgjafa. ................................................................................................. 32 

5.5. Viðtal við skólafulltrúa..................................................................................................... 33 

6. Samantekt og lærdómur. ......................................................................................................... 36 

6.1. þjónusta ............................................................................................................................ 37 

6.2. Þroskaþjálfinn .................................................................................................................. 39 

7. Lokaorð ................................................................................................................................... 42 

Heimildaskrá. .............................................................................................................................. 44 

 

 

 

 



5 

 

Inngangur. 

Á síðustu áratugum hafa orðið gríðarlega miklar breytingar á hugmyndafræði 

þroskaþjálfunar, viðhorfum fólks með fötlun og þátttöku þeirra í samfélaginu. Lög og 

mannréttindasáttmálar staðfesta rétt fólks með fötlun til eðlilegs lífs, skóla án 

aðgreiningar og mannréttindi á borð við aðra þjóðfélagsþegna. Í núgildandi 

hugmyndafræði er gengið út frá því að aðgengi fólks með fötlun að námi sé hið sama og 

annarra í leik- og grunnskólum. Þá þykir eðlilegt að allir geti stundað nám á sama stað 

og fái til þess þann stuðning sem þarf svo eðlileg framvinda á námi náist. En er svo í 

raun?  

Ástæður þess að við völdum okkur að skoða starfsvettvang þroskaþjálfa í bæjarfélagi 

okkar Mosfellsbæ eru að okkur lék forvitni á að vita hvernig málum væri háttað.  

Hversu mikil þörfin væri og hvernig henni væri mætt. Auk þess sem við gerðum okkur 

grein fyrir því að sýn manna á þörfina fyrir fagaðila eins og þroskaþjálfa væri misjöfn 

og skilningur ekki nægilegur fyrir þann fjölbreytilega vettvang sem þroskaþjálfinn getur 

starfað á/við. Þegar við fórum að velta þessu fyrir okkur fannst okkur sem þjónustan 

einskorðaðist við fatlaða einstaklinginn en ekki allt umhverfi hans, að litið væri á sem 

þroskaþjálfar nýttust ekki til starfa nema þar sem börn með greiningar væru 

þjónustunotendur. Þekking á störfum og starfsháttum þroskaþjálfa virðist ekki liggja 

skýr fyrir hjá þjónustuveitendum í bænum, þekking þeirra á uppeldi og menntun ónóg 

auk þess sem kjarasamningar virðast standa í vegi fyrir ráðningu þeirra. Kjaramál og 

umræður í okkar hópi um ráðningar þroskaþjálfa til bæjarins urðu kveikjan að þessu 

verkefni. Ekki síst þar sem okkur finnst umræðan um þroskaþjálfa starfandi í 

Mosfellsbæ vera fremur neikvæð þá ekki síst með tilliti til bæjarins. Þegar við tölum um 

fólk með fötlun í ritgerðinni eigum við um þau börn á aldrinum 4 til 8 ára sem þurfa 

stuðning og viljum við skerpa þannig á að um börn er að ræða fyrst og fremst en 

fötlunin sé í öðru sæti. Fötlun í okkar skilningi hér, liggur í því að einstaklingurinn þurfi 

aðstoð við einhverja þætti í daglegu lífi án þess að vera endilega með opinberar 

greiningar frá aðilum eins og Greiningarstöð ríkisins. 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Á eftir inngangi eða í öðrum kafla er fjallað um þær 

kenningar og þá hugmyndafræði sem við styðjumst við, lög og reglugerðir og 

alþjóðlegar samþykktir um málefni fatlaðra. Í þriðja kafla segjum við frá störfum og 

hugmyndafræði þroskaþjálfunar. Kafli fjögur fjallar um rannsóknina sem við gerðum, 
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framkvæmd hennar og aðferðir. Að lokum er samantekt, þar sem við gerum grein fyrir 

því hvaða niðurstöður við fáum og hvað við getum lært af því . 
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2. Kenningar og hugmyndafræði 

Í þessum kafla er ætlunin að gera grein fyrir helstu hugmyndum og kenningum um líf 

fólks með fötlun í gegnum tíðina. Nútímasamfélag byggir á gömlum merg og því 

nauðsynlegt að vita hver var grunnurinn af því sem við lifum og störfum samkvæmt í 

dag. 

2.1. Þróun hugmynda og kenninga 

Flestar kenningar sem fram hafa komið um fólk með fötlun, börn og ungmenni sem 

fullorðna einkennast af fremur einhliða sýn á líf og aðstæður þeirra þar sem skerðingar 

eru fyrirferðamiklar og litið á hinn fatlaða sem byrði á samfélaginu, varnarlaus  

einsleitur hópur sem er háður öðrum. Bent hefur verið á að fjölbreytileiki og reynsla 

fólks með fötlun hafi verið sniðgengin og aðrir hafi fjallað um líf þeirra og aðstæður. 

Þar má nefna fagfólk, sérfræðinga, lækna og foreldra. Þetta hefur á allra síðustu árum 

breyst töluvert og fatlað fólk hefur í auknum mæli fjallað um líf sitt og aðstæður. 

(Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Allt fram á áttunda áratug 20. Aldar var læknisfræðilegur skilningur ríkjandi í  

málefnum fatlaðra. Fólk með fötlun var oft í hlutverki sjúklings og megináherlsan var á 

lækningu og endurhæfingu. Einblínt var á skerðinguna hjá einstaklingnum og litið á 

hana sem frávik frá hinu eðlilega. „Litið er svo á að fötlunin fæli í sér persónulegan 

harmleik, skerðingin var álitin uppspretta allra erfiðleika einstaklingsins og lítið eða 

ekkert tekið tillit til áhrifa umhverfis eða aðstæðna“ (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Skilningur læknisfræðinnar hefur gengið út frá því að fólk með fötlun væri fórnarlömb 

sem þurfi stöðuga þjálfun og umönnun sérfræðinga og fagfólks í stað þess að virkja 

einstaklinginn á sínum sterkustu sviðum þar sem áhugi hans og geta liggja. Fólk með 

fötlun hefur verið skilgreint sem efnahagslegt vandamál. Ástæðan fyrir því er sú að litið 

er svo á að fólkið hafi ekki getu eða hæfni til vinnu eins og aðrir. Auk þess voru þeir til 

sem litu á fólk með fötlun sem hættu gagnvart samfélaginu þar sem þau gætu fjölgað sér 

væri ekki fylgst með þeim, til dæmis inn á lokuðum stofnunum. Þetta er í anda 

aðskilnaðarstefnunnar, að fjarlægja fólk með andlega og líkamlega vangetu frá sæmandi 

samfélagi (Chappell, Goodley, Lawton, 2001). Skilgreiningar 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar, (World Health Organization) Frá 1980 á fötlun 

byggðu á hugmyndum læknisfræðinnar og gengu út frá því að skerðingin orsaki 

fötlunina. Í flokkunarkerfinu er gerður greinarmunur á hugtökunum skerðing, fötlun og 

hömlun. Skerðing (impairment) vísar til hins líffræðilega þáttar það er sjálfrar 
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skerðingarinnar á líkamlegri og/eða andlegri starfssemi. Fötlun (disability) vísar til 

takmarkana í færni eða getu einstaklings (vegna skerðingarinnar) við að framkvæma á 

venjulegan hátt eða innan venjulegra marka það sem almennt er vænst að fólk sé fært 

um. 

Hömlun (handicap) vísar til þess óhagræðis eða vanda sem einstaklingur býr 

við vegna skerðingar eða hömlunar og kemur í veg fyrir eða gerir honum erfitt fyrir að 

uppfylla hefðbundin hlutverk með hliðsjón af aldurs- og kynbundnum aðstæðum og 

félags- og menningarlegum þáttum (Rannveig Traustadóttir, 2003).  Kerfið mætti 

mikilli gagnrýni meðal annars frá hagsmunasamtökum og úr röðum fatlaðra og 

fötlunarfræðinga .  Það varð m.a. til þess að WHO sendi frá sér endurskoðað 

flokkunarkerfi þar sem áherslan var færð meira yfir á félagslega þætti, þar sem þátttaka 

kemur í stað hömlunar, skilgreiningar á fötlun voru endurskoðaðar en hugtakið skerðing 

var óbreytt. 

Hugmyndafræði um eðlilegt líf og fulla samfélagsþátttöku leysti af hólmi þau sjónarmið 

að vernda og einangra fólk með fötlun. Sólarhringsstofnunum var lokað, hætt var að 

taka fram fyrir hendurnar á fólki eins og til dæmis með ófrjósemisaðgerðum. Lögum 

samkvæmt eru fólki með fötlun tryggð full mannréttindi, sjálfsákvörðunarrétttur og 

samfélagsþátttaka og á fólk því að hafa val um hvar og hvernig það býr. Fólk með 

fötlun tekur sjálft ákvörðun um hver framtíðaráform eru um fjölskyldumunstur og á að 

fá til þess allan þann stuðning sem þarf, hvort heldur er varðandi hjónaband, barneignir 

eða annað sem lítur að eðlilegu lífi fólks er að ræða. 

 2.2. Félagslegur skilningur á fötlun. 

Samhliða þróun hugmynda og kenninga um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku og til 

mótvægis við læknisfræðilegan skilning á fötlun fór að þróast félagslegur skilningur á 

fötlun. Frá því um og upp úr 1980 hefur breska félagslega líkanið verið í brennidepli en 

það hefur verið umdeildast og róttækast þeirra félagslegu sjónarhorna sem fram hafa 

komið (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

Breska félagslega líkanið varð ekki síst til vegna gagnrýni á læknisfræðilega líkanið, 

skilgreiningar WHO á fötlun og vegna yfirlýsinga baráttusamtaka líkamlega fatlaðs 

fólks í Bretlandi sem segir að fatlað fólk sé fyrst og fremst fatlað af samfélaginu og að 

fötlun sé afleiðing undirokurnnar og kúgunar í samfélaginu (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2008). Bent hefur verið á að í raun sé breska félagslega líkanið sjónarhorn en ekki 

kenningar, sem stýri því hvernig við komum fram við fatlað fólk. Breska félagslega 
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líkanið gerir greinarmun á félagslegum þáttum (fötluninni) og líffræðilegum þáttum 

(skerðingunni). Ekki er litið svo á að fötlun sé sama og skerðing. Skerðingin er 

skilgreind sem hin líkamlega, andlega eða sálræna skerðing, til dæmis vegna blindu, 

hreyfihömlunar eða greindarskerðingar. Fötlun felist aftur á móti í þeim takmörkunum á 

tækifærum fólks vegna samfélagslegra hindrana. Það er að umhverfið fatli fólk en ekki 

skerðingin eða að umhverfið bæti fötlun við skerðinguna (Rannveig Traustadóttir, 

2003).  Enn fremur má segja að með tilkomu félagslega líkansins hafi komið fram tæki 

sem hjálpar fötluðu fólki, ekki bara í baráttunni fyrir bættri þjónustu heldur fyrir fullri 

efnahagslegri, þjóðfélagslegri og pólitískri þátttöku i samfélaginu (Chappell, 2000 ).  

Þær hugmyndir sem þarna komu fram eru mjög róttækar og umdeildar en hafa haft 

gríðarleg áhrif á umræðu um málefni fatlaðra.  „Þessi nýji skilningur er afar frelsandi 

fyrir fólk því  ríkjandi hugmyndum um fötlun í lögum, læknisfræði, velferðarkerfi og 

annarri menningarbundinni orðræðu- um að takmarkanir á athöfnum og félagsleg 

mismunun sé óhjákvæmileg og sorgleg afleiðing þess að hafa skerðingar, má nú 

andmæla og hrekja“ ( Rannveig Traustadóttir, 2003 ).   

Á síðari árum hefur átt sér stað mikil umræða og átök um breska félagslega líkanið. Í 

þeirri umræðu hefur t.d. verið rætt um skilning á líkaninu, styrkleika þess og veikleika.  

Harðasta gagnrýnin sem komið hefur fram á líkanið hefur falist í að það nái ekki til allra 

hópa fatlaðs fólks og þar hafa hópar eins og fólk með þroskahömlun og geðfatlaðir 

verið nefndir. Eins er gagnrýnt að í líkaninu er litið framhjá skerðingunni og það geri 

ráð fyrir að€ allar hindranir fatlað fólks séu orsakaðar af félagslega þáttum (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). Breska fræðikonan Carol Thomas (1999) bendir til dæmis á að í 

líkaninu sé akmarkað fjallað um persónulega reynslu og menningarlega þætti. Eins 

þykir breska félagslega líkanið útiloka reynslu ákveðinna hópa meðal annars vegna 

kynferðis, kynþáttar og aldurs. Öll þessi gagnrýni hefur kallað á þróun, endurmat og 

endurnýjun líkansins og vekur athygli að framansögð gangrýni kemur „innanfrá“ það er 

að segja, að mestu frá fólki með fötlun og  þeim sem tengja rannsóknir sínar við 

fötlunarfræði (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

Samfara umræðunni um breska félagslega líkanið fóru norrænir fræðimenn að velta 

fyrir sér og skoða hugmyndir um fötlun í norrænum samfélögum og hvort um 

sameiginlegan skilning væri að ræða. Rætur norræna tengslaskilningins er eins og 

breska félagslega líkansins að finna í gagnrýni á hinn læknisfræðilega skilning um 
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fötlun á sjöunda og áttunda áratug 20. aldarinnar. Eins og fram hefur komið var á 

þessum tíma aukin áhersla á félagslega þætti. Þetta nýja viðhorf um félagslegan skilning 

átti að draga fram samfélaglega þætti eins og að beina athyglinni frá því að skilgreina 

einstaklinga sem uppsprettu vanda sem þyrfti að laga og bæta til þess að skoða hvernig 

hægt væri að fjarlægja samfélagslegar hindranir. Ekki er neinn einn ríkjandi skilningur á 

fötlun á norðurlöndunum heldur er um sameiginlegar hugmyndir að ræða sem meðal 

annars koma fram hjá Tossebro (2004) sem heldur því fram að einkenni þessara 

hugmynda endurspeglist í áherslunni á tengsl manneskjunnar við umhverfi sitt.   

Samkvæmt honum eru þrír meginþættir í hinni norrænu tengslanálgun: 1) Fötlun er 

misgengi milli einstaklings og samfélags; þetta tvennt fellur ekki vel saman. Orsökin er 

sú að einstaklingurinn er ekki venjulegur eða dæmigerður en ástæðan er jafnframt sú að 

umhverfið er ekki lagað að mismunandi fólki, sérstaklega skortir að gert sé ráð fyrir 

óvenjulegu fólki. 2) Fötlun er bundin aðstæðum. Manneskja með sjónskerðingu er ekki 

fötluð þegar hún talar í síma. Einstaklingur með lesblindu á í erfiðleikum í skóla en ekki 

endilega við ýmsar aðrar aðstæður. Hvort skerðing manneskjunnar verður að fötlun er 

þannig tengt ákveðnum aðstæðum því tengsl einstaklings og umhverfis eru 

afstæðubundin. 3) Fötlun er afstæð og hluti af ferli, ekki annað hvort eða (Rannveig 

Traustadóttir, 2003) .  

Norræn hugmyndafræði byggir í dag á kenningum manna eins og t.d. Bank-Mikkelsen 

og Bengt Nirje. Samkvæmt skilgreiningum Mikkelsens á normalisering að gera fólki 

með þroskahömlun kleift að lifa eins eðlilegu lífi og kostur er innan 

sólarhringsstofnanna. Bengt Nirje aftur á móti segir árið 1969 „að normalisering feli í 

sér að hinum þroskahamlaða sé gert kleift að lifa eins eðlilegu lífi frá degi til dags 

(dagshrynjandi) og kostur er, með sambærilegum lífsvenjum og aðstæðum og aðrir í 

samfélaginu búa við“ (Wolfensberger, 1980). Þarna átti ekki að breyta hinum fatlaða 

heldur átti umhverfið að laga sig þannig til að hinn fatlaði gæti átt eðlilegt líf 

sambærilegt öðrum. Samkvæmt þessum kenningum eiga allir að geta lifað eðlilegar 

lífsaðstæður, þroski einstaklinga og líf á að gefa fólki tækifæri til að upplifa bernsku, 

unglingsár og loks fullorðinsár á sama hátt og aðrir. Félagsleg sjónarhorn á fötlun eru af 

pólitískum toga og koma fram í velflestum stefnumótandi gögnum hjá hinu opinbera á 

norðurlöndunum, en þegar kemur svo að því skoða réttindi og þjónustu við fatlaða  

gilda allt aðrar reglur og eru læknisfræðilegu sjónarhornin og skilgreiningarnar þar að 

lútandi notuð til viðmiðunar á þjónustunni. Þegar litið er yfir sögu fólks með fatlanir er 
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ljóst að á fyrri hluta 20. aldar var aðskilnaður og einangrun það úrræði sem opinberir 

aðilar töldu réttu lausnina til að hlúa að fólki með fötlun. Stefna í málefnum fatlaðra var 

á höndum þeirra er leituðu lækninga og úrbóta fyrir hinn fatlaða en sá var aldrei spurður 

hvað hann vildi eða hvað hann teldi rétt. Það var ekki fyrr en kenningar um eðlilegt líf 

ruddu sér til rúms að breytingar urðu á högum fólks með fötlun. Það varð upphafið að 

breytti þjónustu en þó er greinilegt í allri lagasetningu síðustu ára um málaefni fatlaðra 

að hin læknisfræðilega á sýn fötlun er enn ríkjandi viðmið.     

 

2.3. Félagslegur skilningur og börn. 

Í umræðunni um hinn svonefnda eðlilegan þroska barna er ekki annað hægt en að velta 

því fyrir sér hvort slík umræða hafi ekki niðurdrepandi áhrif á upplifun fatlaðra barna og 

ungmenna á sig sjálf. Ekki er ólíklegt að sjálfsmynd þeirra og sjálfsálit bíði hnekki 

þegar samfélagið líti á þau sem annars flokks, jafnvel óeðlileg miðað við það ofurvald 

sem hinn „eðlilegi lífsferill“ á að vera samkvæmt kenningum hinna gömlu fræðimanna 

eins og Piaget og Erikson. Öll okkar uppeldisfræði og sú þróun sem talin hefur verið rétt 

á þroskaferli barna byggir á kenningum fræðimanna eins og þeirra og ganga út frá því  

að þroski barna sé ákveðinn partur af því að verða fullorðin. Með því að skilgreina 

barnæskuna sem þrep í átt að fullorðinsárum eru kenningarnar um eðlilegan lífsþroska 

barna niðurnjörvaðar í fyrirfram ákveðnar skilgreiningar um hvað sé eðlilegt barn. Litið 

var til barna sem einsleitan hóp og sjónarhorn þeirrra og upplifanir ekki skoðaðar heldur 

horft til foreldra og fagfólks. Auk þess hefur verið bent á að í þroskasálfræðinni séu til 

dæmis greinileg mörk á hvar séu frávik í þroska og með hvaða hætti þau falla út fyrir 

hið svokallaða eðlilega þroskaferli. Þessi sýn undirstrikar og sýnir fram á með hvaða 

hætti börn með frávik eru ekki aðeins öðruvísi heldur óeðlileg (Priestley, 2003). Með 

þessum fastmótuðu kenningum eru ýtt undir þær kenningar að skerðingin sé aðalorsök 

þeirra vandamála sem fatlað barn þarf að takast á við. Á þann hátt verður hinn 

læknisfræðilegi skilningur ríkjandi. Jafnframt hefur verið bent á að þetta verði til þess 

að læknisfræðileg greining á getu barnsins sitji ávallt í fyrirrúmi og aðaláherslan snúist 

um hvernig sé hægt að lækna og bæta einstaklinginn. Með þessum viðhorfum hefur því 

verið viðhaldið að tilvist fatlaðra barna sé harmleikur og að þau séu samfélagslegt 

vandamál. Líta má svo á að með því sé börnunum sýnd ákveðin lítilsvirðing. Slík sýn á 

þroskaferil fatlaðra getur gert þeim erfiðara fyrir, til dæmis við að tileinka sér sterka og 

góða sjálfsmynd og sjálfsálit sem væri uppbyggilegt og jákvætt. Algengt er til dæmis 
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hér á landi að fötluð börn séu í einhverskonar sérúrræðum. Þegar slíkt gerist er sú hætta 

fyrir hendi að ýtt sé undir neikvæða upplifun barnsins á sjálfu sér og gagnvart öðrum 

börnum í umhverfinu. Sérúrræðin koma einnig í veg fyrir að fatlaða barnið upplifi 

eðlilega hrynjandi í fjölskyldulífi. Í því samhengi má t.d. benda á að algengt er að fötluð 

börn á Íslandi séu í skammtímavistun í því skyni að hvíla aðra í fjölskyldunni. Auk þess 

er ekki óalgent að  fötluð börn gangi í sérskóla eða séu í sérkennslu innan 

grunnskólanna.  Í nýlegri rannsókn Rannveigar Traustadóttur sem beinist að lífi og 

aðstæðum fatlaðra barna á Íslandi  kemur einnig fram að umtalsverður hópur barnanna 

sækir sérskóla eða nýtur kennslu í sérdeildum almennra grunnskóla (Rannveig 

Traustadóttir, 2008).  

Á síðustu árum hafa fræðimenn beint sjónum sínum í ríkara mæli en áður að 

upplifunum fatlaðs fólks á aðstæðum sínum og telja að staðsetning einstaklings í 

samfélagi mótist mjög mikið af því félagslega og menningalega baklandi sem 

einstaklingurinn hefur. Í þessu samhengi er ljóst að sjálfsmat og sjálfsskilningur mótast 

af því umhverfi sem einstaklingurinn elst upp í og því samfélagi sem hann tilheyrir. Í 

áðurgreindri rannsókn Rannveigar Traustadóttur sem beindist að félagslegum þáttum í 

lífi fatlaðra barna og ungmenna kemur m.a. fram að þau áttu stundum erfitt með að 

skilja allt það hrós sem þau fengu á meðan önnur börn fengu ekki hrós fyrir 

sambærilega hluti. Viðbrögð sem þessi senda þau skilaboð til fatlaðra barna að gengið 

sé út frá því að þau séu hjálparvana og aumkunarverð. Slíkt er ekki gott innlegg í þróun 

sjálfsskilnings fatlaðra barna (Rannveig Traustadóttir, 2008). 

Í hinni ungu fræðigrein fötlunarfræði hefur verið þróaður nýr skilningur á fötlun þar 

sem hafnað er einhliða læknisfræðilegum skilningi á fötlun og athyglinni í staðinn beint 

að félagslegum þáttum í umhverfinu og því hvað má bæta til að aðgengi fatlaðra að 

samfélaginu verði sjálfsagt. Í stað þess að líta á fötlun sem persónulegan harmleik 

og/eða afbrigðilegt frávik þá benda fræðimenn sem aðhyllast fötlunarfræðina á að beina 

skuli sjónum að félagslegum hindrunum og hinu manngerða umhverfi og fordómum í 

samfélaginu sem skapa fólki með fötlun erfiðleika. Í nýlegri rannsókn innan 

fötlunarfræði um líf fatlaðra barna og ungmenna er markmiðið að afla þekkingar á 

sjónarhorni og skilningi barna og ungmenna á fötlun, skerðingu og fleiru auk þess að 

líta til þess hvernig þau takast á við og semja um fötlun í daglegu lífi og samskiptum 

(Rannveig Traustadóttir, 2008). Rannsóknin er enn í gangi en þó hefur komið fram að 

fötluð börn hafa mikilvægan skilning á þeirri þjónustu sem þeim er boðið og skoðanir á 
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því hvernig best megi haga þjónustunni. Áhugavert verður að fylgjast með þessari 

rannsókn og vonandi skilar hún sér í betri þjónustu við fólk með fötlun. 

 

2.4. Lög.                                                                                                                           

Til þess að varpa ljósi á það lagalega umhverfi sem mótar ramma fyrir þjónustu við 

börn með fötlun hér á landi verður hér á eftir fjallað um helstu lög og 

mannréttindasáttmála sem því tengist. Með lögum um aðstoð við þroskahefta 

nr.47/1979 færðist málaflokkur fatlaðs fólks til í kerfinu og heyrði ekki lengur eingöngu 

undir heilbrigðismálaráðuneytið heldur koma að málaflokknum bæði mennta- og 

félagsmálaráðuneyti. Í þessum lögum kveður því við nýjan tón þar sem ekki lengur er 

einblínt eingöngu á að „lækna“ heldur sé markmiðið að þroskaheftir eins og þeir eru 

kallaðir í lögunum eigi rétt á að lifa á eins eðlilegan hátt og hægt er. Enn eru þó 

stofnanirnar inni í myndinni þó að sé meira lagt upp úr þjálfun og kennslu einstaklinga, 

möguleika þeirra til að stunda nám í almennu skólakerfi og möguleiki á búsetu á 

sambýlum í „almennum“ hverfum. Lög þessi þykja því tímamót í þjónustu við fatlað 

fólk en í þeim kemur í fyrsta sinn fram heildræn stefna sem markast af nýjum 

viðhorfum og breyttum áherslum. Fólk með fötlun varð urðu sýnilegra í íslensku 

samfélagi, tóku meiri þátt í daglegu lífi og átti það sinn þátt í að breyta viðhorfum 

almennings til þeirra (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Lög um málefni fatlaðra nr.59 öðluðust gildi árið 1992. Með þessum lögum færðist   

málaflokkurinn undir stjórn Félagsmálaráðuneytisins. Í lögunum segir m.a. að markmið 

þeirra sé að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á borð við aðra 

þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi (Lög um málefni 

fatlaðra nr.59/1992). Þessi lög ganga enn lengra en áður til þess að tryggja fötluðum 

mannréttindi þar sem ákvæði er um réttindagæslu, sjálfstæða búsetu og atvinnu á 

almennum vinnumarkaði er getið sem eðlilegs hluta af lífi fatlaðra sem annara. Hér, sem 

og í viðaukum síðari ára við þessi lög, er réttur fatlaðra skýr og greinilegur. Þeir eiga að 

geta lifað eins eðlilegu lífi og kostur er, hvað eigin getu varðar sérstaklega. Það sem upp 

á hefur vantað er þó að nægt fjármagn hefur ekki fengist á hverjum tíma til að hægt sé 

að framfylgja þessum lögum í hvívetna.                                              

Í umræðunni um fötluð börn og þá lögbundnu þjónustu sem þau eiga rétt til verður að 
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skoða allt sem málið varðar, ekki eingöngu málefni fatlaðra heldur og þau lög er fjalla 

um leik- og grunnskóla.  

Í lögum um leikskóla nr.90/2008 kemur fram að í leikskólanum fari fram umönnun og  

menntun barna á leikskólaaldri auk þess sem segir að börn sem þurfi sértæka aðstoð og 

þjálfun eigi rétt á slíkri þjónustu innan leikskólans. Að öðru leyti er lítið fjallað um 

fötluð börn í lögunum. Þó kemur fram að öll börn á leikskólaaldri eiga rétt á 

leikskólavist og því er eðlilegt að álykta að þar eigi að fara fram einstaklingsmiðuð 

þjónusta þar sem þarfir allra barna, þar með talinna fatlaðra barna, eru í fyrirrúmi og 

þeim mætt með viðeigandi hætti. Þá er einnig vísað til þess að greiningar á fötluðum 

börnum veiti þeim rétt til sérfræðiþjónustu. Af þessu má álykta að í leikskóla séu börn 

án greininga sem hafa þörf á sérfræðiaðstoð/stuðningi að halda og fái ekki vegna skorts 

á greiningum. Hér geta verið um að ræða hegðunarvandamál, ofvirkni og skort á 

einbeitingu og annað sem getur skapað félagslega einangrun og /eða vandamál.  

Í lögum um grunnskóla (2008) virðist rétturinn til stuðnings og/eða sérfræðiaðstoðar 

skýrari en í lögum um leikskóla. Þar eru t.d. greiningar ekki nefndar sérstaklega heldur 

er miðað við líkamlegt og andlegt atgervi. Kennarar skólanna beina nemendum sem 

þurfa hugsanlega á aðstoð að halda, hvort heldur er vegna andlegra eða félagslegra 

vandamála, til sérfræðinga skólans sem beina barninu í þann farveg sem talin er bestur 

hverju sinni. Í 13.gr grunnskólalaga segir að allir nemendur grunnskóla eiga rétt á 

kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af 

þörfum þeirra og almennri vellíðan. Grunnskóli skal í hvívetna haga störfum sínum 

þannig að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. Nemendur eiga rétt á því 

að njóta bernsku sinnar í öllu starfi á vegum skólans (Lög um grunnskóla nr.91/2008).  

Lögin um grunnskóla eru til þess fallin að jafna rétt til náms en þó er sérstaklega kveðið 

á um þjónustu til fatlaðra og /eða nemenda með sérþarfir. Segir meðal annars í 17. gr 

laganna að nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum 

grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. Nemendur sem 

eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra 

örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra, nemendur með 

leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt 

á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir (lög um grunnskóla, 

nr.91/2008). 
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2.5. Alþjóðlegar samþykktir og sáttmálar. 

Nú árið 2009 hafa verið gefnar út ýmsar alþjóðlegar yfirlýsingar og sáttmálar til þess að 

vernda rétt barna sem og fatlaðs fólks til náms og fullnægjandi lífsgæða. Meðal þeirra 

sáttmála sem gefnir hafa verið út eru Salamanca-sáttmálinn (Umsjónakennarinn), 

Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna (Barnasáttmálinn) og samningur um réttindi fólks 

með fötlun (Félagsmálaráðuneytið). Sameiginleg markmið þessara sáttmála er að miða að 

aukinni réttindagæslu fyrir börn og fólk með fötlun. 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var fullgildur á Íslandi 28. október árið 1992. Í 

honum er kveðið á um rétt allra barna til menntunar og að hún skuli vera á kostnað hins 

opinbera á grunnskólaaldri. Í 23. Grein barnasáttmálans kveður sérstaklega á um 

menntun fyrir fötluð börn, að þau skuli njóta sérstakrar aðstoðar sem henta því og skuli 

miða að þau njóti menntunar, þjálfunar, tómstunda og fleira. 

Í Salamanca á Spáni var í júnímánuði árið 1994 haldin ráðstefna um rammaáætlun 

vegna menntunar barna með sérþarfir og segir í yfirlýsingu kennda við Salamanca að 

menntun sé frumrétttur hvers barns og skylt er að gefa því kost á að ná og viðhalda 

viðunandi stigi menntunar. Auk þessa kemur fram réttur til skólagöngu almennu 

skólakerfi þar sem þörfum hins fatlaða sé mætt með aðlöguðum kennsluaðferðum, að 

mið sé tekið af barninu, að almennir skólar séu virkasta aflið til að sigrast á hugarfari 

mismununar. Einnig kemur skýrt fram að taka skuli mið af einstaklingsþörfum 

nemenda. Salamanca yfirlýsingin tekur á nokkrum atriðum er varða skóla án 

aðgreiningar og vekur þar sérstaka athygli okkar að kveðið er á um að góð stoðþjónusta 

sé forsenda árangurs og halda skuli á lofti samstarfi fagaðila en ekki 

einstaklingsframlagi. Lög og reglur á Íslandi taka mið af þessari yfirlýsingu.       

Að lokum má nefna samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun en hann 

kveður á um jöfn réttindi allra, að losa þurfi samfélög við þær hindranir sem komi í veg 

fyrir samfélagsþátttöku fatlaðra og frelsi fyrir alla. Í sáttmálanum er tekið sérstaklega 

fram rétturinn til náms á öllum skólastigum, til símenntunar, starfsþjálfunar og 

fullorðinsfræðslu. Þar er þess getið sérstaklega að kennarar skuli hafa sérþekkingu á 

fötlunum og sérkennsluaðferðum. Samningurinn tekur á þeim atriðum sem hafa áhrif á 

líf og lífsgæði einstaklinga með fötlun og vinnur að jöfnum rétti til þess að vera virkur 

samfélagsþátttakandi. Samninginn þarf að undirrita og er aðlögun að fullgildingu hans 

hérlendis hafin en ýmislegt er ógert. og margt þarf að gera og sem lítið dæmi má nefna 
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að í nýju grunnskólalögunum er skólastjórnendum gefinn réttur til að vísa fötluðum 

nemendum frá skólanum telji hann að nemandinn eigi kost á betri þjónustu annars 

staðar. Þetta ákvæði laganna brýtur algerlega í bága við sáttmálann. Skoða þarf áhrif 

sáttmálans á líf fatlaðra og gefa þeim tækifæri til virkrar þátttöku í framgöngu 

réttindanna, þó verður alltaf að muna að öllum réttindum fylgja skyldur sem vert er að 

muna og taka þarf fullt tillit til. 
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3. Störf og hugmyndafræði þroskaþjálfunar.                        

Þroskaþjálfar sinna fjölbreyttum störfum úti í samfélaginu en þeir starfa í samræmi við 

þá hugmyndafræði sem fjallað hefur verið hér að framan og hafa að leiðarljósi lög og                

sáttmála sem tengjast fötluðu fólki á öllum aldri. Hluti af störfum þroskaþjálfa hefur 

ávallt falist í að styðja fólk með fötlun í réttindabaráttu þess. Samhliða hafa 

þroskaþjálfar þurft að berjast fyrir viðurkenningu á námi sínu og störfum í samfélaginu, 

ekki síst þeirri sértæku þekkingu á málefninu sem þeir hafa. Þessum kafla er ætlað að 

varpa ljósi á sögu og þróun menntunar og starfa þroskaþjálfa auk þess sem 

hugmyndafræði stéttarinnar í áranna rás verður skoðuð. 

3.1. Þroskaþjálfinn, menntun og starfslýsingar. 

Hér fjöllum við um sögu menntunar þroskaþjálfa og þær starfslýsingar og reglur sem 

hann hefur sett sér í starfi. 

Gæslusystraskóli ríkisins var stofnaður árið 1958 við Kópavogshæli en hann var forveri 

Þroskaþjálfaskóla Íslands og núverandi þroskaþjálfabrautar. Samkvæmt lögum nr.  

531/1967 um fávitahæli segir að aðalfávitahæli ríkisins skuli sérmennta fólk til 

fávitagæslu eins og það var nefnt á þeim tíma. Námið fór fram á Kópavogshælinu og 

tók tvö ár. Námið skiptist í bóklegt- og verklegt nám. Til að byrja með voru kennarar að 

mestu hjúkrunarfólk, það er læknar og hjúkrunarfræðingar og var námið fyrst og fremst 

stofnanamiðað, fólk sérstaklega menntað til þess að vinna inn á stofnunum fyrir fólk 

með fötlun. Þar til lög um aðstoð við þroskahefta (1979) voru samþykkt hafði fólk með 

þroskahömlun afar takmarkaða þjónustu úti í samfélaginu. Eina þjónustan sem gert var 

ráð fyrir var inni á stofnunum. Bent hefur verið á að fólk sem bjó á stofnunum, svo sem 

Kópavogshæli og Sólheimar hafi haft lítil sem engin áhrif á eigið líf og var oftar en ekki 

sent frá foreldrum sínum börn að aldri. Það var oftar en ekki undir getu einstaklinganna 

og hjartagæsku þeirra er unnu með þeim hvort og þá hversu mikla kennslu þau fengu 

t.d. í daglegum athöfnum, hvað þá í flóknara námi. Hér voru störf þeirra er þarna unnu 

hjúkrunarmiðuð og litið á einstaklingana sem sjúklinga enda var skipting fólks í 

húsnæði aðeins kynjaskipt en ekki eftir getu. 

Árið 1971 var sett reglugerð um námið þar sem formleg viðurkenning á 

uppeldishlutverki stéttarinnar var staðfest. Samfara þessum breytingum  fékk skólinn 

nafnið Þroskaþjálfaskóli Íslands og útskrifaði þroskaþjálfa og starfsheitið gæslusystir 

var lagt niður. Breytingar urðu á náminu og voru þjálfun, uppeldi og umönnun 
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höfuðatriði námsins auk þess sem námslengdin varð 3 ár (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). Árið 1976 var svo lögum um skólann breytt (Þroskaþjálfinn, 2005) og varð 

skólinn þá sjálfstæð stofnun með sér fjárlög óháð Kópavogshæli.  Á þessum tíma urðu 

einnig þau kaflaskil í námi þroskaþjálfa að þeir voru sendir í starfsnám á aðrar stofnanir 

fyrir vangefna. Helsta baráttumál þroskaþjálfa, lögverndun starfsheitisins, fékkst 

samþykkt með lögum um störf og starfshætti þroskaþjálfa árið 1978. Strax ári síðar 

1979, voru sett lög um aðstoð við þroskahefta sem fól í sér stefnubreytingu á þjónustu 

við þroskahefta. Markmið laganna var að tryggja þroskaheftum jafnrétti á við aðra 

þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa sem eðlilegustu lífi í 

samfélaginu. Lög þessi eru enn í dag undirstaða þeirrar hugmyndafræði og stjórnsýslu 

sem gildir enn í dag (Félagsmálaráðuneyti, 2006). Þjónustan var ekki lengur bundin við 

altækar stofnanir og var landinu skipt upp í átta starfssvæði sem hvert og eitt átti að 

veita sérfræðiþjónustu m.a. þroskaþjálfun. Þetta breytti miklu um hvar og hvernig 

þroskaþjálfar störfuðu, sem fólst m.a. í því að starfsvettvangur þroskaþjálfa varð mun 

fjölbreyttari. Metnaður til náms þroskaþjálfa varð æ meiri og árið 1985 var stúdentspróf 

sett sem skilyrði fyrir skólagöngu og eins var skólanum falið að starfa að símenntun og 

hófst framhaldsnám við skólann í fyrsta sinn veturinn 1989 (Lög um aðstoð við 

þroskahefta, 1979).    

Starfslýsing stéttarinnar fékkst svo loks inn í opinbera reglugerð árið 1987 en það þótti 

mikill áfangasigur fyrir þroskaþjálfa. Auk þess sem þroskaþjálfum var mikill fengur í að 

árið 1991 færðist skólinn frá heilbrigðisráðuneyti yfir til menntamálaráðuneytis. Þetta 

sama ár voru fyrstu siðareglur þroskaþjálfa samþykktar. Félag þroskaþjálfa varð á 

þessum tíma æ öflugri málsvari þroskaþjálfa og lét sig varða bæði menntun og 

starfshætti félagsmanna. Það var svo 1996 sem félagið varð stéttafélagið 

Þroskaþjálfafélag Íslands og fór með samningsumboð fyrir félaga og voru fyrstu 

sjálfstæðu samningar félagsins samþykktir ári síðar. Þetta sama ár voru svo 4 skólar 

sameinaðir í einn, Kennaraháskóla Íslands. Var Þroskaþjálfaskólinn einn af þeim og 

útskrifuðust fyrstu þroskaþjálfarnir með B.ed. gráðu ári síðar. Þar með varð 

þroskaþjálfanámið háskólanám og í dag útskrifast þroskaþjáfar með BA gráðu í 

þroskaþjálfun.vSíðasta breytingin sem orðið hefur á námi þroskaþjálfa varð svo vorið 

2008 þegar Kennaraháskóli Íslands og Háskóli Íslands sameinuðust undir merkjum hins 

síðarnefnda og fellur nám þroskaþjálfa í dag undir menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Í Þriðju grein reglugerðar um störf, starfsvettvang og starfhætti þroskaþjálfa 
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nr.215/1987 segir svo um markmið þroskaþjálfunar: “markmið þroskaþjálfunar er 

hæfing að samfélaginu þar sem gengið skal út frá því að fatlaðir taki fullan þátt í 

samfélaginu með hliðsjón af sérþörfum hvers og eins, skal það gert í samvinnu við hinn 

fatlaða, foreldra og forráðamenn og aðrar starfsstéttir” (Vilborg Jóhannsdóttir,2001). 

Auk þess kemur fram í sömu grein að þroskaþjálfar skuli vera vakandi fyrir 

réttindagæslu skjólstæðinga sinna og þeir skuli taka faglega ábyrgð á að samfélagið 

uppfylli skyldur sínar. Starfssvið þroskaþjálfans getur verið ansi víðfeðmt og kemur 

hann víða að þjónustu við börn og fullorðna sem hefur kallað á að menntastofnanir séu 

vel vakandi fyrir breyttum kröfum í þjónustu við fatlaða.  

Þróun í námi hefur verið mjög ör nú á síðustu árum og eru þau nýmæli nú að nemar 

gera upp við strax á fyrsta ári námsins hvort þeir ætli sér að sérhæfa sig í störfum með 

börnum eða fullorðnum og eru skiptar skoðanir um það meðal nemanna og leiðbeinenda 

þeirra á vettvangi. Í dag eru störf þroskaþjálfa kunnari almenningi en áður og hefur 

almenningur aukinn skilning á þörfinni fyrir sérhæfða þjónustu, sem þroskaþjálfar veita  

en þó er enn langt í land með að réttur fólks með  fötlun til samfélagsþátttöku sé að fullu 

virtur og þar með að störf og starfshættir þroskaþjálfa séu á öllum stigum uppeldis og 

menntunar nauðsynlegur. Í lokin er rétt að geta þess að að innan Háskóla Íslands hafa 

heyrst raddir þeirra sem telja að starfsheitið þroskaþjálfi sé ekki nægilega gott og skýrt 

sem starfsheiti stéttarinnar. Hér er um að ræða málefni sem við aðeins höfum heyrt talað 

um innan veggja skólans í þroskaþjálfanáminu en ekki annars staðar, ef undan er þegin 

fyrirspurn frá annarri okkar á fundi trúnaðarmanna Þroskaþjálfafélags Íslands haustið 

2008 þar sem fólk hafði heyrt umræðuna en ekki þótt ástæða til að taka málið upp. Sitt 

sýnist hverjum en helstu rök þeirra sem ekki aðhyllast þetta viðhorf er að nú loks er 

stéttin að verða sýnileg, verða kunn í íslensku samfélagi og farin að hljóta 

viðurkenningu bæði sem fagstétt og sem stéttarfélag í kjarabaráttu. Hins vegar er ljóst 

að fleirum þykir orðin full nauðsyn á að stöður þroskaþjálfa verði lögverndaðar þannig 

að eðlilegt og rétt sé bæði siðferðilega og lagalega að ráða þroskaþjálfa í ákveðin störf, 

innan menntageirans, búsetunnar og dagþjónustu almennt.      

 

3.2. Hugmyndafræði þroskaþjálfunar. 

Óhætt er að segja að miklar breytingar hafi orðið á hugmyndafræðinni sem einkennir 

störf þeirra er vinna með fólki með fötlun, þá er læknisfræðileg áhersla dæmi um þann 
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gamla tíma sem einkenndi þjónustu við þroskahamlaða þegar rétturinn til lífs var 

kannski helsti réttur hinna þroskahömluðu og markaðist vinna við þá samkvæmt því. Í 

dag njóta kenningar um félagslegan skilning og kenningar manna eins og til dæmis 

Wolfensberger viðurkenningar og eru gott dæmi um þjónustuna sem við viljum veita í 

dag. Hugmyndafræði þroskaþjálfa hefur lítið breyst, alla tíð hefur áherslan verið á 

jafnrétti, virðingu fyrir sjálfsákvörðunarréttinum og mannhelgi. Í fyrstu einkenndust 

störf og starfsvettvangur þroskaþjálfa af umönnun og uppeldi ásamt þjálfun. Starf 

þroskaþjálfa í dag felast fyrst og fremst í því að vera sérfræðingar í  námi og starfi fólks 

með fötlun. Barátta þroskaþjálfa fyrir viðurkenningu á starfi sínu og starfsheiti hefur 

tekið miklum breytingum í áranna rás, allt frá þeim hugmyndum sem einkenndi 

læknisfræðilega líkanið til þeirra hugmynda sem starfað er eftir í dag, en óhætt er að 

segja að þar séu samankomnar helstu kenningar í hugmyndafræðinni eins og kenningar 

Wolfensberger, kenningar norræna tengslaskilningsins auk kenninga um fulla 

samfélagsþátttöku og félagslegs skilnings á reynslu og upplifun þroskahamlaðra.  Áður 

var hinn þroskahamlaði oftar en ekki hluti af hóp og varð hann að samasamast  hópnum 

eins vel og hægt var en í dag reyna þjónustuveitendur að finna/veita þjónustu til 

skjólstæðinga sinna þannig að þeirra upplifanir, langanir og óskir séu í forgrunni og það 

sem vinna á eftir, þjónustan er öll orðin einstaklingsmiðuð til að hver og einn fái notið 

eins mikilla lífsgæða og kostur er. 

Í dag starfa þroskaþjálfar eftir siðareglum Þroskaþjálfafélags Íslands og Starfskenningu 

þroskaþjálfa sem gerð var á starfsdögum þroskaþjálfa á Akureyri í janúar árið 2007.  

Auk þess tileinkar þroskaþjálfinn sér þau viðhorf og þær kenningar sem unnið er eftir á 

hverjum vinnustað fyrir sig, því eins og í leikskólum og grunnskólum er unnið 

markvisst eftir ákveðnum aðferðum og kenningum (Þroskaþjálfafélag Íslands).  

Í Starfskenningunni segir meðal annars; sérstaða þroskaþjálfa er annars vegar víðtæk og 

hagnýt þekking á sviði stefnumótunar, skipulags og framkvæmdar heildrænnar þjónustu 

og hins vegar einstaklingsmiðuð þjónusta, óháð aldri og aðstæðum (Þroskaþjálfafélag 

Íslands).  Hér gefur að líta hversu víðtækt starfssviðið er, allt frá því að veita barni 

þjónustu í leik og námi til þess að hinn fullorðni fái notið lífsgæða í búsetu, námi og 

starfi þar sem virðing fyrir einstaklingum, óháð aldri er alger (Þroskaþjálfafélag 

Íslands).     
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Ef litið er til þess aldurshóps sem við ætlum að skoða þjónustuna fyrir þá eru störf 

þroskaþjálfans bundin við hin ýmsu lög og samþykktir eins og fram kemur í kaflanum 

um lög og alþjóðasamþykktir. Um eru að ræða lög um leikskóla, grunnskólalögin, lög 

um málefni fatlaðra, siðareglur þroskaþjálfa og starfskenningu þroskaþjálfa. Í lögum um 

leikskóla segir: Börn sem þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun, að mati viðurkenndra 

greiningaraðila, eiga rétt á slíkri þjónustu innan leikskólans. Þjónusta þessi skal fara 

fram undir handleiðslu sérfræðinga samkvæmt ákvörðun leikskólastjóra og 

sérfræðiþjónustu skv. 21.gr í samráði við foreldra (Lög um leikskóla, 22 gr. 2008).  Hér 

hlýtur að vera eðlilegt að áætla að þroskaþjálfinn sé sá sérfræðingur sem veitt gæti þá 

þjónustu sem gagnast barninu best því eins og segir í starfskenningu þroskaþjálfa er 

með þroskaþjálfun unnið á fræðilegan og skipulegan hátt í samstarfi við 

þjónustunotendur að því, að stuðla að jákvæðum viðhorfum, efla færni og auka skilning 

á aðstæðum fólks sem býr við skerðingar. 
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4. Rannsóknin 

Í þessum kafla verður gerð við grein fyrir markmiði rannsóknarinnar, 

rannsóknarspurningunni og þeim aðferðum sem við notuðum við rannsóknina. 

Samantekt og lærdómur okkar af rannsókninni verða settar fram auk þess sem val á 

þátttakendum/viðmælendum og aðferðir við úrvinnslu og greiningu gagna  verða 

kynntar. 

Rannsóknarspurningin er:  Hvernig er aðkomu þroskaþjálfa háttað í þjónustu við fötluð 

börn á aldrinum 4 til 8 ára í Mosfellsbæ? Markmiðið með rannsókninni var að komast 

að því hvort viðmælendur okkar teldu þörf fyrir störf þroskaþjálfa nauðsynleg í þjónustu 

við börn á þessum aldri, hver sú þjónusta væri og hvort eftir því væri leitað að 

þroskaþjálfi veitti þjónustuna. Auk þess sem við ákváðum að heyra hver reynsla 

þroskaþjálfa af störfum inn á leikskólum í bænum væru með tilliti til þjónustuúrræða 

auk þess langaði okkur til að vita hvað foreldrar fatlaðra barna hefðu að segja um 

þjónustuna.  

 

4.1. Aðferð og framkvæmd rannsóknar  

Aðferðafræði rannsókna í félagsvísindum byggir aðallega á tveimur aðferðum, 

eigindlegri og megindlegri aðferð. Að upplagi er um ólíkar aðferðir að ræða, þar sem 

aðferðir og tækni fara ekki saman. Okkar rannsókn byggir á eigindlegum aðferðum. Í 

slíkum rannsóknum er yfirleitt nánd við þátttakendur töluverð og sveigjanleiki slíkra 

rannsókna er mikill. Markmið eigindlegra rannsókna er að öðlast aukinn skilning á 

viðfangsefninu, það er að rannsakandinn setur sig í spor þátttakenda og reynir að skilja 

upplifanir þeirra frá þeirra sjónarhorni enda fer rannsóknin oftast fram í umhverfi 

þátttakenda (McMillan, 2004). Þar sem eigindlegar rannsóknir byggjast á góðum 

tengslum og samskiptum þurfa rannsakendur að vera vel meðvitaðir um ábyrgð sína 

gagnvart þátttakendum og í tilviki þroskaþjálfa sem rannsakenda eru siðareglur 

félagsins vel til þess fallnar að hafa þær til hliðsjónar í rannsókninni  (Þroskaþjálfafélag 

Íslands). Trúnaðar þarf að gæta og virðing fyrir fólki þarf að vera til staðar auk þess sem 

rannsakandi þarf að upplýsa þátttakendur um hvað rannsóknin fjallar og hvernig hún 

verði meðhöndluð. Við greiningu gagnanna notuðum við þær aðferðir sem okkur voru 

kynntar í aðferðafræði rannsókna í KHÍ haustið 2007. (Esterberg,). Þar sem rannsókn 

okkar beinist að okkar eigin bæjarfélagi höfðum við viðmælendur okkar í næsta 
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nágrenni og þurftum ekki að leita langt yfir skammt. Í greiningunni flokkuðum við orð 

og hugtök sem féllu að efni rannsóknarinnar. Út frá þessu þróuðust ákveðin þemu sem 

voru: viðhorf til þroskaþjálfa, staða þroskaþjálfa, þjónustuúrræði og framtíðarsýn. 

4.2. Rannsóknin 

Rannsóknin okkar byggir á opnum viðtölum þar sem spurningarnar eru yfirleitt opnar 

og leiða oft af sér nánari umræðu um málefnið. Viðtölin voru svonefnd  hálfskipulögð 

viðtöl en í þeim eru spurningarnar fyrirfram ákveðnar en svarmöguleikar opnir sem 

gefur viðmælendum færi á að bæta við því sem þeir telja að skipti máli án þess að fara 

út fyrir viðtalsrammann (Mcmillan,2004). Við ræddum einu sinni við hvern 

viðmælenda og voru viðtölin í kringum klukkustundarlöng hvert. 

Þáttakendur í rannsókn okkar voru allt konur sem sinna ólíkum störfum í þjónustu við 

fatlaða sem þó tengjast allar undir hatti sama vinnuveitanda. Við ræddum við tvo 

þroskaþjálfa sem báðir sinna starfi sérkennslustjóra hvor í sínum leikskólanum, við 

sérkennara á yngra stigi grunnskóla, félagsráðgjafa hjá fjölskydusviði Mosfellsbæjar og 

að lokum ræddum við við skólafulltrúa Mosfellsbæjar, sú er leikskólakennari að mennt. 

Í vali á viðmælendum reyndum við að finna aðila sem hefðu þekkingu á hvernig 

þjónustu við fötluð börn væri háttað. Í þessum tilgangi höfðum við meðal annars 

samband við yfirmann fræðslusviðs Mosfellsbæjar en hann vísaði erindi okkar til 

skólafulltrúa. Að lokum reyndum við líka að fá foreldri til viðtals en þegar til kom 

treystu þeir foreldrar sem við spurðum sér ekki til að taka þátt í rannsókninni þar sem 

nokkuð ljóst var að vegna smæðar þjónustunnar yrði ekki hægt að veita 

einstaklingunum fullnægjandi leynd. Þeim þótti augljóst að auðvelt yrði að finna út hver 

viðmælandinn væri og svo framvegis. Þar af leiðandi kemur ekki fram rödd foreldra í 

niðurstöðum okkar.  

Sérkennarinn í grunnskólanum hefur áralanga reynslu af kennslu, fyrst sem almennur 

kennari en eftir að hún lauk sérkennslunámi frá KHÍ hefur hún eingöngu sinnt 

sérkennslu á yngra stigi grunnskólans.   

Félgagsráðgjafinn hefur fimm ára starfsreynslu hjá bæjarfélaginu og gegnir stöðu 

almenns félgasráðgjafa í málefnum aldraðra og fatlaðra auk annara verkefna.  
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Þroskaþjálfinn í leikskólanum Brekku hefur langan feril að baki, bæði hérlendis og 

erlendis, en inn á leikskólanum hefur hún starfað síðastliðin 3 ár samfellt en lengur með 

hléum.   

Þroskaþjálfinn á leikskólanum Álfabjargi hefur starfsreynslu af tveimur leikskólum í 

bænum, annars vegar sem almennur starfsmaður og hins vegar sem sérkennslustjóri frá 

s.l. hausti. Hún upplifir mismunandi áherslur á milli leikskóla og því mjög gaman að fá 

hennar sjónarhorn.  

Leikskólafulltrúinn hefur langan starfsferil innan bæjarfélagsins og hefur hann að mestu 

verið innan leikskólanna og tengdri starfssemi. Hún hefur þó þurft að takast á við 

málefni fatlaðra barna innan leikskólanna og lætur vel af því starfi sínu.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar felast í því að hún byggir að mestu á reynslu 

þjónustuveitenda og gefur það að okkar áliti nokkuð skekkta mynd af þeirri þjónustu 

sem í boði er.   

4.3. Viðtölin og greining þeirra. 

Gagnasöfnun í rannsókninni má skipta í tvo hluta. Í fyrra hlutanum eða á haustönn árið 

2007 tókum við þrjú viðtöl. Vera má að einhverjar breytingar hafi orðið á þjónustunni 

síðan þá og gæti það haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Síðari viðtölin tvö fóru 

svo fram nú á vordögum 2009. Þrjú af viðtölunum fóru fram á vinnustað viðmælenda, 

eitt fór fram á okkar eigin vinnustað og það síðasta á heimili annarrar okkar.  Tekið skal 

fram að viðmælendur okkar ákváðu allir stað og stund viðtals.                                     

Við höfðum rannsóknarspurninguna að leiðarljósi við gerð spurninganna til viðmælenda 

okkar og voru þær hálfopnar. Þannig gerðu þær viðmælendum okkar kleift að svara 

spurningunum og bæta við þær ef þeim fannst ástæða til um þjónustuna og notendur 

hennar. Í samtölunum sjálfum þróuðust fleiri spurningar en sem kviknuðu út frá þeim 

svörum sem lágu fyrir og því urðu þær spurningar sem við lögðum upp með eingöngu 

til viðmiðunar (Sjá fylgiskjal 1). Viðmælendurnir vinna allir hjá bæjarfélaginu en sinna 

störfum sínum á ólíkum vinnustöðum þar sem stjórnendur eru ólíkir og áherslur 

mismunandi.   

Við gagnaöflun skoðuðum við töluvert af rituðum gögnum eins og lög og reglugerðir í  

málaflokki fólks með fötlun, fyrir leik- og grunnskóla, kennsluskrár sömu stofnanna, 

auk þess sem við lásum greinar og viðtöl við foreldra fatlaðra barna og unglinga. Við 
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kynntum okkur einnig viðtöl við starfandi þroskaþjálfa í tímaritum eins og 

Þroskaþjálfanum. 
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5. Helstu niðurstöður. 

Hér á eftir verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni sem er eftirfarandi: ,,Þjónusta og þörf fyrir störf þroskaþjálfa í 

Mosfellsbæ fyrir börn á forskólaaldri. Hér á eftir fjöllum við um hvert viðtal fyrir sig en 

drögum síðan saman niðurstöðurn okkar í lokin. Viðmælendur okkar verða kynntir til 

leiks undir starfsheiti og/eða menntun en ekki eru notuð nöfn þeirra. Þetta er gert til að 

tryggja trúnað við þátttakendur.  

5.1. viðtal við þroskaþjálfa 1  

Þroskaþjálfi 1 er mjög ánægður í sínu starfi og finnst hann sinna mikilvægri vinnu sem 

gagnist þjónustunotendum hans vel.  

Þjónustan sem hún veitir á leikskólanum er tvenns konar. Annars vegar sinnir hún 

þjónustu við börn í leikskólanum sem fengið hafa greiningar  Í þessum hluta starfsins 

vinnur hún í samráði við Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins og skipuleggur í samráði 

við sérfræðinga þaðan hvernig er best sé að standa að þjónustu við barnið.  Í samráði við 

aðra fagaðila utan leikskólans sem veita börnunum þjónustu en það eru oftast 

talmeinafræðingar. Hins vegar sinnir hún  börnum sem deildarstjórarnir biðja hana að 

fylgjast með vegna gruns um einhverskonar frávik. Þjónustan sem hún veitir byggir á 

þekkingu hennar og ákvörðunum, nema þegar vandamálin eru það stór að sækja þarf til 

fleiri fagaðila. Á leikskólann kemur svo sálfræðingur reglulega til skrafs og ráðagerða 

og lætur þroskaþjálfi 1 mjög vel af því samstarfi, segir það reynast öllu starfsfólki vel 

og vera styrkur því stundum heldur sálfræðingurinn áfram með mál sem eru svo 

viðamikil að fleira þarf að koma til en hennar þjálfunaráætlun.   

Þegar börnin eru komin undir hennar handleiðslu og hún hefur gert 

þjálfunar/kennsluáætlun fyrir þau þá ýmist tekur hún þau út af deildum í einkatíma eða 

fer inn á deildir og vinnur með börnin þar í hópastarfi. Henni þykir betra að ná til 

barnanna og þjónusta þau þegar hún getur tekið þau út af deildunum og tekur skýrt fram 

að þessar þjálfunar og kennslustundir með börnunum vara venjulega í 20 til 30 mínútur 

í senn enda hafi börnin ekki úthald í meira. Hún segir þörfina fyrir þjónustu frá 

þroskaþjálfa vaxandi og ekki síst við börn sem eiga við náms- og/eða 

hegðunarvandamál að stríða. Um þetta segir hún: 

Það er alltaf að aukast vægið í sambandi við hvað námserfiðleikar barna skipa 

stóran sess í leikskóla og að það þurfi að grípa fyrr inn í til að ráða betur við 
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erfiðleikana. Það þykir í dag alveg sjálfsagt að einhver sinni þessum sérstöku 

tilvikum. 

Eitt af því sem viðmælandi okkar nefndi var að hann finnur til þess að vera eini 

starfsmaðurinn með þroskaþjálfamenntun og finnst stundum vanta upp á skilning á þeim 

vinnubrögðum sem þroskaþjálfar nota. Þroskaþjálfi 1 segir þó að samvinna sín við 

deildarstjórana sé alla jafna mjög góð en segir svo: 

….samstarfið á milli fagstétta er stirt…………….einhvern veginn    virðist þessi 

gamli rígur vera lifandi ennþá á milli stéttanna  (leikskólakennara og 

þroskaþjálfa)…ég sit á fagfundum en hins            vegar ekki á 

deildarstjórafundum…….ég hefði gjarnan viljað sitja deildarstjórafundina þó 

ekki væri nema til að vita hvað fram færi í húsinu, svona til að hafa yfirsýn yfir 

starfssemina.  

Hún tekur samt skýrt fram að hún hafi ekkert nema gott um samstarfið að segja og telur 

að það byggi á góðum persónulegum samskiptum hennar við deildarstjórana. Hún segist 

eiga mjög auðvelt með að lynda við alla. En að hennar sögn var ákvörðun um að hún 

hætti að sitja deildarstjórafundi alfarið frá leikskólastjóranum kominn. Hér kemur einnig 

fram að hún heldur menntun sinni ekki mikið á lofti og ætti kannski að gera meira af því 

þar sem hennar upplifun er öll á þann veginn að hún telur leikskólakennarana leita eftir 

leiðbeiningum og stuðningi til sín við ákvarðanatöku í málefnum barna með 

fötlun/frávik. 

Samstarf og samræmd vinnubrögð starfsfólks í sérþjónustu innan leik- og 

grunnskólanna var að mati viðmælanda okkar lítið sem ekkert. Aðeins einu sinni á ári 

eða við upphaf grunnskólagöngu barna hafa þessar stofnanir samráð og samvinnu að 

einhverju marki en á milli leikskólanna virðist ekkert samstarf vera. Þroskaþjálfi 1 sagði 

okkur svo frá þróunarstarfi sem fram fer á vegum skólaskrifsstofu um sérkennslustarf á 

leikskólum, svokallaðan rýnihóp þar sem um er að ræða samstarf allra leikskóla og 

skólaskrifsstofu þar sem stefnumótunarvinna fyrir þetta ákveðna svið fer fram. Hún 

bindur miklar vonir við þessa þróunarvinnu, finnst hún metnaðarfull og lofa góðu.  

Þroskaþjálfi 1 er bjartsýnn á framtíðina og horfir þar til starfs rýnihópsins, telur að það 

geti orðið til þess að sérdeildin fái meiri viðurkenningu, verði áþreifanlegri, gagnsærri 

og aðgengilegri ekki síst fyrir foreldra. 
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5.2. Viðtal við þroskaþjálfa 2 

Þroskaþjálfi 2 hefur ekki langan starfsaldur á núverandi leikskóla en hefur þó unnið á 

öðrum leikskóla í bænum. Hún er mjög sátt í sínu starfi í dag, hefur gefið sér tíma til að 

kynnast því vel og sér margt sem betur má fara sem hún hefur hug á að lagfæra. Þess 

ber þó að geta að fyrirrennari hennar í starfi sem er sérkennslustjóri á núverandi 

vinnustað hennar var ekki þroskaþjálfi og segir hún mikinn mun á starfsháttum sínum 

og fyrirrennara síns. Þetta litar einnig samstarf hennar við deildarstjóra leikskólans sem 

eru 6 talsins og er í þeim hópi einn þroskaþjálfi. Hún segir mikinn mun á sýn 

leikskólastjóranna tveggja sem hún hefur unnið með, annar kemur frá stofnun sem 

þjónustaði fólk með fötlun en hinn er leikskólakennari sem hefur ekki sama bakgrunn. 

Hún lýsir þessu á eftirfarandi hátt:  

Ég finn það bara þegar það eru fundir, svo erum við með ráðgjafa og                         

þegar hann er að segja okkur eitthvað þá finn ég að leikskólakennarann vantar 

alveg okkar sýn, þroskajálfanna, þeir segja bara þetta hefur alltaf gengið svona 

og það skal bara ganga svona, mjög sérstakt. Það vantar þessa fötluðu sýn, er svo 

kennslumiðað alltaf að kenna og metnaðurinn svo mikill og kvarta ef að 

framfarirnar eru hægar, við aftur á móti fögnum framförum þó þær séu litlar og 

við erum svo vanar því, við fögnum einu pínulitlu skrefi en þeim finnst það ekki 

nóg.  

Þessi mikli munur á sýn fagaðilanna virðist hafa áhrif á þjónustuna sem og stöðu 

þroskaþjálfa inni á leikskólanum. Það var til dæmis ekki sjálfsagt mál að þroskaþjálfi 

væri í sínu eigin stéttarfélagi og var það baráttumál sem fékkst svo í gegn.  Henni þykir 

rétt að þroskaþjáflar séu við vinnu inni á öllum deildum leikskóla og segir: 

…held að ef um væri að ræða þroskaþjálfa á hverri deild þá           held ég þessi 

vandamál yrðu minni og auðleystari. 

Þjónustan sem sérkennslustjóri á viðkomandi leikskóla veitir felst að mestu leyti í 

stuðningi og ráðgjöf fyrir deildarstjóra  leikskólans. Deildarstjórarnir leita eftir aðstoð  

þroskaþjálfa 2 ef þeim þykir eitthvað óeðlilegt í hegðun og/eða þroska barns.  

Viðmælandi okkar fær einnig til sín börn sem hafa greiningar en þá nánast alltaf eftir 

sömu leið. Þjónustan sem hún veitir er að fylgjast með barninu, greina vandann og setja 

upp einstaklingsmiðaða námsskrá sem fylgt er eftir inni á deild. Barnið er ekki tekið út 
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af deildinni og virðist það vera óopinber stefna að börnin séu ekki tekin út úr sínu 

daglega umhverfi heldur læri og njóti sérþjónustuúrræða í sínu eðlilega umhverfi.  

Þroskaþjálfi 2 hefur reynslu af hvoru tveggja og hugnast betur að blanda þessari 

þjónustu meira saman. Hún segir að hún hafi hug á að innleiða á næsta ári einhvers 

konar blöndu af slíkri vinnu í leikskólann. Með því telur hún að hún komist sjálf í meiri 

í nánd við börnin, geti unnið með þeim innan og utan deilda og að sú þjónusta sem 

börnin fái sé bæði frá þroskaþjálfanum og leikskólakennaranum inn á deildinni. 

Þroskaþjálfanum þykir full ástæða til að koma meira að þjálfun og kennslu sjálf hjá 

börnunum þar sem álagið á deildarstjórana getur verið gríðarlegt og ekkert má út af bera 

svo sem veikindi starfsfólks og fundir til þess að þjónustan sem barnið á að fá falli 

niður. Með því er um að ræða skerta þjónustu við barnið sem erfitt er að bæta síðar. Hún 

telur að þetta gerist allt of oft þar sem allar deildir eru með of litla mönnun og mikinn 

fjölda barna.  

Börnin sem þurfa á þjónustu sem þessari að halda eru ekki eingöngu börn með 

greiningu heldur virðist vera nóg ef deildarstjórum og starfsfólki þykir eitthvað 

athugavert við hegðun og þroska barna til að sérkennslustjórinn grípi inn í. Þegar 

úrræðin sem barn þarf eru tímafrekari og/eða kostnaðarsamari og ná út fyrir daglegt 

starf í leikskólanum koma til fleiri fagaðilar sem meta stöðu barnsins, hvað þykir þurfa 

til að barnið nái tökum á því sem skortir á eða hvernig megi hjálpa barninu að aðlagast 

aðstæðum sem eru því á einhvern hátt ofviða. Hér er um að ræða sálfræðingar frá 

skólaskrifsstofu, foreldra, stundum Greiningarstöðina og jafnvel talmeinafræðinga. En 

sérkennslustjórinn heldur utan um mál barnsins og er hálfgerður teymisstjóri í þeirri 

þjónustu sem veita á hverju barni sem þarfnast sérúrræða á leikskólanum. 

Þroskaþjálfi 2 segir samstarfið við aðra í leikskólanum ganga ágætlega, hún sé ennþá að 

kynna sig og sanna gildi sitt fyrir leikskólakennurunum. Hún segir að það þurfi að 

nálgast hvern og einn deildarstjóra og kynnast þeim á þeirra forsendum og starfa 

samkvæmt því. Þroskaþjálfi 2 segir einnig að samstarf milli leikskólanna í bænum sé til 

staðar og er það í formi þróunarvinnu þar sem kennslustjórar leikskólanna ásamt 

skólasálfræðingum hafa verið að vinna handbók fyrir sérkennslustjóra leikskólanna. Á 

þann hátt er verið að samræma vinnubrögð, út frá  þeirri hugmyndafræði sem hver 

leikskóli vinnur eftir. Okkur lék forvitni á að heyra hvort henni hefði ekki þótt eðlilegt  

að sérkennslustjórar á yngri stigum grunnskólanna tækju þátt í slíkri vinnu. Við þessu 
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átti hún ekkert svar en var sammála því að eðlilegt hefði verið að kalla þá til samstarfs, 

ekki síst til að auka samstarf milli skólastiga sem alltaf má bæta. Hún eins og aðrir á 

leikskólunum hefur samráðsfund einu sinni á ári við grunnskólann og þá vegna barna 

með greiningar. Hún leggur líka mikla áherslu á það við foreldrana að fylgjast með því 

að þau gögn sem til eru um barnið komist til kennarans sem á eftir að kenna barninu. 

Hún tók til dæmis upp á þeirri nýbreytni nú eftir áramótin að setja sig í samband við 

grunnskóla í bænum til að greiða fyrir málum nemanda sem fer frá henni í vor. Í þeirri 

vinnu sagði hún forsvarsmenn skólans hafa haft orð á því hversu gott þetta væri og að 

slíkt hefði þurft að fylgja fleiri börnum í gegnum tíðina. Þroskaþjálfi 2 segist ekki fá 

neina formlega handleiðslu en telur sig geta leitað til skólasálfræðinga ef hún þurfi á að 

halda.                                                                                                                 

Viðmælandi okkar upplifir mikla viðurkenningu fyrir störf sín, og telur sig metna að 

verðleikum sem þroskaþjálfi. Hún telur þó að hún hafi þurft að berjast fyrir tilverurétti 

sínum og lítur einnig svo á að bæjaryfirvöld hafi góðan skilning á að veita góða 

þjónustu við fötluð börn, a.m.k. í leikskólum. Hún telur að megi samt alltaf gera betur 

og vildi sjá ráðgjafa koma í skólana til skrafs og ráðagerða, ekki síst þar sem saman er 

komin mikil þekking á sértækri þjónustu. Um þetta segir hún:  

Eins og upp á Hlaðhömrum með allt þetta einhverfu batterí, teech                        

og það allt, ætti náttúrulega að vera ráðgjafi sem kæmi inn en ekki                

alltaf  að leita út. Einhver sem myndi sinna öllu þessu sérgreinda. 

 Henni þykir framtíðin björt en finnst þó að bæjarfélagið ætti að ráða til starfa 

sérkennslufulltrúa þar sem bæjarfélagið er orðið svo stórt og málaflokkurinn vaxandi. 

Slík staða gæti orðið upphafið að þekkingarmiðstöð sem hún telur ríka ástæðu til að 

hafa í stækkandi bæjarfélagi. 

5.3. Viðtal við sérkennara. 

Sérkennarinn hefur langan starfsaldur í grunnskólum, hún hefur verið á núverandi 

vinnustað í áratugi en starfað sem sérkennari s.l. 10 ár. Hún er ánægð í starfi sínu en 

telur mikilvægt að fá breiðari hóp fagmanna í vinnu með sér og saknar þess að hafa ekki 

þroskaþjálfa sem samstarfsmann á sérdeild skólans. Einnig telur hún að skóli af þessari 

stærðargráðu ætti að hafa talkennara og jafnvel iðjuþjálfa innan sinna vébanda. Að 

hennar mati myndi slíkt orsaka opnara og faglegra samstarf milli þjónustuaðila.  
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Eitthvað hefur gengið illa að fá fagfólk til vinnu og þegar það kemur lendir það oft í 

almennri kennslu. Um þetta sagði hún:  

Við erum alltaf að reyna að fá hingað inn fagfólk eins og   þroskaþjálfa, 

talkennara og jafnvel iðjuþjálfa og mér virðist eins og fullur vilji sé til þeirra 

ráðinga hjá forsvarsmönnum skólans en það er bara vöntun á fólki í þessar 

fagstéttir. 

Samvinna og þverfaglegt starf innan skólans gengur yfirleitt vel og á milli skóla og 

heimilis er oftast gott samstarf en hún sem umsjónamaður sérkennslunnar kemur ekkert 

sérstaklega að því samstarfi nema hún sé sérstaklega kölluð til af umsjónarkennara.              

Nemendur sem þurfa sérúrræði koma til sérkennarans eftir nokkrum leiðum, börn sem 

koma með greiningar frá Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins og frá heilsuvernd barna, 

börn úr leikskólum sem sérkennarar fá umsagnir um á skilafundum leik- og grunnskóla 

á vorin og svo frá bekkjarkennurum sem sjá einhver frávik sem skoða þarf betur. Við 

komu í sérdeild skólans eru börnin ýmist ein með kennaranum eða í litlum hópum. Auk 

þess fer sérkennarinn inn í bekkjardeildir og veitir þar viðeigandi stuðning. Í skólanum 

er nokkuð stór hópur sem þarf á sérúrræðum að halda og reynt er að þjónusta sem flesta 

en alltaf má bæta stöðuna að sögn viðmælanda okkar. Fjöldi barna sem þurfa á 

sérúrræðum að halda hefur aukist töluvert og þá er sérstaklega um að ræða námsvanda 

auk þess sem nemendur með hegðunarvanda eins og AD-HD eru vaxandi hópur innan 

skólans. Þessi börn fá oft með sér stuðningsfulltrúa sem reyna að gera sitt besta en eru 

ekki fagmenntaðir og ekki hægt að ætla þeim að inna af hendi sömu störf og 

fagmenntan fólk. Þetta skerðir þjónustuna því þó stuðningsfulltrúi nái að halda barni frá 

því að valda miklum óróa í bekk er ekki hægt að ætla honum að geta nýtt tímann til að 

vinna markvisst með nemandanum. 

Samvinna og þverfaglegt starf gengur vel að mati viðmælanda okkar og er mest á milli 

starfsmanna skólans, sálfræðinga og kennslustjóra sem er sérkennaramenntaður, og við 

skólaskrifsstofu. Skólasálfræðingur og kennslustjóri koma í vikulegar heimsóknir og til 

þeirra er hægt að sækja alla handleiðslu. Eins er gott samstarf við félagsráðgjafa 

fjölskyldusviðs þegar erfið mál koma upp, sem og aðra þá fagaðila sem sérkennarinn 

þarf að leita til starfs síns vegna. Samstarf á milli þeirra tveggja grunnskóla sem eru í 

bænum er lítið og ekki markvisst, a.m.k. ekki í sérkennslunni. Um þetta segir hún 
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En ég er í góðu samstarfi við sérkennarann í hinum skólanum             en það 

helgast nú kannski af persónulegri vináttu okkar en                því að við séum að 

sinna sama starfi í sitthvorum skólanum……        ….en nú eru að hittast 

sérkennarar frá þremur skólum í          Reykjavík og okkar tveimur ásamt 

kennslustjóra bæjarins                og ætlum við að bera saman bækur okkar og 

reyna að halda             uppi samstarfi sem segja má að hafi byrjað þegar við 

vorum        saman á námsskeiði um lestur og lestrarkennslu. Við ætlum                 

að reyna að þróa þetta samstarf áfram og mér þykir það                mjög 

spennandi og vildi sjá meira af slíku. 

Enn og aftur kemur fram hvað persónuleg tengsl geta skapað góða samvinnu og í 

framhaldi af því spurðum við sérkennarann út í þá þróunarvinnu, rýnihópinn, sem er og 

hefur verið í gangi á milli sérkennslustjóra leikskólanna auk skólasálfræðinga. Hún 

hafði ekki heyrt neitt um slíka samvinnu en hefði gjarnan viljað vera þátttakandi í slíku 

starfi. Hún talaði um að sérkennslan ætti að vera opinn og eðlilegur þáttur í skólastarfi.  

5.4. Viðtal við félagsráðgjafa. 

Félagsráðgjafinn sem við ræddum við hefur unnið hjá bænum í fimm ár og er mjög 

ánægð í starfi. Hún sinnir stórum málum innan fjölskyldusviðs bæði fötluðum og 

öldruðum. Hún sinnir aðallega lögbundinni þjónustu eins og ferðaþjónustu og liðveislu, 

almennri þjónustu inni á heimilum til dæmis heimilisaðstoð, aðstoð vegna umönnunar 

og aðstoð vegna félagslegra vandamála. Í samræðum við hana kemur fram að 

þroskaþjálfar hafa ekki verið ráðnir í þessa vinnu. Þegar viðtalið var tekið í nóvember 

2007 hafði enginn þroskaþjálfi verið í vinnu hjá fjölskyldusviði.  

Þjónustunotendur liðveislu, ferðaþjónustu og annars sem bærinn býður upp á þurfa allir 

að sækja um þjónustuna á skrifstofu bæjarins. Yfirleitt eru það foreldrar sem sækja um 

og þegar um liðveislu er að ræða er oft einhver aðstandandi eða fjölskylduvinur tilbúinn 

í starfið þannig að það kemur ekki alltaf á borð félagsráðgjafans að finna starfsmann til 

starfans. Að hennar sögn er það þó alltaf þannig ef fatlað barn er að koma í skóla 

bæjarins þá ræður bæjarfélagið starfsmann sérstaklega til aðstoðar barninu. Ákvörðunin 

um hvar barnið gengur í skóla er alfarið í höndum foreldra/forráðamanna sem fá 

upplýsingar og kynningu á tækifærum barna sinna hjá Greiningar- og ráðgjafastöð 

ríkisins. Á sama stað eru útskriftarfundir þar sem farið er yfir málefni barnsins og 
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venjulega taka foreldrar ákvörðun á þessum fundum um framtíð barna sinna í 

skólamálum. Um þetta segir viðmælandi okkar: 

Það er mikil breidd í skoðunum fólks almennt um skólamál 

þroskahamlaðra/fatlaðra og sitt sýnist hverjum. Það fer svo svolítið eftir því í 

hvernig teymi foreldrar lenda með málefni barna sinna hvernig ákvarðanir eru 

teknar, þær mótast af sjálfsögðu töluvert af því hverjir eru að vinna í málefnum 

þíns barns og hverjar væntingar þeir gera til barnsins. Þarna er áhrifamáttur 

fagaðilanna mikill. 

Félagsráðgjafinn sem við ræddum við hafði mjög háleitar hugmyndir og framtíðarsýn 

um hvernig auðvelda megi aðgengi að þjónustu og upplýsingum sem fatlað fólk eigi rétt 

á. Hún telur að þjónustumiðstöð fyrir fatlaða geti einfaldað allt aðgengi að 

málaflokknum og sér fyrir sér að á einn stað í bænum geti fólk með fötlun komið og 

fengið viðeigandi upplýsingar og þjónustu um allt sem varðar málaflokkinn. Um er að 

ræða upplýsingar sem annars þarf að sækja til Tryggingastofnunar ríkisins, á 

bæjarskrifsstofur sveitafélagsins, til heilsugæslunnar, á svæðisskrifsstofu um málefni 

fatlaðra á Reykjanesi og fleiri staði. Á þennan hátt getur öll þjónusta orðið 

aðgengilengri og biðtími eftir þjónustu styttri. Félagsráðgjafinn telur að slík sameining 

geti orðið til bóta þegar málefni fatlaðra flytjast yfir til sveitafélaganna.  

5.5. Viðtal við skólafulltrúa. 

Skólafulltrúi Mosfellsbæjar hefur gengt því starfi í níu/tíu ár og var þar á undan 

starfandi leikskólastjóri á leikskóla í bænum í 10 ár. Hún er menntaður leikskólakennari  

og með framhaldsnám í stjórnun frá Fósturskóla Íslands. Auk þess er hún með 

“pedagog” nám frá dönskum háskóla og lauk svo stjórnunarnámi frá Háskólanum í 

Reykjavík vorið 2008. Hún er ánægð í starfi og hefur ríkan áhuga á þróun skólamála í 

bænum. Lengi vel sinnti hún eingöngu leikskólum bæjarins en hefur verið að bæta við 

sig grunnskólunum og fékk þá núverandi stöðuheitið skólafulltrúi. Hennar þjónustusvið 

er viðamikið og reynir hún að halda yfirsýn yfir allan málaflokkinn eftir bestu getu. Það 

gerir hún meðal annars með því að fara yfir málefni allra barna í leikskólum á hverju  

hausti með leikskólastjórum og sérkennslustjórum skólanna. Þetta er gert í því 

augnamiði að skoða hversu mikla þjónustustuþörf hópurinn innan leikskólanna hefur, 

hversu mikil frávik eru innan hópsins og hvað þarf til að mæta þeim. Auk þess er í 

gangi matshópur sem skoðar gagnsemi áðurnefndra skilafunda milli leik- og 
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grunnskólanna. Það er hvort að skilafundirnir skili tilætluðum árangri, þannig að barnið 

beri hag af.   

Skólafulltrúinn hefur mjög jákvæða sýn á störf þroskaþjálfa í bænum og finnst bagalegt 

hvað þeir sækja lítið um störf hjá þeim. Hún telur alveg ljóst að þroskaþjálfi myndi 

verða ráðinn sem stuðningur við fatlað barn bæði á leikskóla og í grunnskóla ef hann 

sæktist eftir því. Hún telur það spennandi kost að víkka sjóndeildarhring þeirra 

fagmanna sem starfa saman með góðu þverfaglegu starfi. Á hinn bóginn kemur líka 

skýrt fram í máli hennar sú stefna bæjarins að inni á leikskólum starfi leikskólakennarar 

og starfsmenn sem vinni samkvæmt kjarasamningum Starfsmannafélags Mosfellsbæjar, 

Stamos. Þroskaþjálfar í Þroskaþjálfafélagi Íslands eru ekki ráðnir til starfa nema um 

skilyrta vinnu með barni með fötlun sé að ræða. Þroskaþjálfar eru ekki ráðnir inn í 

almenn störf, heldur verður að vera um ákveðið sérgreint verkefni að ræða til að hann sé 

talinn nauðsynlegur starfskraftur í skólann. Undantekning frá þessu er þegar 

þroskaþjálfinn sinnir störfum deildarstjóra á leikskólum eða sinnir kennslu í 

grunnskólum, slíkir fagmenn eru þá jafnan titlaðir leiðbeinendur eða deildarstjórar og 

þiggja laun samkvæmt kjarasamningi Stamos. Ekki er litið á að um launaskerðingu sé 

að ræða fyrir þroskaþjálfann en hún viðurkennir að hann sé slitinn úr sambandi við sitt 

stéttarfélag með þessu. Bærinn telur að vegna jafnræðisreglunnar í kjaramálum geti 

hann ekki ráðið þroskaþjálfa nema hægt sé að tengja hann við sérgreint verkefni eða 

þroskahamlað barn sem nýtur þjónustunnar. Hún telur þetta vera vandamál sem ekki sé 

hægt að leysa fyrr en kjarasamningar allar þeirra fagaðila sem starfa í uppeldishlutverki 

innan skólanna sé sambærilegur og tekur það sérstaklega fram hversu ólíkur samningur 

grunnskólakennara sé öðrum samningum.  

Þegar talið berst að yfirfærslu málefna fatlaðra frá ríki til sveitafélaga telur hún að 

þroskaþjálfi í slíku þrónunarstarfi geti verið mjög þýðingarmikill, víkkað 

sjóndeildarhringinn og komið með aðrar áherslur inn í umræðuna ekki síst þegar 

skólamál eru annars vegar. 

Held það sé mjög mikilvægt, held að þroskaþjálfar séu                      að verða 

mikilvægari, bæði er fötluðu börnunum að                      fjölga og 

fjölmenningin….mikilvægt að það séu fleiri            sjónarhorn, fleiri fagmenn 

komi að borðinu. Sérstaklega                   af því að það er bara einn skóli sem 

menntar allt þetta             fagfólk, höfum ekki þessa breidd sem vantar, maður                     
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talar við fólk með sömu reynslu og byggir á þvi sama                          en það er 

gott að fá fleiri sjónarhorn inn, gott að                           hafa meiri fjölbreytni í 

menntun. 

Það kemur þó skýrt fram að þetta mál er ekki komið neitt sérstaklega inn á borð hjá 

henni en telur að fyrstu skrefin verði ef til vill stigin í sumar þegar bæjarfélagið ætlar í 

fyrsta sinn að bjóða fötluðum nemendum úr öðrum skólum en grunnskólum bæjarins að 

taka þátt í sumarnámsskeiði/um sem haldin verða fyrir þennan hóp. Hingað til hafa 

eingöngu fötluð börn úr skólum bæjarins átt aðgang að leikja- og sumarnámsskeiðum á 

vegum bæjarins en nú verður breyting þar á. Með því eru tekin fyrstu skrefin í að bjóða 

öllum börnum á skólaaldri sömu tækifæri óháð því hvar þau ganga í skóla og er það vel. 

Í málefnum grunnskólanna er málaflokkurinn flókinn þar sem fjárhagsleg aðkoma 

ríkisins er við bundin við þau börn sem hafa fengið greiningu frá viðurkenndum 

greiningastofnunum. Allir skólar hafa auk þess ákveðið fjármagn sem á að mæta 

þörfinni fyrir sérgreinda þjónustu barna sem einhverra hluta vegna þrífast ekki eins vel 

og það er kannski ekki alltaf nægilegt til þess að hægt sé að koma til móts við þarfir 

allra sem þurfa á að halda. Í máli skólafulltrúans kemur fram áhugi á að gera vel í 

skólamálum í skóla án aðgreiningar og telur hún að aðkoma þroskaþjálfa væri 

ávinningur fyrir skólasamfélagið. Auk þess telur hún að bærinn geti gert meira í því að 

koma til móts við fötluð börn í tómstundastarfi ekki síst til að gera þeim kleift að stunda 

íþótta– og tómstundastarf innanbæjar og haft þannig áhrif á að ekki sé gerður 

greinarmunur á barni vegna fötlunar.                                                                                                                                     
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6. Samantekt og lærdómur.                                                                                   

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hvernig staðið væri að þjónustu við 

fötluð börn á aldrinum 4 til 8 ára ekki síst með aðkomu þroskaþjálfa. Í þessum kafla 

ætlum við að fjalla um þær niðurstöður sem við fengum í rannsókninni, setja þær í 

samhengi við fræðilega umræðu og reyna komast að því hver staðan er  og hvað megi 

betur fara. Greinilegt var í viðtölunum að munur á viðhorfum fagmannanna var 

töluverður eftir því hver menntun þeirra var. Nálgunin er ólík og áherslurnar ekki þær 

sömu. Sérkennarinn lítur mjög kennslumiðað á þá þjónustu sem veitt er, nálgast 

þjónustuþegann út frá því hvað hann þarf að læra og aðlaga hann að námsefninu. 

Skólafulltrúinn, sem er menntaður leikskólakennari, hefur yfirumsjón um þá þjónustu 

með býðst innan skólakerfisins í fjárhagslegu tilliti sem og faglegu. Hjá þessum 

fagaðilum í þjónustu við börn með fatlanir er það viðmið ríkjandi hvernig hægt er að 

aðlaga barnið að þeirri þjónustu sem í boði er. Þessi sýn byggir töluvert á 

læknisfræðilega líkaninu sem er úrelt aðferð í nútímasamfélagi fólks með fötlun. Á 

sama tíma er nálgun þroskaþjálfanna sú að spyrja þeirrar spurningar hvernig get ég 

aðlagað námsefnið þannig að barninu að það geti tileinkað sér það og spyrja sig 

jafnframt hvort allir þurfi að læra það sama ef það á ekki fyrir öllum að liggja. Þurfa 

allir að vera steyptir í sama mót, hvað get ég boðið í staðinn sambærilegt. Þessi sýn 

breska félagslega líkansins þar sem samfélagið er álitið fatla fólk á vel við í þessu 

samhengi. Að sjálfsögðu litast svo viðhorf þessara beggja stétta af þeirri umræðu sem á 

sér stað í samfélaginu og kallar þannig á meiri víðsýni af hálfu bæjarins til málaflokks 

fatlaðra. Innan fagstéttarinnar, þroskaþjálfa, er svo umræðunni um hvað megi bæta og 

hvað má gera betur alltaf haldið á lofti, ekki síst innan Háskóla Íslands þaðan sem nýir 

þroskaþjálfar útskrifast ár hvert og lita umhverfi sitt með nýjum hugmyndum eins og til 

dæmis félagslegum skilningi.                                                               

Félagsráðgjafinn lítur heilt yfir málið, reynir að greiða úr og vísar svo þjónustuþegum 

áfram til þeirra sem hann telur geta hjálpað, sér fyrir sér að hafa þjónustustöð þar sem 

hinn fatlaði og aðstandendur hans gætu leitað aðstoðar í öllum málum er varða fólk með 

fötlun. Þetta var henni greinilega mikið hjartans mál og víst að hún taldi að slík miðstöð 

myndi auðvelda aðgengið  að þjónustunni hinum fatlaða til hagsbóta, geta nálgast allt á 

einum stað. Hér er fötlunin dregin fram sem eitthvað ástand sem  þarf að þjónusta 

sérstaklega og hafa til þess sérstök hjálpartæki. Hugsunin er að auðvelda aðgengi að 
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þjónustunni en á sama tíma er fólk með fötlun dregið í dilka sem þeir vildu kannski 

heldur vera án.                                                                                                               

Þess ber að geta að við upphaf rannsóknar reyndum við að fá til viðtals einhvern úr hópi 

allra þeirra aðila sem við töldum skipta máli í þjónustu við fötluð börn, það tókst 

nokkuð vel ef undan er skilið viðtal við foreldra. Við komumst að því að foreldrar voru 

ekki tilbúnir ræða um þjónustu við börn sín vegna ótta um að hægt yrði að rekja í 

ritgerðinni hver viðmælandi væri. Í jafn litlu bæjarfélagi eða vegna smæðar 

þjónustuúrtaksins treystum við okkur ekki til að ábyrgjast fullkomna nafnleynd 

viðkomandi. Þetta segir okkur þó ýmislegt um hver afstaða þjónustunotenda eða 

foreldra þeirra er til þjónustuveitenda og leiðum við hugann að því hvað veldur. Hafa 

notendur ástæðu til að óttast? Hvað sem það er litar það aðeins niðurstöður okkar þar 

sem við höfum aðeins sjónarmið þjónustuveitenda hvort heldur er í faglegu eða 

fjárhagslegu tilliti. Við skiptum þessu niður í tvo undirkafla, annars vegar þjónustan og 

hins vegar þroskaþjálfinn. 

6.1. þjónusta  

Þróun í gegnum tíðina á þjónustu við fatlaða almennt, bæði börn og fullorðna hefur 

tekið gagngerum breytingum á liðnum áratugum þar sem sýn hins læknisfræðilega 

líkans, að lækna fólk af fötlun, hefur vikið til hliðar fyrir sýn okkar á eðlilega 

samfélagsþátttöku allra íbúa. Slík viðhorfabreyting hefur að sjálfsögðu mikið áhrif á 

hvernig litið er til þjónustunnar og hvernig hún er skipulögð með tilliti til þarfa 

einstaklings í daglegu lífi og hvaða leiðir eru til að laga að hann að samfélaginu. Þær 

breytingar eiga sér einnig stað nú á síðustu árum að farið er að líta til félagslegrar 

þátttöku einstaklinga, ekki síst barna í þeirri þjónustu sem skipulögð er. Þetta er þó 

eitthvað sem enn er í mótun og þróast dag frá degi eftir því sem reynsla og menntun 

kenna okkur. Það er þó alveg ljóst að í menntunarmálum okkar Íslendinga eimir enn af  

læknisfræðilegri nálgun á þjónustu við fatlaða þar sem það er ríkandi fyrirkomulag að 

kenna einstaklingunum og aðlaga hann að þjónustunni í stað þess að leita leiða til að 

gera þjónustuna aðgengilega öllum sem hennar njóta.  

Þjónusta til barna með fötlun í Mosfellsbæ virðist samkvæmt því sem við sjáum vera 

nokkuð góð og aðgengileg. Ljóst er að í leikskólum bæjarins er starfið þó mun þróaðra 

þar sem horft er á barnið í heild sinni en ekki svo til eingöngu sem nemanda sem þarf að 

tileinka sér færni og læra lexíur. Í rannsókn okkar á þjónustunni fannst okkur ljóst að 
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þjónustan er töluvert sveigjanlegri innan leikskólanna en grunnskólanna. Hún 

einskorðast ekki aðeins við nám og leik heldur er litið til allra þátta í lífi barnsins. Ef um 

þroska- eða hegðunarfrávik er að ræða er gripið inn í með einstaklingsmiðuðu námi eða 

þjálunaráætlun, eitthvað sem í stöðu grunnskólanna í dag er erfiðara að koma í 

framkvæmd, ekki síst þegar fjármagn frá hinu opinbera berst ekki til skólanna. Innan 

grunnskólans fer barnið til marga aðila sem hafa með menntun þess og umönnun að 

gera og ábyrgðin liggur þar að leiðandi ekki nægjanlega skýr fyrir, hver heldur utan um 

þjónustu fyrir hvern og hver getur gripið hratt inn í málefni barna með úrræði sem 

hjálpa? Það er þó alveg skýr stefna að skóli án aðgreiningar er eitthvað sem 

skólayfirvöld vilja vinna samkvæmt, þannig að börn sem koma til skólans með 

greiningu um fötlun frá viðurkenndum aðila, njóti allrar þeirra þjónustu sem þarf til að 

skólastarfið gangi vel. Það er helst í þessum tilvikum að félagslegi þátturinn gleymist, 

eða sú hugmyndafræði sem þar liggur að baki er ekki upp á borði, að vandamálin eru til 

staðar og úrræðaleysi yfirvalda nokkuð. Ef litið er til þeirra fáu rannsókna sem gerðar 

hafa verið um félagslegan skilning á þátttöku fatlaðra barna í skólastarfi er greinilegt að 

þeim þykir það gleymast að spyrja um þeirra upplifanir á þjónustunni og hvar þau telji 

að hún þurfi að vera meiri eins og t.d. í frímínútum og tómstundastarfi. Þeirra upplifanir 

á þjónustunni og stuðningum sem þau fá, eru oft til þess fallnar að draga fram fötlunina 

í staðinn fyrir að hjálpa. „Sem börn áttu þau stundum erfitt með að skilja allt þetta hrós 

sem þau fengu fyrir eitthvað sem þau gerðu á meðan önnur börn fengu ekki hrós fyrir 

sambærilega hluti. Viðbrögð sem þessi senda þau skilaboð til fatlaðra barna að gengið 

er út frá því að þau séu hjálparvana og aumkunarverð. Slíkt er ekki gott fyrir þróun  

sjálfsskilnings fatlaðra barna“ (Rannveig Traustadóttir, 2008). 

Þjónustan við fötluð börn í bænum er ekki samræmd milli leikskóla annars vegar og 

grunnskóla hins vegar. Þetta kemur skýrt fram hjá viðmælendum þar sem annar 

leikskólinn starfar lítið sem ekkert í einstaklingsmiðaðri þjálfun/kennslu heldur fer allt 

stuðningsstarf fram inn á deild viðkomandi barna undir stjórn deildarstjórans sem í 

flestum tilvikum er leikskólakennari. Í hinum leikskólanum og í sérdeild yngra stigs 

grunnskólans er þessu blandað meira saman og á það ekki síst við um leikskólann þar 

sem starfandi þroskaþjálfi bæði fer inn á deildir í hópastarf og tekur barn eða lítinn hóp 

barna afsíðis til þjálfunar. Í grunnskólanum gengur sérkennari ekki inn í skólastofur 

barna heldur tekur þau út úr kennslustund til sín og ef um sérkennslu eða þjálfun er að 

ræða inn í bekk sinnir bekkjarkennari því eða stuðningsfulltrúi í bekknum. Allar 
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niðurstöður okkar úr rannsókninni benda til þess að kennslumiðuð þjónusta sé ágæt í 

bænum og allir aðilar sem að henni koma vilji gera vel og hafi þá trú að þroskaþjálfar í 

skólum geti haft mikil jákvæð áhrif á þá þjónustu sem veitt er. Hins vegar er ljóst að af 

hálfu bæjarins er lítill stuðningur til barna í tómstundastarfi nema þá helst í formi 

ferðaþjónustu til að komast á milli staða. Skilningur fyrir mikilvægi félagslegrar 

þátttöku í tómstundum viðrist vera lágmarkaður eða ekki litið til þess að þar sé brotalöm 

sem þurfi að bæta. Þetta getur stafað af margvíslegum ástæðum, ein þeirra og kannski 

sú helsta er að þrýstingur fyrir þannig þjónustu virðist ekki vera mikill og þó að barn 

eigi að eiga greiðan aðgang að tómstundastarfi þá er fátt sem lokkar einstaklinga með 

frávik í íþróttastarf þar sem allt gengur út á keppni. Allir viðmælendur okkar hallast að 

því að skilningur fyrir þjónustu til fatlaðra og annara sem hafa einhver frávik sé til 

staðar en kannski vantar einhvern í þennan málaflokk sem hefur yfirsýn á þeirri 

heildarþjónustu sem þarf og óskað er eftir. Slíkur einstaklingur gæti til að mynda verið 

þroskaþjálfi sem væri fulltrúi fatlaðra barna og ungmenna innan fræðslu- og 

félagsmálasviðs bæjarins. Slíkt starf gæti verið mótandi í þróunarvinnu fyrir þjónustu 

við fatlaða ekki síst á þeim tímamótum sem bæjarfélagið stendur frammi fyrir, að taka 

við málaflokki fatlaðra af ríki. Hér gæti átt sér stað metnaðarfullt starf, nýjung í 

þjónustu við fatlaða sem gæti orðið vísir að þeirri góðu hugmynd sem fram kom í 

flestum viðtalanna, um einhverskonar þjónustumiðstöð fyrir fatlaða sem væri 

aðgengileg öllum og lægi á öllum upplýsingum sem fólk getur þurft á að halda í leit 

sinni að bættum lífsgæðum fatlaðra bæjarbúa.  

6.2. Þroskaþjálfinn 

Í þessari rannsókn okkar um þjónustu fyrir fötluð börn með aðkomu þroskaþjálfa 

langaði okkur til að fræðast um viðhorf og menningu í bænum til fagmenntunarinnar og 

þess sem hún getur skilað til fatlaðra þjónustunotenda í bænum. Ástæða þess er fyrst og 

fremst sú að okkar upplifun hefur verið að þroskaþjálfar séu ekki sá hópur fagmanna 

sem taldir eru geta skilað þróaðra eða betra starfi til íbúa með einhver frávik en aðrir 

fagaðilar, hvað þá að þroskaþjálfar eigi að vera starfandi inn á leik- og grunnskólasviði 

án þess að vera þar vegna sérgreindra verkefna. Þessi tilhugsun þótti okkur miður og 

langaði því að komast að því hver raunveruleg sýn væri á störf þroskaþjálfa og eftir 

hverju hún færi. Þroskaþjálfar starfandi í bæjarfélaginu hafa ekki verið áberandi né 

hefur farið mikið fyrir starfi þeirra enda hafa bæjaryfirvöld ekki getað séð sér fært að 

ráða slíkan fagmenntaðan aðila til starfa nema sem leiðbeinanda. Þeirra skýringar á 
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þessu eru meðal annars þær að samkvæmt jafnræðisreglunni sé ekki hægt að ráða 

þroskaþjálfa til starfa nema í sérgreind verkefni til þjónustu við fatlaðan einstakling, því 

ef að leikskólakennari hæfi störf innan grunnskólanna og vildi fá sitt fagheiti viðurkennt 

þar sem þroskaþjálfinn fengi slíkt yrði að verða við kröfum allra sem bæjaryfirvöld 

segjast ekki geta gert. Í ljósi þessa er rétt að árétta að útskýringarnar á þessu hafi falist 

mikið til í sérstæði kjarasamninga grunnskólakennara varðandi kennsluskyldur og 

viðverutíma. Bæjaryfirvöld virðast þó ekki sjá tækifæri í fagþekkingu þroskaþjálfa í 

þjónustu við börn á forskólaaldri né búa yfir þeim metnaði að hafa í bænum starfandi 

allar þær uppeldis- og menntunarstéttir sem skapað geta öllum íbúum í bænum jöfn og 

góð tækifæri til náms og leiks. 

Þroskaþjálfar virðast eiga greiðari aðgang inn í leikskólana, vera þar viðurkenndari sem 

nauðsynleg viðbót við annað fagmenntað starfsfólk leikskólanna. Hluti skýringanna á 

þessu getur legið í þeirri hugmyndafræði sem leikskólarnir starfa eftir, víðsýni er 

almennari og frávik þykja eðlilegur þáttur í starfi með börnum þó svo það komi fram í 

viðtölum okkar við þroskaþjálfana að þeim þykja leikskólakennarar nokkuð 

kennslumiðaðir. Kannski vantar inn á þessar starfsstöðvar þessa sýn þroskaþjálfans um 

hvað getum við gert í umhverfi barnsins til að það nái að aðlagast eða tileinka sér þá 

færni sem geri barninu kleift að eiga fullnægjandi líf í samfélagi við aðra. Það kemur í 

ljós í sumum viðtalanna að áherslur stjórnenda í sama/svipuðu starfi vegur þungt í 

skilningi á þörfinni fyrir þjónustu sem byggir á fagmenntun eins og þroskaþjálfa, slíkt 

hefur áhrif á vinnubrögð og starfshætti og sýnir fram á að sama starf getur verið með 

ólíkum áherslum þegar skilningurinn sem að baki liggur er ekki sá sami. Þetta kemur 

skýrt fram í viðtali við þroskaþjálfa 2 sem hefur starfsreynslu af tveimur leikskólum í 

bænum. Í öðrum þeirra var sýn leikskólastjórans sú að þroskaþjálfar væru nauðsynlegur 

fagaðili innan leikskólanna þar sem sjónarmið þroskaþjálfa auðguðu starfið. Í núverandi 

starfi finnur þroskaþjálfinn ekki eins sterkt fyrir þessu sjónarmiði leikskólastjórans, hún 

upplifir sterkt að hún þurfi að sanna sig í starfi, ná tengslum við hvern og einn en ekki 

að hún nauðsynlegur þáttur í leikskólastarfinu. Viðhorf þessara leikskólastjóra eru 

gerólík til fagaðilans og telur þroskaþjálfi 2 að bakgrunnur fyrri leikskólastjórans vegi 

þar þungt, en hann er fyrrum starfsmaður á heimili fyrir fólk með fötlun. Það er 

mikilvægt að gera sér grein fyrir því, að þegar yfirvöld hafa ákveðið að allir skólar skuli 

vinna án aðgreiningar, að breytinga er þörf. Viðhorf og menning þurfa að taka 

ákveðnum breytingum þar sem frávik verða eðlilegur partur af samfélagi skólanna en 
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ekki olnbogabarn sem þarf að burðast með á eins einfaldan hátt og hægt er. Frávik frá 

því sem eðlilegt er talið eru margs konar og alls ekki alltaf námsörðugleikar, 

hegðunarvandkvæði eða félagsleg vandamál. Eins og skólarnir starfa í dag er ljóst að 

ekki er um neinn ákveðinn aðila að ræða sem heldur utan um hvert barn fyrir sig og ber 

ábyrgð á að það fái allan þann stuðning og þjónustu sem nauðsynleg er svo barnið njóti 

skólastarfsins. Það er enginn sem hefur þessa yfirsýn um allt sem viðkemur barninu eins 

og deildarstjórinn á leikskóladeildinni hefur, þannig er enginn sem getur gripið inn í hjá 

barni sem á í vandræðum hvort heldur er um að ræða hegðunar eða félagsleg vandamál 

og er þetta ekki einmitt vettvangur fyrir fagmann eins og þroskaþjálfa? Þetta þýðir samt 

ekki að innan leikskólanna sé allt eins og best verður á kosið, á öðrum leikskólanna þar 

sem þau vinnubrögð eru viðhöfð að barn er ekki tekið út af deild í sértæk úrræði heldur 

er þjónustað innan deildar þarf svo lítið að bregða út af til að sú þjónusta falli niður, nóg 

er að benda á veikindi starfsmanna og fundarsetur sem auka álagið á þá sem eftir eru og 

koma í veg fyrir faglegt starf. Það vekur óneitanlega athygli i viðtali við þroskaþjálfa 2 

að á sama tíma og henni þyki ekki ástæða til að bæta við þroskaþjálfum þar sem hún er 

starfandi finnst henni mjög spennandi tilhugsun að þroskaþjálfi væri starfandi inn á 

hverri leikskóladeild við hlið hvers leikskólakennara. Það er annars lags nálgun og aðrar 

aðferðir viðhafðar í starfi þroskaþjálfans en hjá leik- og grunnskólakennurum og eðlilegt 

að álykta að saman gætu þeir myndað mjög sterkt teymi fagmanna sem gætu haldið utan 

um hvert barn sem innan skólanna er. 

                                                                                                                                                                

Það er ljóst af þeim viðtölum sem fram fóru að allir þeir sérfræðingar í málefnum barna 

og unglinga sem talað var við töldu mikilvægt að hafa þroskaþjálfa innan sinna 

vinnustaða. Þær töldu allar ríka þörf fyrir þau störf og þau viðhorf sem þroskaþjálfar 

standa fyrir inn í skólana þó kom fram að þar sem þessar stéttir vinna saman örlar alltaf 

á einhverri eða einhverskonar samkeppni um hver tekur hvaða ákvörðun í málefnum 

barna með frávik, sérstaklega þar sem ekki eru viðurkenndar greiningar fyrirliggjandi. 

Slík viðhorf eru þó hverfandi og ljóst að með aukinni samvinnu stéttanna er hægt að 

byggja upp gott og meðnaðarfullt samstarf þar sem þjónustan við hinn fatlaða er alltaf í 

fyrsta sæti.  
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7. Lokaorð 

Hugmyndir okkar um þjónustu við fötluð börn og aðkomu þroskaþjálfa að henni voru 

nokkuð óljósar við upphaf rannsóknarvinnunnar og hefur það reynst okkur ómetanlegt 

að fá að heyra hvað verið er að gera og hver hugurinn er hjá þeim fagmönnum sem 

vinna við málaflokkinn í bænum. Hér vantar ekkert upp á að fólk hafi sterkar 

hugmyndir og mikinn vilja til að gera hlutina sem allra frambærilegasta og aðgengilega. 

Það er sterkur samhljómur á milli viðmælenda okkar þegar framtíðin ber á góma og 

vekur athygli okkar að allir telja þeir að bætt samskipti og aukning á fagmenntuðu fólki 

myndi gera starf þeirra áhugaverðara og skilvirkara fyrir hina fötluðu. Í þeirri 

framtíðarsýn og þeirri fræðilegu umræðu sem á stað í málefnum fólks með fötlun í dag 

er áherslan nokkuð mikil á einstaklingsmiðaða og notendastýrða þjónustu til að auka 

lífsgæði einstaklinga. Ef vel á vera og raungera á slíka þjónustu þarf strax í bernsku að 

hafa þjónustuna þannig að hún sé aðgengileg og sjálfsögð. Foreldrar sem þurfa í  

upphafi vegferðar barns að taka ákvörðun um hvað þeir telji að sé börnum þeirra fyrir 

bestu, bæði félagslega og námslega eiga ekki þurfa að berjast fyrir réttindum barna 

sinna. Sem ráðgefandi eru þroskaþjálfar sá hópur fagmanna sem mesta menntun og 

hæfni hafa til að þjónusta og aðstoða foreldra í slíkri vinnu. Sýn þroskaþjálfa og nálgun 

þeirra að málefnum barna/fólks með fötlun tekur til allra þátta sem líta þarf til.  

Hugmyndafræði þroskaþjálfunar byggir meðal annars á jafnrétti, virðingu fyrir 

sjálfsákvörðunarrétti og mannhelgi, þar sem hver manneskja er einstök og allir eiga rétt 

til fullrar samfélagsþátttöku (Þroskaþjálfafélg Íslands,2007). Með auknum þroska og 

aldri taka einstaklingarnir sjálfir við stjórninni og er það okkar þroskaþjálfanna að virða 

þessar óskir og verða við þeim eins vel og hægt er hvort sem einstaklingurinn sækir í 

sértæka þjónustu fyrir fatlaða eða í almenn úrræði.   

Að okkar mati vantar töluvert upp á að Mosfellsbær fylgi nýjustu hugmyndum í 

þjónustu við fólk með fötlun þó svo að hugur þeirra fagmanna sem ræddum við væri til 

þess fallinn að þjónusta við börn með þroskafrávik af einhverju tagi ætti að vera mikil 

og á þverfaglegum grunni. Á þessu er enginn vafi í okkar huga og getum við lítið annað 

en vonað að þjónustan sem bærinn ætlar að bjóða upp á í framtíðinni geri ráð fyrir því 

að þroskaþjálfar séu nauðsynlegur partur af því fagteymi sem starfa þarf innan bæjarins 

í þjónustu við fólk með fötlun. Það er spennandi tilhugsun að vita hvort ekki verði 

breyting á, málaflokknum til hagsbóta, þegar tilfærsla á málefnum fatlaðra fer frá ríki til 

sveita. Ef vel er haldið á spöðunum og metnaður í bænum til að gera vel sjáum við mörg 
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sóknarfæri, ekki síst ef samstarf og samvinna milli allra þeirra stofnana og staða sem 

sinna nú þegar málaflokknum yrði að veruleika. Rannsóknin var okkur mjög fræðandi 

og áhugavert að heyra sjónarmið þeirra sem starfa innan málaflokksins í bænum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar kom okkur lítið á óvart og ekki margt nýtt sem kom fram 

nema jú hvað þjónusta leikskólanna við börn með frávik af einhverju tagi eru sjálfsögð 

rétttindi, þó ekki sé alltaf þroskaþjálfi til að sinna henni. 
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Fylgiskjal 1. 

Hver er starfsaldur? 

Hvert er starfsheiti? 

Hversu margir þroskaþjálfar eru starfandi? 

Hvernig er þverfaglegri samvinnu háttað? 

Hvernig er þjónustunni háttað? 

Hvernig er samstarfi milli leikskóla háttað? 

Hvernig er samstarf fagstétta á leikskólanum? 

Hvernig er samstarfi milli skólastiga háttað? 

Hver tekur ákvörðun um þjónustuþörfina? 

Hvernig er handleiðslu háttað? 

Hvernig gengur að fá viðurkenningu fyrir þroskaþjálfa í starfi óháð fötluðum 
nemendum? 

Hvernig gengur að nálgast nauðsynleg hjálpartæki og gögn? 

Hvernig er skilningi skólaskrifsstofu háttað í þjónustu við fötluð börn á leikskólum? 

Hvað má betur fara og hvers vegna? 

Hver er framtíðarsýn? 

Hefur flutningur um málefni fatlaðra frá ríki til sveitafélaga komið á þitt borð? 

Eiga allir rétt á þjónustu fagaðila eins og þroskaþjálfa eða eingöngu börn með opinberar 
greiningar? 

Er einhver þjónusta til barna með fatlanir vegna tómstunda? 


