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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að vekja fólk til umhugsunar um bakgrunn og þekkingu 

þroskaþjálfa og hag af starfi þeirra í grunnskólum. Í ritgerðinni er fjallað um þann 

fræðilega grunn sem snýr að starfsemi grunnskóla. Farið er í sáttmála, lög og reglu-

gerðir og ýmsar stefnur í menntamálum sem allt leggur upp með markmið og stað-

reyndir sem eiga að stuðla að því að jafnrétti til náms verði náð og veita skuli þeim 

aðstoð sem þurfa. Þroskaþjálfar hafa þá sérhæfingu og þekkingu sem nýtist öllum þeim 

sem þurfa aðstoð og þjónustu. Þannig geta þeir lagt mikið að mörkum til stuðla að því 

að allir hljóti menntun við hæfi. Þó virðist enn ríkja mikil vanþekking á störfum þroska-

þjálfa og í ljósi þess var gerð viðhorfskönnun meðal 45 skólastjórnenda. Niðurstöður 

könnunarinnar sýndu, að skólastjórnendur væru almennt ekki meðvitaðir um þann 

fjársjóð sem þeir hafa innan skólanna, það er þroskaþjálfa, og hvers þeir eru megnugir. Í 

lokakafla ritgerðarinnar er gefin innsýn í störf og þekkingargrunn þroskaþjálfa.  
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Formáli 

Á síðustu árum hafa þroskaþjálfar sótt í auknum mæli inn í grunnskóla landsins og 

starfsvettvangur þeirra þar hefur tekið breytingum. Þroskaþjálfanámið stuðlar að 

aukinni þekkingu á þessum vettvangi og margir áfangar undirbúa þroskaþjálfanema 

undir störf í skólakerfinu. Eftir fyrirlestur um störf þroskaþjálfa innan veggja grunn-

skóla frá Kristínu Lilliendahl á haustönn 2006 kviknaði eldmóðurinn fyrir verkefninu 

og langaði okkur að kanna hvort skólastjórnendur væri í raun meðvitaðir um þekkingu 

og færni þroskaþjálfa og hvers þeir eru megnugir. Við lögðum því upp með að gera 

viðhorfskönnun meðal skólastjórnenda og jafnframt að útlista þeim hag sem hlýst af 

störfum þroskaþjálfa. Á vorönninni fengum við tækifæri til að fara í vettvangsnám í 

Fellaskóla þar sem við fengum innsýn inn í störf þroskaþjálfa í grunnskólum. Þar 

gerðum við okkur grein fyrir að störfin eru margbreytileg og fjölbreytt og í raun lítil 

takmörk fyrir því hvernig hægt er að nýta þekkingu þroskaþjálfa á þeim vettvangi. Frá 

upphafi var það von okkar að með þessari ritgerð myndum við stuðla að bættum við-

horfum og aukinni þekkingu á störfum þroskaþjálfa í grunnskólum. Eftir reynslu okkar 

á vettvangsstað, viðtöl við reyndan þroskaþjálfa og skólastjórnanda og jafnframt að hafa 

farið yfir niðurstöður könnunarinnar, styrkjumst við enn frekar í þeirri trú að þetta hafi 

verið rétt viðfangsefni að nálgast í BA-verkefni okkar.  

Við viljum þakka leiðsagnarkennara okkar, Kristínu Lilliendahl, fyrir ómetanlegan 

stuðning og hvatningu við gerð verkefnisins, Maríu Hrund Sigurjónsdóttur og Esteri 

Eyfjörð Ísleifsdóttur fyrir yfirlestur og góð ráð og öllum öðrum sem komu að 

verkefninu á einhvern hátt.  
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Inngangur 

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 segir að eitt af grundvallarviðmiðum í 

skólastarfi er jafnrétti til náms og samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á námi við 

hæfi. Stefna stjórnvalda er sú að fatlaðir nemendur stundi nám með öðrum nemendum 

eftir því sem kostur er hverju sinni. Í mörg horn þarf að líta þegar kemur að því að upp-

fylla jafnrétti til náms og þegar veita á sérhæfða aðstoð. Ýmsir sáttmálar, lög, reglugerð-

ir og stefnur í menntamálum eiga það í meginatriðum sameiginlegt að stuðla að jafnrétti 

til náms og að það beri að samræma aðferðir til þess. Öll börn eiga rétt á að stunda nám 

við hæfi og að fá þá aðstoð sem þau þurfa, þegar þau þurfa á henni að halda. Þroska-

þjálfar hafa sérhæfingu og þekkingu sem nýtist í því að veita sérhæfða aðstoð og 

þjónustu við þá sem þurfa og geta lagt mikið að mörkum til að brúa bilið og stuðla að 

því að allir hljóti menntun við hæfi. Nám þroskaþjálfa er fjölbreytt og snýr að þeirri 

einstaklingsmiðuðu þjónustu sem skólakerfið byggir nú á og því um að gera að nýta 

þeirra grunn og hugmyndafræði í uppbyggingu á skólakerfi þar sem allir nemendur fá 

það sem þeir þurfa og eiga rétt á og með því stuðla að jafnrétti til náms. 

Spurning sem við lögðum upp með í verkefninu var sú, hvort þroskaþjálfar séu að 

nýtast sem skyldi innan veggja grunnskólanna og hvort að nægileg þekking á færni 

þeirra og bakgrunni sé til staðar. Í ljósi þessa ákváðum við að gera viðhorfskönnun 

meðal nokkurra skólastjórnenda og var aðalmarkmiðið að komast að því hvort þroska-

þjálfar séu að skila sér inn í grunnskólana að námi loknu og hvort störf þeirra séu 

nægilega metin á þeim vettvangi. Jafnframt voru tekin tvö viðtöl sem notuð voru til 

stuðnings þegar kom að því að útlista þann hag að hafa þroskaþjálfa í grunnskólum. Sá 

listi er síður en svo tæmandi en ætlunin er að hann gefi greinagóða mynd af starfsgrund-

velli þroskaþjálfa á vettvangi grunnskóla. Jafnframt er það von okkar að hann nýtist sem 

innsýn inn í störf og þekkingargrunn þroskaþjálfa.  

Ritgerðin skiptist í 4 kafla. Í fyrsta kaflanum er fræðilegum grunni að starfsemi grunn-

skóla gerð skil og skoðaðir eru sáttmálar, lög og reglugerðir og ýmsar stefnur í mennta-

málum sem eiga það sammerkt, að leggja upp með markmið og staðreyndir sem eiga að 

stuðla að því að jafnrétti til náms verði náð. Jafnframt að lögð sé áhersla á að þeir sem 

þurfa á aðstoð að halda í námi sínu eigi rétt á að fá hana og að námið skuli vera einstak-

lingsmiðað. Í tengingu við það verður nám þroskaþjálfa kynnt í öðrum kafla út frá 
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nýtingu þekkingar þeirra á starfsvettvangi grunnskóla og rökstuðningur færður fyrir því 

af hverju þroskaþjálfi er mikilvægur starfskraftur inn í grunnskóla.  

Í þriðja kafla ritgerðarinnar er þeirri spurningu velt upp hvort skólastjórnendur hafi 

næga þekkingu á störfum þroskaþjálfa og því sem þeir geta lagt að mörkum innan 

veggja grunnskólans. Í því sambandi unnum við viðhorfskönnun meðal skólastjórnenda, 

sem valdir voru af handahófi, þar sem viðhorf og þekking þeirra á störfum þroskaþjálfa 

í grunnskólum voru könnuð. Í fjórða og síðasta kafla ritgerðarinnar er gert grein fyrir 

þeim hag sem hlýst af störfum þroskaþjálfa í grunnskólum.  

Það er von okkar að þessi ritgerð nýtist öllum þeim sem starfa á vettvangi grunn-

skólanna, sem og þeim sem hafa áhuga á að kynna sér þekkingu og störf þroskaþjálfa. 
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Kafli 1 – Fræðilegur grunnur að starfsemi grunnskóla 

„Það læra börnin sem fyrir þeim er haft.“ 

                                                           (Íslenskur málsháttur) 

Grunnskólanámið er 10 ára skyldunám og gegnir meðal annars því mikilvæga hlutverki 

að búa nemendur sína undir lífið. Eitt af grundvallarviðmiðum í skólastarfi er jafnrétti 

til náms. Samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi og stefna stjórn-

valda er sú, að fatlaðir nemendur stundi nám með öðrum nemendum eftir því sem kostur 

er hverju sinni. Hlutverk grunnskóla er að sjá nemendum fyrir fræðslu og taka þátt í 

félagslegri mótun þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999).  

Að mörgu þarf að huga þegar kemur að grunnskólanáminu. Öll börn eru einstök og mis-

jafnt er hversu mikla aðstoð þau þurfa í náminu og hvar þau eru stödd, félagslega sem 

og námslega. Í mörg horn þarf að líta þegar kemur að því að uppfylla jafnrétti til náms 

og þegar veita á sérhæfða aðstoð. Ýmsir sáttmálar hafa verið settir fram sem eiga það í 

meginatriðum sameiginlegt, að stuðla að jafnrétti til náms. Lög og reglugerðir eru gefin 

út sem segja að allir eigi að búa við sambærileg lífskjör og fá þá þjónustu sem þeir 

þurfa. Jafnframt hafa ýmsar stefnur verið settar fram á sviði menntamála sem allar eiga 

það sammerkt að leggja áherslu á að jafnréttinu til náms verði náð og það beri að sam-

ræma aðferðir til þess. Aðalnámskrá grunnskóla er gefin út af Menntamálaráðuneytinu 

og á að tryggja það að allir fái menntun við sitt hæfi og samræming sé milli kennslu-

hátta í grunnskólum landsins. Þó er hægt að velta fyrir sér hvort markmiðum Aðalnám-

skrár sé framfylgt .   

Öll börn eiga rétt á að stunda nám við hæfi og að fá þá aðstoð sem þau þurfa, þegar þau 

þurfa á henni að halda. Spurning er hvort þetta sé óskhyggja yfirvalda með von um betri 

heim þar sem allir eru jafnir þjóðfélagsþegnar eða raunveruleg staðreynd um stöðuna nú 

til dags? Fá allir sinn rétt uppfylltan og menntun við sitt hæfi?  

Sáttmálar 

Sáttmálar eru settir fram til að gæta réttinda allra í samfélaginu og allir þeir sem eru 

aðilar að sáttmálum ber skylda til að fara eftir þeim.  

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt á Allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna hinn 10. desember 1948. Mannréttindayfirlýsingin er ekki 
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þjóðréttarsamningur og því ekki bindandi að lögum fyrir aðildarríki Sameinuðu 

þjóðanna, en er birt öllum þjóðum og ríkjum til fyrirmyndar, til dæmis þegar verið er að 

semja lög og reglugerðir. Í Mannréttindayfirlýsingunni er mannréttindum skipt í þrjá 

meginflokka, í fyrsta lagi borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, í öðru lagi efnahagsleg 

réttindi og að lokum félagsleg og menningarleg réttindi. 

1. grein yfirlýsingarinnar kveður á um að hver maður sé borinn frjáls og jafn öðrum að 

virðingu og réttindum. Í 26. grein segir að allir eigi rétt á menntun og skal henni beint í 

þá átt að þroska persónuleika einstaklinganna og innræta þeim virðingu fyrir mann-

réttindum og mannhelgi (Amnesty International, e.d.). 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir í 23. grein að aðildarríki beri að viðurkenna 

að andlega eða líkamlega fatlað barn skuli njóta fulls og sómasamlegs lífs við aðstæður 

sem tryggja virðingu þess og stuðla að virkri samfélagsþátttöku þess. Þar segir jafnframt 

í sömu grein að með tilliti til hinna sérstöku þarfa fatlaðs barns skuli aðstoð veitt 

ókeypis og skal hún miða við það að tryggja að fatlað barn njóti menntunar og stuðlað 

sé að sem allra mestri félagslegri aðlögun og þroska þess, þar á meðal í menningar-

legum og andlegum efnum (Barnaheill, 1992).  

Á ráðstefnu UNESCO og spænska menntamálaráðuneytisins sem haldin var á Spáni 

þann 10. júní 1994, var Salamanca-yfirlýsingin samþykkt með einróma lófaklappi. Með 

henni var réttur einstaklinga til menntunar ítrekaður og fyrirheit gefið um að sá réttur 

verði öllum tryggður, allir skulu eiga jöfn tækifæri sama hvernig þeim er ástatt. Þá var 

sérstaklega minnst á jöfn tækifæri fyrir fatlað fólk til menntunar, og að tryggt sé að 

skólaganga fatlaðra verði heilstæður þáttur í almenna menntakerfinu. Þar er skýrt tekið 

fram að menntun sé frumréttur hvers barns og það sé skylda samfélagsins að gefa því 

kost á að ná og viðhalda viðunandi stigi menntunar (Menntamálaráðuneytið, 1994). 

Samkomulag um nýjan sáttmála Sameinuðu þjóðanna náðist þann 25. ágúst 2006. Hann 

ber nafnið Nýi Evrópusáttmálinn til verndar réttindum fatlaðra. Í samkomulaginu felst 

það hlutverk að vernda og efla réttindi og virðingu einstaklinga með fötlun. Samkomu-

lagið var gert á ráðstefnu sem haldin var í höfuðstöðvum Sameinuðu þjóðanna og tóku 

yfir 100 lönd þátt. Vinnan við gerð sáttmálans hófst í desember 2001 og hagsmuna-

samtök fatlaðra um allan heim hafa verið virkir þátttakendur frá upphafi.  
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Með þessum alþjóðlega samningi munu einstaklingar með fötlun öðlast aukið frelsi og 

rétt á sambærilegan hátt og Mannréttindasáttmáli og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

hefur tryggt öðrum.  

Reynt verður að gæta þess að skilgreina orðið fatlaður rúmt til að tryggja að verndin 

taki til allra sem þarfnast hennar og ljóst er að með tilkomu sáttmálans verður stuðlað að 

breyttum hugsunargangi varðandi málefni fatlaðra. Í meginatriðum er sáttmálinn til þess 

gerður að tryggja fötluðum sambærileg lífskjör og aðrir þjóðfélagsþegnar. Þeir skulu 

hafa sama rétt til menntunar og fræðslu sem og að fá þá aðstoð sem þeir þurfa hverju 

sinni. Í heildina tryggir sáttmálinn þeim aukið jafnrétti og stuðlar að betri lífsgæðum 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006b). 

Lög og reglugerðir 

Til að tryggja réttindi fólks þarf að setja lög og reglugerðir. Við vinnslu laga og reglu-

gerða eru sáttmálar hafðir til hliðsjónar.  

Grunnskólar þurfa að samhæfa starfssvið sitt og markmið sem þeir vinna að, sem er að 

veita öllum á aldrinum 6-16 ára vist í sínum hverfisskóla og bjóða upp á einstaklings-

miðað nám fyrir hvern og einn. Þeir þurfa að hafa lög og reglugerðir að leiðarljósi í 

starfinu og vinna eftir Aðalnámskrá grunnskóla sem sett er fram af Menntamálaráðu-

neytinu.  

Markmið laga um grunnskóla nr. 66/1995 er að stuðla að menntun nemenda í samvinnu 

við heimilin, svo einstaklingurinn verði sem best í stakk búinn að starfa og lifa í þjóð-

félaginu. Einnig skal stuðlað að því að hann beri virðingu fyrir umhverfi sínu og verði 

ábyrgur fyrir gjörðum sínum. Skólanum ber að virkja nemendur og hvetja þá til aukins 

sjálfstæðis.  

Í 37.grein laganna segir að „Börn og unglingar, sem eiga erfitt með nám sökum 

sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, 

sbr. 2.gr. laga nr. 59/1992, eiga rétt á sérstökum stuðningi í nám“.  

Með öðrum orðum er öllum skólum skylt að taka við öllum börnum hvernig sem þau 

eru á vegi stödd, líkamlega sem og andlega, og veita þeim þann stuðning sem þau þurfa. 

Sérhver einstaklingur á rétt á að þroskast, lifa og læra í umhverfi sem hentar honum. 

Samkvæmt Reglugerð um sérkennslu nr. 389/1996 segir í 1. grein, að grunnskólinn er 
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fyrir öll börn og unglinga á skólaskyldualdri. Hann skal leitast við að haga störfum 

sínum í sem fyllsta samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, 

heilbrigði og menntun hvers og eins. Nemendur skulu eiga kost á að stunda nám í 

almennum grunnskóla í skólahverfi sínu. Í 2. grein segir einnig að grunnskólinn skuli 

laga starf sitt að þroska og getu allra nemenda sinna, þannig að hver nemandi fái 

kennslu við hæfi. Því ber að skipuleggja skólastarfið út frá þörfum hvers nemanda og 

skapa námsumhverfi sem hæfir hverjum og einum. Þegar talað er um sérkennslu er 

áhersla lögð á að námsefnið, markmið námsins og aðstæður til náms séu lagaðar að 

nemendunum í samræmi við þarfir þeirra. Langtíma- og skammtímamarkmið eru unnin 

út frá getu hvers og eins hverju sinni. Endurmat er nauðsynlegt svo hægt sé að sjá 

hvernig og hvort kennslan skili nemendum þeim árangri sem lagt hefur verið upp með. 

Sérkennslan getur farið fram innan sem utan bekkjarins, í sérdeildum eða í sérskólum. 

Sérkennsla fellst meðal annars í: 

a. Gerð rökstuddrar námsáætlunar fyrir nemendahóp eða hvern einstakling sem 

byggð er á upplýsingum um heildaraðstæður nemanda og á athugun og mati á 

stöðu hans í námi og þroska. Tilgreind skulu langtíma- og skammtímamarkmið 

með kennslunni. 

b. Kennsla samkvæmt námsáætlun. 

c. Skipuleg skráning og regluleg endurskoðun á námsáætlun og kennslu.  

Lög um málefni fatlaðra nr 59/1992 voru sett árið 1992. Þau eru sérlög sem taka til vel-

ferðarþjónustu við fatlaða sem ekki er tryggð samkvæmt öðrum lögum. Ávallt skal veita 

fötluðum þjónustu samkvæmt almennum lögum áður en þjónusta samkvæmt sér-

lögunum kemur til greina. Þegar talað er um almenn lög er til dæmis átt við lög um 

heilbrigðisþjónustu, lög á sviði skólamála, atvinnumála og lög um almannatryggingar 

(Landssamtökin Þroskahjálp, e.d.). 

Markmið laganna er að tryggja fötluðum jafnrétti og tækifæri til að lifa við sambærileg 

lífskjör og aðrir þjóðfélagsþegnar. Jafnframt að skapa fötluðum tækifæri til þess að lifa 

eðlilegu lífi. Í 2.grein fyrsta kafla segir að hver sá sem er andlega eða líkamlega fatlaður 

og þarfnast sérstakrar þjónustu og stuðnings á rétt á því samkvæmt lögum. 

7. grein laganna kveður á um að fatlaðir eigi rétt á allri almennri þjónustu ríkis og 

sveitarfélaga. Jafnframt beri samkvæmt almennum lögum að leitast við að veita 

fötluðum þá þjónustu á sviði menntunar og heilbrigðis- og félagsþjónustu. 
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Aðalnámskrá grunnskóla er til þess gerð að skilgreina og lýsa sameiginlegum náms-

markmiðum sem grunnskólum ber að stefna að. Þar er að finna nánari útfærslu á 

ákvæðum laga og reglugerða um nám og kennslu í grunnskóla og þar er kveðið á um 

uppeldis- og menntunarhlutverk grunnskólans og sett fram meginstefna um kennslu og 

kennsluskipan. Menntamálaráðherra setur fram Aðalnámskrá með sama hætti og reglu-

gerðir og gegnir hún margvíslegu hlutverki. Í stuttu máli er hún stjórntæki til að fylgja 

eftir ákvæðum laga, fyrirmæli fræðsluyfirvalda um að ákveðinni skólastefnu sé fram-

fylgt og safn sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu. Aðalnámskrá er ætlað að 

samræma nám og kennslu eftir því sem best á við og tryggja rétt allra nemenda til til-

tekinnar lágmarksmenntunar (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999).  

Lög kveða á um að árlega skal sérhver skóli gefa út skólanámskrá og er skólastjóri 

ábyrgur fyrir því. Skólanámskrá á að vera nánari útfærsla á Aðalnámskrá grunnskóla og 

gefur hún kost á því að laga markmið og fyrirmæli Aðalnámskrár að sérstöðu hvers 

skóla. Í skólanámskrá útfærir skólinn til dæmis ýmis almenn og fagbundin markmið 

Aðalnámskrár og birtir þær verklagsreglur sem í gildi eru í skólanum, til dæmis 

varðandi umgengni, aga og aðgang að ráðgjöf og stuðningi af ýmsum toga. Þar kemur 

meðal annars fram hvernig skólinn skipuleggur kennsluna, hvaða kennsluaðferðum er 

beitt og hvernig staðið er að námsmati í skólanum.  

Mikilvægt er að í skólanámskrá sé greint frá því hvernig skólinn hyggst vinna með og 

rækta tengsl við ýmsa aðila utan skólans, svo sem heimili, fyrirtæki, félaga, stofnanir og 

aðra aðila sem vinna í sameiningu að því að veita öllum nemendum haldgóða menntun. 

Það er skylda að leggja skólanámskrá fyrir skólanefnd og foreldraráð til umsagnar ár 

hvert.  

Í Aðalnámskránni segir að menntakerfið eigi að vera sveigjanlegt til að mæta nýjungum 

og breyttum kröfum. Aðalskylda kerfisins skal vera að veita nemendum góða, alhliða 

menntun því það er besta veganestið sem einstaklingurinn tekur með sér út í samfélagið. 

Í Aðalnámskrá segir jafnframt að grunnskólinn skuli leitast við að haga störfum sínum í 

sem fyllsta samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla þannig að alhliða þroska 

hvers og eins. Grunnskólum ber að taka við öllum börnum hvernig sem á stendur um 

atgervi þeirra til sálar og líkama, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða mál-

þroska. Þannig er grunnskólum skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt.  
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Samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi og stefna stjórnvalda er sú að 

fatlaðir nemendur stundi nám með öðrum nemendum eftir því sem kostur er hverju 

sinni. Á grunnskólastigi eiga allir nemendur rétt á að stunda nám í heimaskóla nema að 

sérfræðingar skóla og foreldrar meti aðstæður nemandans þannig að honum sé fyrir 

bestu að vera í sérskóla eða vistun fjarri heimili.  

Eitt af grundvallarviðmiðum í skólastarfi er jafnrétti til náms. Með því er átt við að 

bjóða nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa þeim tækifæri til að spreyta sig á 

viðfangsefnum að eigin vali. Í þessu felst sambærileg og jafngild tækifæri en jafnframt 

ekki endilega sömu úrræði fyrir alla. Eitt af því mikilvægasta sem skólar og skólayfir-

völd þurfa að gera í þessu sambandi er að finna leiðir til að koma til móts við ólíka getu 

og áhugamál nemenda og veita hverjum og einum menntun við hæfi.  

Markmið Aðalnámskrár eiga ekki að skoðast sem hámark né lágmark heldur er það 

skylda hvers skóla að laga námið sem best að nemendum hverju sinni. Nemendur eiga 

rétt á viðfangsefnum sem henta hæfni þeirra og námsgetu (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). 

Stefnur í menntamálum 

Ýmsar stefnur í menntamálum hafa verið settar fram til að stuðla að því að jafnrétti til 

náms sé framfylgt. Þegar stefnur eru settar fram eru lög og reglugerðir sem og sáttmálar 

hafðir til hliðsjónar.   

Árið 1996 fluttist grunnskólinn frá ríkinu til sveitafélaga og þá var strax hafist handa við 

að bæta stöðu hans. Fyrstu árum grunnskólans var hægt að lýsa sem uppbyggingu 

nokkurs konar þarfapíramída. Neðst í píramídanum var húsnæði fyrir einsetinn skóla, 

síðan stefnumörkun og mótun framtíðarsýnar, þá kom fjárhagslegt sjálfstæði skóla með 

rammafjárveitingum, fleiri stjórnendur, námsráðgjafar og fjölgun stuðningsfulltrúa og 

starfsmanna vegna fatlaðra nemenda, tímum fyrir sveigjanlegt skólastarf var úthlutað, 

tölvueign jókst og skólarnir urðu nettengdir. Nýir kjarasamningar með hærri launum og 

sveigjanlegri vinnutímaákvæðum fylgdi í kjölfarið og fé til símenntunar var dreift til 

skólanna. Þegar öllu þessu var lokið var í raun kominn jarðvegur til að ræða breytta 

kennsluhætti. Þetta voru tildrög þess að ákveðið var að ráðast í átak um að stefna að 

einstaklingsmiðaðra námi í grunnskólum. Fyrstu skrefin í stefnumörkun um grunn-

skólann á vegum Reykjavíkurborgar voru að safna saman hugmyndum og viðhorfum 

fólks hvaðanæva af um þróun skólans. Einnig var rætt við skólastjórnendur og viðhorf 
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þeirra könnuð. Árið 1997 var byrjað á árlegum fundum með öllum kennararáðum í 

borginni sem og foreldraráðum.  

Nú hefur áherslan í nokkur ár verið á einstaklingsmiðað nám og samvinnu nemenda, 

skóla án aðgreiningar, náin tengsl skóla og grenndarsamfélags, sjálfstæði skóla og 

styrka stjórnun þeirra og jafnræði í umgjörð skólastarfsins.  

Hugtakið skóli án aðgreiningar var notað í fyrsta sinn í stefnu Fræðsluráðs Reykjavíkur 

um sérkennslu sem kom út árið 2002 og er honum lýst sem skóla með þjónustu fyrir alla 

nemendur sína, bæði fatlaða og ófatlaða. Stefnan er í stöðugri endurskoðun. Grund-

völlur hennar er 2. grein grunnskólalaganna sem segir meðal annars, að grunnskólinn 

skuli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við eðli og þarfir 

nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins.  

Í starfsáætlun fræðslumála í Reykjavík fyrir árið 2004 er einstaklingsmiðað nám og 

samvinna nemenda skilgreint þannig:  

„Skipulag náms sem tekur mið af stöðu hvers og eins en ekki hóps nemenda eða heils 

bekkjar. Nemendur eru ekki að læra það sama á sama tíma heldur geta þeir verið að 

fást við ólík viðfangsefni og verkefni einir sér eða í hópum. Nemendur bera ábyrgð á 

námi sínu og nám hvers og eins byggir á einstaklingsáætlun.“  

                                                                                                   (Gerður G. Óskarsdóttir, 2004) 

Fræðsluráð Reykjavíkur setti fram stefnu um sérkennslu í janúar 2002. Við gerð 

þessarar stefnu var skóli án aðgreiningar hafður að leiðarljósi, það er skóli með þjónustu 

fyrir alla nemendur sína bæði fatlaða og ófatlaða. Í stefnunni er lögð áhersla á að hver 

skóli á að vera fær um að sinna öllum sínum nemendum eins og kostur er en foreldrar-

/forráðamenn eiga að geta valið á milli sérskóla, sérdeilda eða almenns skóla fyrir börn 

sín. Sveigjanleiki í kennsluháttum verður að vera til staðar til að hægt sé að mæta 

ólíkum þörfum nemenda í almennum bekkjum. Einnig kveður stefnan á um sérkennslu-

ver í hverjum skóla og stjórnanda þar yfir. Í stefnunni er jafnframt tekið fram að 

nemendur með samskipta- og atferlisvanda eiga kost á atferlisþjálfun. Í nánari útlistun 

er síðan talað um að í hverjum skóla skuli vera kennari sem sótt hefur ítarlegt námskeið 

í atferlisþjálfun (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2002). 

Í stefnu Reykjavíkurborgar í menntamálum árið 2007 eru aðalmarkmið útlistuð bæði 

fyrir leikskóla og grunnskóla. Hvað varðar grunnskóla ber fyrst að nefna einstaklings-

miðað nám og markvissa samvinnu en það er fyrsta markmið stefnunar. Þar er lögð 
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áhersla á frumleika, fjölbreyttni og þekkingarleit í vinnu með nemendum. Grunnskólar 

eiga að starfa í samræmi við einstaklingsáætlun sem þeir setja sér í samvinnu við 

kennara og foreldra eða forráðamenn. Einnig kemur fram mikilvægi sveiganleika í 

námstíma, það er að segja að hægt er að byrja fyrr eða seinna, allt eftir þroska nemenda, 

og hægt að ljúka námi á mislöngum tíma. 

Grunnskólar Reykjavíkur eiga að vera skólar án aðgreiningar og allir nemendur, fatlaðir 

sem og ófatlaðir og af öllum þjóðernum eiga val um skóla. Jafnrétti til náms er undir-

staðan og eru sérdeildir og sérskólar fyrir nemendur sem á því þurfa að halda. Lögð er 

áhersla á að börnunum líði vel og markvisst sé unnið að því að byggja upp heilsteypta 

einstaklinga. Tengsl heimilis og skóla og grenndarsamfélags eru mikilvæg og eru 

starfandi foreldraráð og –félög í öllum grunnskólum. Þau taka þátt í mótun skóla-

starfsins (Reykjavíkurborg, 2006). 

Drög að skýrslunni Mótum framtíð, kom út í desember 2006. Þar eru sett fram drög að 

stefnu og framkvæmdaáætlun samkvæmt lögum um málefni fatlaðra sem kveða á um að 

Félagsmálaráðuneytið beri að annast stefnumótun og gerð heildaráætlana í mála-

flokknum. Einungis er um að ræða þann hluta málefna fatlaðra barna og fullorðinna sem 

er á forræði og ábyrgð Félagsmálaráðuneytisins, það er til þeirra málaflokka sem lög um 

málefni fatlaðra taka til. 

Lagt var fram að eftirtöldum grundvallarmarkmiðum verði náð á því tímabili sem 

stefnan tekur til, það er árin 2007-2016, og verða allar áætlanir endurskoðaðar árlega: 

• „Eins snemma á tímabilinu og auðið er njóti allt fatlað fólk sambærilegra 

lífskjara og lífsgæða og aðrir þegnar þjóðfélagsins. 

• Eins snemma á tímabilinu og auðið er verði fagleg þekking og færni starfsfólks 

á við það sem best gerist í Evrópu. 

• Eins snemma á tímabilinu og auðið er verði verklag og gæði þjónustunnar á 

við það sem best gerist í Evrópu. [...]. 

• Byggt verði upp samstarf við önnur lönd um þróun þjónustu við fötluð börn og 

fjölskyldur þeirra til að afla upplýsinga og koma á framfæri nýjungum um það 

sem efst er á baugi og best hefur tekist í þeim efnum. Sama gildi um þjónustu 

við fullorðið fatlað fólk. 
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• Hver og einn þjónustuaðili setji árlega fram staðbundin stefnumið um þjónustu 

við börn 0-17 ára og fjölskyldur þeirra, þjónustu vegna búsetu, atvinnu og 

hæfingar fullorðinna, stoðþjónustu við 18 ára og eldri, gæðastarf og 

þekkingarauð. Það felur í sér að þjónustuaðilinn mótar eigin stefnu þar sem 

tilgreind eru markmið og leiðir og forgangsröðun verkefna.“ 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006a) 

Í þessari skýrslu er lagður ítarlegur grunnur að stefnunni með tvennum hætti: Í fyrsta 

lagi með umfjöllun um hugmyndafræðileg atriði sem meðal annars varða mannréttindi, 

hugtakið fötlun, heildstæða og einstaklingsmiðaða þjónustu, þróun og miðlun 

þekkingar, mannauð, þekkingarverðmæti og skipulagsauð, notendastýrða þjónustu, 

gæðastarf og valdeflingu fatlaðs fólks. Einnig er gerð grein fyrir þróun löggjafar og 

hugmyndafræði hér á landi sem varðar fötluð börn og fullorðna.  

Í öðru lagi með umfjöllun um stöðuna í málaflokknum og greiningu á ytri og innri 

áhrifaþáttum. Eitt málasvið tekur til þjónustu við börn 0-17 ára (Félagsmálaráðuneytið, 

2006a). 

Rannsókn á sérkennslu í grunnskólum var gerð vorið 2005 á vegum Menntasviðs 

Reykjavíkur og var markmiðið að bæta frekar framkvæmd sérkennslu í grunnskólum. 

Könnunin leiddi í ljós að um 20% grunnskólanema eru í sérkennslu eða annars konar 

sérúrræðum, sem má teljast talsvert hátt hlutfall nemenda. 60% þeirra voru í sérkennslu 

vegna námsörðugleika en um 40% vegna félagslegra, tilfinningalegra, geðrænna eða 

hegðunarvandamála. 

Niðurstöður könnunarinnar voru nýttar í að setja skýrari viðmið og starfsreglur þegar 

kemur að sérkennslu og nemendum. Einnig er komið inn á að ef til vill er betra að beita 

mismunandi aðferðum þegar tekið er á náms- og hegðunarvanda þar sem grunnþarfir 

einstaklinga er langt frá því þær sömu. Þetta er gott skref fram á við þar sem það er 

augljóst að þessi ólíku vandamál þurfa ólíka meðferð. Talað er um að það þurfi að koma 

á námi eða þjálfun fyrir kennara eða fólk með sálfræði- eða uppeldisfræðigráðu í 

atferlisþjálfun en augljósasti kosturinn hlýtur þó að vera að nýta þann starfskraft sem 

býðst nú þegar, það er að segja þroskaþjálfa. 

Í könnuninni kom einnig í ljós að einungis þriðjungur nemenda í sérkennslu vann eftir 

einstaklingsnámskrá eða –áætlun. Talað er um að ef til vill veigri kennarar sér við að 
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gera þess konar áætlanir eða sækja námskeið sem í boði eru, en eins og getið er hér á 

undan ætti að leita til þroskaþjálfa ef aðstoð þarf við slíkt. Bent er á að æskilegt sé fyrir 

hvern skóla að setja sér stefnu í sérkennslumálum og setja hana fram í starfsáætlun 

skóla eða skólanámskrá. Ráðgjöf vegna náms- og hegðunarvanda nemenda er í þessari 

skýrslu einskorðuð við sérkennara.  

Tilgangur þessarar skýrslu var að safna upplýsingum í von um að niðurstöður myndu 

vekja skólastjórnendur og aðra starfsmenn grunnskóla, yfirvöld og aðra þá sem málið 

varðar til umhugsunar um skipulag og framkvæmd sérkennslu og að til verði mark-

vissari lýsing á starfssviðum og starfsháttum mismunandi starfsstétta sem koma að 

sérkennslu (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). 

Samantekt  

Allir eiga rétt á því að mennta sig. Það er mikilvæg staðreynd sem vert er að viðurkenna 

og skoða nánar. Allt sem komið hefur fram hér að ofan leggur grunninn og stuðlar að 

þessu jafnrétti til náms og menntunar. Þeir sem þurfa á sérhæfðri aðstoð að halda eiga 

rétt á að fá hana til þess að þeir geti vaxið og dafnað í menntakerfinu jafnt á við aðra 

nemendur. Grunnskólanum ber að vinna að þessu markmiði og veita hverjum þeim 

aðstoð sem þarf á henni að halda. Þroskaþjálfar hafa þá sérhæfingu og þekkingu sem 

nýtist í þessum aðstæðum og geta lagt mikið að mörkum til að brúa bilið og stuðla að 

því að jafnrétti náist. Með fræðilegum bakgrunni sínum og fagþekkingu eru þroska-

þjálfar til margs megnugir. Spurningin sem brennur á vörum okkar er þó sú hvort 

þroskaþjálfar séu að nýtast sem skyldi innan veggja grunnskólanna og hvort þar sé 

nægileg þekking á færni þeirra og bakgrunni. Í næsta kafla verður farið nánar í nám 

þroskaþjálfa með tilliti til þess sem snýr að starfsvettvangi þeirra í grunnskólum.  
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Kafli 2 – Fræðilegur grunnur þroskaþjálfa 

Þroskaþjálfanemar eru búnir undir margbreytilegt starf þroskaþjálfa með fjölbreyttu 

námi og fræðslu. Þeir fá glögga innsýn í mismunandi starfsvettvang þroskaþjálfa og 

starfsskyldur þeirra. Mismunandi fatlanir eru kynntar og úrræði sem í boði eru fyrir 

fatlað fólk. Hér á eftir verður þroskaþjálfanáminu gerð almenn skil og þeir áfangar 

útlistaðir sem við teljum einna helst auka hæfni og mikilvægi þroskaþjálfa innan skóla-

kerfisins sem og í daglegu starfi grunnskólans. Einnig gerum við þeim lögum og reglum 

sem þroskaþjálfar þurfa að fylgja ítarleg skil ásamt því að fara í starfslýsingar þroska-

þjálfa í grunnskólum. Jafnframt verður gerð grein fyrir hugtakinu fagmennska og það 

sem býr að baki hugtakinu fötlun.  

Þroskaþjálfanám 

Nám í þroskaþjálfafræðum er til Bakkalárgráðu. Námið miðar að því að veita 

nemendum þá sérfræðiþekkingu og hæfni sem þeir þurfa til þess að geta veitt fötluðu 

fólki þann stuðning og þá ráðgjöf sem það þarf til fullgildrar samfélagsþátttöku, jafn-

réttis og sambærilegra lífsgæða á við aðra þegna samfélagsins. 

Námið tekur mið af nýjustu stefnum og straumum í fötlunarfræðum, vinnubrögðum í 

málefnum fatlaðra, þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið og lögum og reglugerðum 

sem starfsábyrgð fagstéttarinnar grundvallast á. Verkefni og vettvangsvinna miðast af 

því að veita nemum sem mesta innsýn inn í hlutverk og starfsáherslur þroskaþjálfa á 

hinum ýmsu vettvöngum málefna fatlaðra og jafnframt veita nemum þekkingu á sviði 

stefnumótunar, skipulags og framkvæmda heildrænnar þjónustu sem og þátttöku í 

umbóta- og þróunarstarfi.  

Náminu er skipt upp í þrjú svið; grunnnámskeið, þar sem áhersla er lögð á almenn 

fræðisvið en þar er fötlunarfræði kynnt sem eitt af meginfræðasviðum þroskaþjálfa, 

hagnýt fræði og þroskaþjálfafræði og starfsvettvang og að lokum hagnýt fræði og 

þroskaþjálfafræði og vettvangsnám. Lögð er mikil áhersla á tengingu fræða og 

starfsvettvangs (Kennaraháskóli Íslands, e.d.,b). 

Námið er fjölbreytt og gefur góða innsýn í marga þætti er snúa að málefnum fatlaðra og 

starfsvettvangi þroskaþjálfa. Á síðustu árum hafa þroskaþjálfar sótt í auknum mæli inn í 

grunnskóla landsins og starfsvettvangur þeirra þar hefur tekið breytingum. 
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Þroskaþjálfanámið stuðlar að aukinni þekkingu á þessum vettvangi og margir áfangar 

undirbúa þroskaþjálfanema undir störf í skólakerfinu. Þeir áfangar sem við teljum einna 

helst gera svo verða útskýrðir hér á eftir.  

Þroskasálfræði er áfangi sem kenndur er á 1. önn grunnnáms þroskaþjálfa. Markmið 

áfangans er að kenna nemendum skil á völdum kenningum og rannsóknarniðurstöðum 

um alhliða þroska, helstu áhrifavalda hans sem og orsakir og eðli einstaklingsmunar. 

Einnig er farið í þýðingu fjölskyldu barns, jafnaldra, kennara og annarra uppalenda fyrir 

þroska þess. Ennfremur er fræðilegur grunnur hugmynda mótaður um hvernig best sé að 

stuðla að framförum og alhliða þroska. Þroskasálfræði er grunnur þess sem starf þroska-

þjálfa byggir á þar sem farið er í helstu þætti þroska og þroskamynsturs sem börn fylgja 

og tengslamyndunar sem síðar getur haft áhrif á þroska einstaklingsins.  

Á 2. önn er síðan byggt ofan á grunninn í áfanganum Andlegur og líkamlegur þroski 

barna og unglinga. Markmið áfangans er að gefa nemum greinilega mynd af eðlilegu 

þroskaferli mannsins fram að fullorðinsárum og helstu þáttum sem hafa áhrif á félags-

legan, vitrænan og tilfinningalegan þroska. Farið er sérstaklega í málþroska og þróun 

eðlilegs hreyfiþroska barna og algengustu frávikum gerð skil. Í þessum áfanga eru kynnt 

hvers kyns hreyfiþroskamöt. 

Á 2. önn tekur nám þroskaþjálfanema aðra stefnu en kennaranámið. Áfangarnir fara að 

snúa í auknum mæli að frávikum og fötlunum og aðferðum sem hægt er að beita til að 

auka lífsgæði fatlaðs fólks, auðvelda því tjáskipti og stuðla að aukinni þátttöku þeirra í 

samfélaginu. 

Í áfanganum Fatlanir og taugasjúkdómar eru nemar fræddir um eðlilegan þroska barna 

og helstu þætti sem valda röskunum á þroskaferli og orsakir fatlana. Einnig er farið í 

fósturþróun miðtaugakerfis, litninga-og genagalla, vandamál fyrirbura, helstu orsakir 

þroskahömlunar, hryggrauf, heilalömun, einhverfu og skyldar fatlanir, málhömlun og 

sjón- og heyrnarskerðingu. Ennfremur er komið inn á byggingu og starfsemi tauga-

kerfisins, rannsóknir með tilliti til taugasjúkdóma, höfuðverki, flogaveiki, sýkingar í 

miðtaugakerfi, hrörnunarsjúkdóma í taugakerfi, heilablóðfall og höfuðáverka og annarra 

einkenna sem rekja má til truflana á þeirri starfsemi. 

Áfanginn Geðraskanir kemur meira inn á andlega hluta fatlana þar sem nemar eru 

fræddir um helstu geðraskanir, tíðni þeirra, orsakir, greiningu, meðferðarúrræði, horfur 

og forvarnir. Nemar öðlast þekkingu á undirstöðuatriðum fræðigreinarinnar svo þeir geti 
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gert sér betur grein fyrir algengustu birtingarformum geðraskana og hegðunarfrávika 

sem geta komið upp hjá einstaklingum og auka þannig færni sína og hæfni í starfi með 

fötluðum. Farið er sérstaklega inn á birtingarform og algengustu geðraskanir hjá fólki 

með þroskahömlun. Í umfjöllun um geðraskanir barna og unglinga er til dæmis farið inn 

á tilfinninga- og hegðunartruflanir, kvíða, þunglyndi, átraskanir og athyglisbrest. Einnig 

er komið inn á lyfjafræði geðlyfja.  

Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir og Aðferðir í starfi með fötluðum eru áfangar á 3. önn þar 

sem kenndar eru leiðir til að auka samskipti milli fatlaðra og ófatlaðra einstaklinga og 

hvernig hægt sé að stuðla að gagnkvæmum samskiptum. 

Í Óhefðbundnum tjáskiptaleiðum eru kynntar nokkrar algengustu óhefðbundnu tjá-

skiptaleiðirnar sem notaðar eru með fötluðum, svo sem myndræn táknkerfi (Bliss, 

Pictogram og PCS) og Tákn með tali, og farið í útfærslur og notkun þeirra. Nemar læra 

að finna út tjáskiptaleiðir sem  henta hverjum einstaklingi og fötlun hans og verða færari 

í að undirbúa og taka þátt í skipulagningu og þjálfun í notkun leiða.  

Aðferðir í starfi með fötluðum er áfangi þar sem farið er í helstu nálganir og þjálfunar-

aðferðir í starfi með fötluðum. Þar á meðal er farið í aðferðir atferlismeðferðar, 

TEACCH (skipuleg vinnubrögð), málörvun (Irene Johansson og Karlstadslíkanið), 

boðskiptaleiðir  og aðferðir í starfi með alvarlega fötluðum einstaklingum 

Í þessum tveimur áföngum er farið yfir helstu aðferðir sem notaðar eru í vinnu með 

fötluðum einstaklingum og nemar komast fljótt að því að þessar aðferðir er vel hægt að 

aðlaga og nota einnig með ófötluðum einstaklingum.  

Á 4. önn fara nemar út á vettvang. Vettvangsstaðir eru annað hvort leik-, grunn- eða 

framhaldsskólar. Markmið áfangans Vettvangsnám – einstaklingsmiðað nám er að æfa 

færni og móta viðhorf nema í ljósi þeirrar þekkingar sem þeir hafa fengið á liðnum 

önnum og veita þeim góða innsýn í almennar starfsskyldur þroskaþjálfa. Sjónum er nú 

beint að skipulagi og framkvæmd einstaklingsmiðaðrar þjónustu og virkri þátttöku 

nema í  þeim hluta starfs þroskaþjálfa og gera nemar þjónustuáætlun fyrir einstakling 

tengt því og útfæra í samstarfi við leiðbeinanda á vettvangsstað sem og aðstandendur og 

aðra sem tengjast viðkomandi einstaklingi. 

Í vettvangsnáminu fá nemar að kynnast starfi þroskaþjálfa á vettvangi menntunar, hvort 

sem er í leik-, grunn- eða framhaldsskóla, almennum starfsskyldum þeirra og þeirri 

þjónustu sem veitt er á hverjum stað fyrir sig.  
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Stjórnun er mikilvægt tæki sem allir þeir sem vilja gera vinnu sína skilvirka og 

árangursríka ættu að hafa í höndum. Þar eru þroskaþjálfar engin undantekning. Á 5. önn 

taka þroskaþjálfanemar áfangann Stjórnsýsla í félagslegri þjónustu. Markmið áfangans 

er að nemar öðlist þekkingu og reynslu á helstu forsendum árangursríkrar samvinnu 

þegar veita skal forystu og að þeir þekki og skilji helstu kenningar í til dæmis verkefna-

stjórnun, stjórnun í fjölbreyttu umhverfi, þekkingarstjórnun, árekstrarstjórnun og 

mannauðsstjórnun í tengslum við málefni fatlaðra. Fjallað er um nokkur grunnatriði 

þess að skapa og viðhalda uppbyggilegu og framsæknu gildismati hjá einstaklingum, 

hópum og stofnunum. Áhersla er lögð á tengingu náms við raunverulegar aðstæður og 

þurfa nemar að brjóta kenningar og aðferðir til mergjar. Þá eru helstu kenningar forystu 

skoðaðar sem og aðferðir við starfsþróun, vinnu á neti, nýsköpun og frumkvöðlastarf. 

Á 6. og síðustu önninni fara nemar í Vettvangsnám - heildræn þjónusta. Þar fá nemar 

tækifæri til að æfa færni og móta viðhorf á grunni þeirrar þekkingar sem þeir hafa nú 

öðlast og þróa meðal annars eigin starfskenningu og fagvitund í kjölfarið. 

Á önninni fá nemar tækifæri til að sérhæfa sig innan ákveðins þjónustuúrræðis svo sem 

grunnskóla, dagþjónustu eða stjórnunar sambýla svo eitthvað sé nefnt. Áhersla er lögð á 

virka þátttöku í öllum þáttum í starfi þroskaþjálfans með sérstaka áherslu á stjórnun, 

skipulag, framkvæmd og þróun heildrænnar þjónustu. Nemar öðlast nú dýpri skilning 

og sýn á ábyrgð og skyldum þroskaþjálfa nú til dags og í náinni framtíð. Hér er einnig 

lögð rík áhersla á fræðslu- og leiðsagnarhlutverk fagstéttarinnar. Verkefni þessa áfanga 

krefjast þess að nemar yfirfæri þá þekkingu sem þeir búa nú yfir í raunverulegt starfs-

umhverfi (Kennaraháskóli Íslands, e.d.,a). 

Eins og lýsingar að ofan gefa til kynna eru þroskaþjálfanemar vel búnir undir mjög 

fjölbreytt framtíðarstarf. Með námi sínu öðlast verðandi þroskaþjálfar sérfræðiþekkingu 

á fötlunum og þeim hömlum sem einstaklingurinn stendur frammi fyrir og verða jafn-

framt vel undir það búnir að takast á við þær kröfur sem íslenska skólakerfið hefur sett 

fötluðum börnum. Þroskaþjálfanemar eiga að hafa allt til brunns að bera til að greina og 

vinna með þeim börnum sem þurfa aðstoð varðandi þann hluta náms sem snýr að atferli, 

viðveru og oft einföldun námsefnis. Nám þroskaþjálfa snýr að þeirri einstaklingsmiðuðu 

þjónustu sem skólakerfið byggir nú á og því um að gera að nýta þeirra þekkingu og 

hugmyndafræði í uppbyggingu á skólakerfi þar sem allir nemendur fá þá þjónustu sem 

þeir þurfa og eiga rétt á og með því stuðla að jafnrétti til náms.  
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Breyting á náminu 

Þeir þroskaþjálfanemar sem hófu nám á haustönn 2006 eru síðustu nemar sem útskrifast 

úr gamla þroskaþjálfakerfinu því á haustönn 2007 verður boðið upp á nýtt fyrirkomulag, 

Þroskaþjálfa- og tómstundabraut. Í meginatriðum verður nám þroskaþjálfa það sama en 

helstu breytingarnar eru þær að snemma í náminu gefst nemum kostur á að sérhæfa sig 

annars vegar í starfi með fötluðum börnum og unglingum og hins vegar í þjónustu við 

fullorðna og aldraða. Með þessu er verið að gefa nemum tækifæri til að sérhæfa sig enn 

frekar á því sviði sem þeir kjósa og öðlast þannig meiri sérþekkingu á sínu sviði 

(Kennaraháskóli Íslands, e.d.,c). 

Fagmennska 

Í námi þroskaþjálfa er mikil áhersla lögð á hugtökin fagmennska og fagvitund og 

mikilvægi þess í starfi þroskaþjálfa. Í áfanganum Tjáning og samskipti, sem kenndur er 

á 1. önn, læra nemar um mikilvægi samskipta og ákveðnar leiðir til að auka samskipta-

hæfni sína. Í áfanganum Fjölskyldan og samvinna læra nemar um mikilvægi virkrar 

hlustunar en sá þáttur er einnig kenndur í öðrum áföngum. Í gegnum námið er mikið 

lagt upp úr hópavinnu og opnum samskiptum í kennslutímum. Nemar efla samskipta-

hæfileika sína dag frá degi og læra að vinna með mismunandi fólki og sýna sveigjan-

leika. Með reglulegri kynningu fyrir framan hóp læra nemar að styrkja sjálfsmynd sína 

og koma efni frá sér á hnitmiðaðan og markvissan hátt. Öll þessi atriði stuðla að aukinni 

fagmennsku og fagvitund og eru gott veganesti inn í starf þroskaþjálfans þar sem mikil-

vægi sveigjanleika er í öndvegi, teymisvinna er eitt af meginþáttum starfsins og sjálf-

stæði í vinnubrögðum og frumkvæði eru mikilvægir kostir sem allir þroskaþjálfar þurfa 

að búa yfir og geta með því kallað sig fagmanneskju.  

En að geta kallað sig fagmanneskju er ekki sjálfsagður hlutur. Fræðimenn hafa reynt að 

skilgreina það ferli sem fara verður í gegnum til að ná þeim áfanga og kalla það á ensku 

professionalization. Þetta ferli felur í sér þróun einstaklingsins, hann öðlast menntun og 

fær að lokum réttindi til að stunda starf sitt sem fagmanneskja og verður hluti af fagstétt 

(e. profession). Hluti af því að tilheyra fagstétt er að uppfylla skilyrði um ákveðna fag-

vitund og fagmennsku (Sigurjón Mýrdal, 1992).  

Ólafur Proppé, rektor við Kennaraháskóla Íslands, bendir á það í grein sinni Kennara-

fræði, fagmennska og skólastarf, að hluti fagmennskunnar sé ekki síður það að halda 
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áfram að mennta sig og læra eftir að út á vinnumarkað er komið. Ekki skal láta staðar 

numið eftir að eiginlegu námi lýkur heldur að læra bæði af eigin reynslu og af öðrum. 

Fagmennska felst í því að vera sífellt að endurskoða þekkingu sína og viðhorf og halda 

með því uppi gæðum í starfi, sýna fram á fagleg sjónarmið og síðast en ekki síst vera 

trúr sínum hugsjónum (Sigurjón Mýrdal, 1992). 

Þegar litið er á þær starfslýsingar sem finnast á síðu Þroskaþjálfafélags Íslands, 

http://throska.is, virðist grunntónninn vera sá sami alls staðar, að standa vörð um 

réttindi notenda þjónustunnar, stuðla að jafnrétti og jákvæðum viðhorfum í garð þeirra 

og að lokum að efla fagþekkingu með reglubundinni endur- og símenntun. 

Í starfi sínu þurfa þroskaþjálfar að vinna með fagstéttum alls staðar að úr samfélaginu 

og er því mikilvægt að góð samvinna sé þar á milli. Það starf sem þar er unnið er kallað 

þverfagleg teymisvinna (Rannveig Traustadóttir, 2004).  

Þroskaþjálfar eru nú útskrifaðir með Bakkalárgráðu frá virtum íslenskum háskóla, 

Kennaraháskóla Íslands. Hluti af þessari jákvæðu þróun er viðurkenning á því að 

þroskaþjálfar eru fagstétt og vinna samkvæmt lögum og reglugerðum, hafa sínar siða-

reglur, fagþekkingu og fagvitund. Námið hefur einnig breyst í takt við tímann og þær 

þjóðfélagslegu breytingar sem hafa orðið síðustu árin þar sem fatlaðir eru orðnir 

sýnilegri í samfélaginu og njóta aukinnar virðingar.  

Siðareglur þroskaþjálfa 

Siðareglur eru þær reglur sem fagstéttir skulu starfa eftir og fylgja í hvívetna. Þroska-

þjálfar hafa sínar eigin siðareglur sem þeim ber að fylgja. Í námi þroskaþjálfa er mikil 

áhersla lögð á siðareglur stéttarinnar og notkun þeirra í starfi og er nemum kennt að 

tileinka sér og vinna eftir þeim reglum sem settar hafa verið. 

Í siðareglum þroskaþjálfa er kveðið á um þær skyldur og þá ábyrgð sem þroskaþjálfar 

hafa við störf og þau grundvallaratriði sem hafa þarf í huga í samskiptum fagaðila og 

skjólstæðinga. Reglurnar snúa einnig að þeirri einstaklingsmiðuðu þjónustu sem þroska-

þjálfum ber að veita skjólstæðingum sínum. Réttindagæsla er þar hátt skrifuð enda eiga 

þroskaþjálfar að vera sérfræðingar í réttindum fatlaðra og vera þeir aðilar sem standa 

vörð um réttindi þeirra. Þroskaþjálfar eiga alltaf að bera hag skjólstæðinga sinna fyrir 

brjósti og sjá til þess að ímynd þeirra úti í samfélaginu sé jákvæð.  
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5. og 6. grein siðareglna þroskaþjálfa kveður á um drengskap í samskiptum og sam-

vinnu fagaðila en eitt það mikilvægasta í starfi þroskaþjálfa er að eiga í góðum sam-

skiptum við alla aðila sem koma að skjólstæðingum hans. Þar er einnig komið inn á að 

borin skuli virðing fyrir sérþekkingu annarra faghópa en jafnframt að þroskaþjálfar skuli 

miðla sinni sérþekkingu í ráðgjöf til annarra. 

Þar sem starfsvettvangur þroskaþjálfa er breiður og þarfir skjólstæðinga mismunandi er 

þess krafist af þroskaþjálfa að hann sýni sveigjanleika í starfi en hafi jafnframt ætíð í 

huga þau lög og reglugerðir sem sett hafa verið í málefnum fatlaðra sem og á þeim 

vettvangi sem starfað er á. 

Mikilvægt er að þroskaþjálfi sýni ætíð heiðarleika í starfi sem og utan eins og sannri 

fagmanneskju ber og fari eftir þeim lögum og reglum sem um starf hans hafa verið 

settar (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). 

Þroskaþjálfanámið leggur mikið upp úr því að nemar tileinki sér og kynni hvers kyns 

lög og reglugerðir er snúa að málefnum fatlaðra, sáttmála sem gefnir hafa verið út sem 

stuðla meðal annars að jafnrétti og jafngildri samfélagsþátttöku. Nemum er strax í upp-

hafi kennt að tileinka sér að þeirra starf snúi að mestum hluta að hagsmunagæslu fatlaðs 

fólks og því að leita leiða til að betrumbæta lífsgæði þeirra og auka þátttöku í sam-

félaginu með öllum þeim leiðum mögulegum hverju sinni. Nemum er skylt að vera í 

forsvari fyrir fatlaða í samfélaginu og stuðla að útrýmingu hvers kyns fordóma með 

jákvæðu hugarfari og miðlun þekkingu sinnar. Í starfinu skulu þroskaþjálfar ávallt hafa 

siðareglur og reglugerðir sér til hliðsjónar.   

Reglugerð um störf, starfsvettvang og starfshætti 

þroskaþjálfa 

Reglugerð um störf, starfsvettvang og starfshætti þroskaþjálfa nr 215/1987 var gefin út 

af Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu þann 18. maí 1987. Í reglugerðinni ber að 

líta ýmsa þætti er snúa að störfum og starfsháttum þroskaþjálfa. Í 6. grein hennar er 

tilgreint að þjálfun skuli grundvallast í meginatriðum af fimm þáttum sem allir tengjast 

á einhvern hátt. Þessir þættir eru í fyrsta lagi athafnir daglegs lífs (ADL), með því er átt 

við það að aðstoða fatlaða við að aðlagast viðurkenndum háttum í daglegu lífi og stuðla 

að auknum þroska og sjálfstæði. Í öðru lagi er hreyfiþjálfun og þriðja lagi skynþjálfun 

sem miðar að því að þekkja líkama sinn og sitt eigið sjálf og skynja umhverfi sitt. 



 -24- 

Málþjálfun er næsti þáttur og miðar hann meðal annars að því að örva tjáskipti með 

málörvandi samskiptum. Að síðustu er það hugsanamiðlun sem felur í sér kerfisbundna 

þjálfun til undirbúnings leiks, náms og starfs.  

Í 7. grein reglugerðarinnar er fjallað um uppeldi og að markmið þess sé að efla alhliða 

þroska í hvetjandi uppeldi/umhverfi sem skal byggt á þeim grunni að allir geti nýtt sér 

reynslu sína, lært og þroskast við réttar aðstæður, mótað jákvæða sjálfsmynd og eflt 

tilfinningaþroska og þekkingu til að takast á við verkefni, leita réttar síns og aðlagast 

samfélaginu og kröfum þess. 

Þroskaþjálfanámið leggur áherslu á ofantalda þætti og nemum er kennt að tileinka sér 

innihald reglugerðarinnar með beinum og óbeinum leiðum. Jafnvel þó að reglugerðin sé 

ekki notuð sem kennslugagn þá miða áfangar námsins út frá þessum þáttum og nemar 

læra að vinna að þeim.  

Starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskólum 

Starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskóla voru unnar hjá Menntasviði Reykjavíkurborgar. 

Starfslýsingarnar eru ekki kjarasamningsbundnar en eru góður rammi til að miða við. 

Þær voru unnar af Ingunni Gísladóttur, Guðrúnu Lilju Númadóttur og Salóme 

Þórisdóttur og gefnar út 11. mars 2003. Unnar voru starfslýsingar fyrir þroskaþjálfa og 

yfirþroskaþjálfa í almennum grunnskóla sem og fyrir yfirþroskaþjálfa í sérskólum og 

sérhæfðum sérdeildum. 

Yfirmaður þroskaþjálfa í grunnskólum er skólastjóri eða annar sem skólastjóri ákveður 

og er þá sama hvort um er að ræða þroskaþjálfa eða yfirþroskaþjálfa í grunnskólum eða 

sérskólum og sérhæfðum deildum.  

Starfslýsingin setur þroskaþjálfum þann ramma sem þeir ættu að hafa til hliðsjónar 

þegar þeir hefja störf í grunnskólum landsins. Þar er kveðið á um ýmis verkefni 

þroskaþjálfa og yfirþroskaþjálfa og ábyrgðarsvið þeirra í starfi.  

Í starfslýsingunni eru störf þroskaþjálfa og yfirþroskaþjálfa mjög sambærileg hvort 

heldur er litið til almennra skóla eða sérdeilda og sérskóla. Herslumunurinn er þó 

augljós hvað varðar ábyrgðarsvið en yfirþroskaþjálfar þurfa þar að vera með meiri yfir-

sýn yfir starfsvettvanginn í heild á meðan þroskaþjálfar einbeita sér meira að einstak-

lingnum sem þeir þjónusta og aðstandendur hans. Samkvæmt þessu eiga yfirþroska-

þjálfar að sjá um upplýsingagjöf, fræðslu og ráðgjöf til foreldra/aðstandendur og starfs-
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manna sem að einstaklingnum koma, á meðan þroskaþjálfar sinna meira tengslum og 

fræðslu til foreldra/aðstandenda.  

Upplýsingagjöf er mikilvægur hluti af starfi þroskaþjálfans. Honum ber að koma upp-

lýsingum um fötlun einstaklinga á framfæri til allra innan skólans og stuðla þannig að 

jákvæðum viðhorfum í garð fatlaðra einstaklinga í samfélaginu.  

Helstu verkefni þroskaþjálfa almennt eru meðal annars gerð einstaklingsáætlana og er 

þar skýrt tekið fram að það skuli gert í samráði við kennara, foreldra og aðra sem að 

máli einstaklingsins koma. Einnig skulu þroskaþjálfar sjá um færni- og þroskamat ásamt 

því að yfirþroskaþjálfar geri námsmat í samráði við kennara og aðra tengda einstak-

lingnum. Þroskaþjálfi skipuleggur einnig þjálfunaraðstæður einstaklingsins, útbýr eða 

velur þjálfunar- og námsgögn og metur árangur og endurskoðar markmið í samstarfi við 

aðra. 

Mikilvægur hluti þroskaþjálfastarfsins er tengilsstarfið svokallaða. Með því er átt við að 

þroskaþjálfi sé í samskiptum við allar þær stofnanir og fagmenn sem tengjast viðkom-

andi og er í raun upplýsingamiðstöð sem hægt er að leita til ef einhverjar spurningar 

vakna. Einnig er hann kjörinn tengill milli heimilis og skóla. 

Þegar starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskólum eru skoðaðar kemur í ljós hversu mikil 

áhersla er lögð á samvinnu fagstétta. Þar er sérstaklega tekið fram að undir ábyrgðarsvið 

þroskaþjálfa fellur samstarf við kennara, aðra fagmenn sem og alla aðra starfsmenn 

grunnskóla. Rík áhersla er lögð á að hafa samstarf náið og gæta þess að hafa hag 

nemenda í fyrirrúmi. Yfirþroskaþjálfar vinna með öðrum starfsmönnum skólans að gerð 

skólanámskrár og bekkjaráætlunar. Hér er einnig komið inn á þá staðreynd að þroska-

þjálfar eru þeir fulltrúar fatlaðra einstaklinga, sjá um upplýsingaöflun, fræðslu, þjálfun 

og það sem því fylgir, sitja fundi og eru í samstarfi við alla sem að málum viðkomandi 

koma. Þroskaþjálfum ber skylda til að standa vörð um réttindi skjólstæðinga sinna og 

sjá til þess að þeir njóti þeirrar þjónustu sem þeim ber að fá. (Guðrún Lilja Númadóttir, 

Ingunn Gísladóttir, Salóme Þórisdóttir, e.d.). 

Skilgreining á fötlun - mismunandi líkön 

Á síðustu öld kom upp ádeila um það hvernig skilgreina eigi fötlun út frá fræðilegum 

grunni og hvernig fjalli ætti um hana sem fræðigrein. Mismunandi sjónarhorn litu 

dagsins ljós og þau umtöluðustu voru læknisfræðilega og félagslega sýnin. Í gegnum 
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árin hefur sjónarhorn læknisfræðinnar verið allsráðandi á meðal fagfólks, almennings og 

fræðimanna. Þar er litið á fötlun einstaklings sem andstæðu þess sem kallast heilbrigt og 

eðlilegt og að fötlunin sé komin frá einstaklingnum sjálfum en ekki samfélaginu. 

Áhersla er lög á að greina líkamleg sem og andleg afbrigði eða skerðingu og veita með-

ferð, umönnun og ráðgjöf í tengslum við fötlunina. Samkvæmt læknisfræðilega líkaninu 

er fötlunin álitin uppspretta allra þeirra erfiðleika sem einstaklingurinn gengur í gegnum 

en ekki er mikið litið til áhrifa umhverfis og samfélags. Eftir læknisfræðilega greiningu 

eru afskipti sérfræðinga talin mikilvæg og er algengt að einstaklingar með fötlun séu 

aðgreindir frá samfélaginu og lagðir inn á stofnanir sérstaklega ætlaðar þeim. 

Samkvæmt læknisfræðilega líkaninu eru einstaklingar með fötlun „óheppin fórnalömb“ 

sem þarfnast umönnunar, meðferðar og þjálfunar sem gengur í raun út á að „affatla“ þá 

og gera þá þannig hæfari samfélagsþegna. Þetta hefur haft mikil áhrif á viðhorf fólks til 

fatlaðra og stöðu þeirra í þjóðfélaginu og er að mörgu leyti enn við lýði. 

Félagslega líkanið hefur á undanförnum árum verið að ryðja sér meira til rúms en þar er 

fötluninni í raun snúið yfir á samfélagið, algjörlega í andstæðu við læknisfræðilega 

líkanið. Þar er því haldið fram að hindranirnar í samfélaginu komi í veg fyrir fulla þátt-

töku einstaklinga en ekki fötlunin sem slík. Takmarkaðir möguleikar einstaklinga með 

fötlun til að lifa hinu eðlilega lífi er í raun, samkvæmt þessu, afleiðing þeirra hindrana 

sem ófatlaðir setja. Fötlun er í raun nýtt form félagslegrar undirokunar og eru þessar 

félagslegu hindranir, svo sem aðgengi og fordómar, það sem takmarkar athafnir og líf 

fólks með fötlun. Hindranir skapa félagslega útilokun og vísar hugtakið fötlun til 

ákveðinnar tegundar félagslegrar undirokunar og misréttis. 

Frægasta og umdeildasta félagslega líkanið er hið svonefnda breska félagslega líkanið. 

Boðar það meðal annars í sér róttæka endurskipulagningu á hugtakinu fötlun. Uppruna 

þess má rekja allt aftur til 8. áratugar síðustu aldar í tengslum við baráttu samtaka fólks 

með fötlun gegn misrétti. Það var síðan upp úr þessari baráttu sem fólk fór að líta á fólk 

með fötlun sem eitthvað annað en bara fatlaða, það fór að öðlast meiri virðingu og 

réttindi sem þjóðfélagsþegnar. Helsta gagnrýnin sem félagslega líkanið hefur fengið á 

sig er að það þjóni í raun ekki öllu fólki með fötlun og þar sé fólk með þroskahömlun, 

fólk með geðræna erfiðleika og heyrnaskert fólk undanskilið. Einnig hefur það fengið á 

sig gagnrýni fyrir að líta í raun alfarið framhjá áhrifum fötlunar sem getur að sjálfsögðu 

átt þátt í sumum hindrunum í daglegu lífi (Rannveig Traustadóttir 2003). 
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Samantekt 

Fyrrgreindir þættir eru allir mikilvægir í starfi þroskþjálfa. Glöggt má sjá á starfslýsing-

um að þær byggja á því námi sem þroskaþjálfar fara í gegnum. En til þess að stétt geti 

orðið fagstétt þarf fleira til og hafa siðareglur og reglugerðir um starfshætti verið settar 

fram til að tryggja fagmennsku og fagleg vinnubrögð í störfum þroskaþjálfa. Með því 

hefur fagstétt þroskaþjálfa verið tryggð styrkari staða í samfélaginu og um leið opnað 

þroskaþjálfum leið inn á nýjan vettvang. 

Með bakgrunn sinn eru þroskaþjálfar góð viðbót við þann starfskraft grunnskóla sem 

fyrir er. En eru skólastjórnendur og aðrir starfsmenn grunnskóla meðvitaðir um 

þekkingu og störf þroskaþjálfa? Í næsta kafla verða viðhorf skólastjórnenda könnuð og 

einnig hvort þeir séu í raun að gera sér grein fyrir þeim hag sem hlýst af störfum 

þroskaþjálfa í grunnskólum.  
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Kafli 3 - Könnun á viðhorfi skólastjórnenda 

Könnunin var gerð til að athuga hvort skólastjórnendur séu meðvitaðir um og geri sér 

grein fyrir þeim hag að hafa þroskaþjálfa að störfum í grunnskólum. Hér verður rann-

sóknaráætlun okkar gerð greinileg skil og aðferðafræði könnunarinnar útlistuð. Í lokin 

verður farið yfir niðustöður könnunar og vangaveltur settar fram.   

Aðferðafræði 

Markmið könnunar 

Að kanna viðhorf skólastjórnenda til þroskaþjálfa og starfa þeirra í grunnskólum.  

Aðalmarkmiðið var að komast að því hvort þroskaþjálfar séu að skila sér inn í grunn-

skóla að námi loknu og hvort störf þeirra séu metin á þeim vettvangi. Jafnframt að 

skoða hvort skólastjórnendur geri sér grein fyrir fræðilegum bakgrunni þroskaþjálfa og 

hvað þeir geta lagt að mörkum inn í grunnskóla, það er að segja þann hag að hafa 

þroskaþjálfa í starfi. Í tengslum við könnunina verður einnig skoðað hvort merkjanlegur 

munur sé á svörum skólastjórnenda á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og í dreifbýli 

hins vegar. Jafnframt voru tekin tvö viðtöl sem notuð voru til stuðnings í kafla 4 við að 

útlista þann hag að hafa þroskaþjálfa í grunnskólum.  

Þær spurningar sem leitast var við að svara í könnuninni, og hafðar voru til hliðsjónar í 

ritgerðinni, eru: 

• Eru þroskaþjálfar að skila sér inn í grunnskólana? 

• Eru störf þroskaþjálfa metin á vettvangi grunnskólanna? 

• Gera skólastjórnendur sér grein fyrir fræðilegum bakgrunni þroskaþjálfa? 

• Er merkjanlegur munur á svörum skólastjórnenda á höfuðborgarsvæðinu annars 

vegar og skólastjórnenda í dreifbýli hins vegar? 
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Leiðir að markmiðum 

• Megindlegur spurningalisti útbúinn og sendur, samtals 13 spurningar (sjá 

fylgiskjal 2). 

• Unnið úr niðurstöðum, þær flokkaðar og settar skipulega upp í töflur og rit. 

• Samanburður á höfuðborgarsvæði og dreifbýli. 

• Tvö eigindleg viðtöl undirbúin og notuð til glöggvunar á viðhorfum og þeim hag 

að hafa þroskaþjálfa í grunnskólum. 

• Eigindlegt viðtal tekið við reyndan þroskaþjálfa. 

• Eigindlegt viðtal tekið við skólastjórnanda  á höfuðborgarsvæðinu. 

• Samantekt og kóðun viðtala.  

Þátttakendur 

Þátttakendur megindlega hluta könnunarinnar voru skólastjórnendur 45 grunnskóla. 

Með skólastjórnendum er átt við skólastjóra og/eða yfirkennara/aðstoðarskólastjóra, allt 

eftir því sem hentaði hverjum og einum skóla. Þátttakendur voru valdir með handahófs-

kenndu úrtaki en hlutfall grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu annars vegar og dreifbýlinu 

hins vegar var jafnt, eða 25 % grunnskóla beggja úrtaka. Allir grunnskólar landsins voru 

í úrtakinu, ríkis- sem og einkareknir, almennir sem og sérskólar. 

Ákveðið var að taka tvö úrtök, eitt af dreifbýlinu og eitt af höfuðborgarsvæðinu, til þess 

að geta borið niðurstöður saman síðar. Úrtökunum var skipt eftir staðsetningu, það er 

skólar innan póstnúmeranna: 101, 103-105, 107-113, 116, 121, 130, 170, 200-201, 203, 

210, 220-221, 225 og 270 voru á höfuðborgarsvæðinu og aðrir skólar í dreifbýli. 

Eins og fyrr segir var úrtak úr hvoru svæði fyrir sig 25% grunnskóla. Heildarfjöldi 

úrtaks var því 45 grunnskólar af 182 grunnskólum landsins. Við vinnslu var farið eftir 

grunnskólaskrá á heimasíðu Menntamálaráðuneytis. 

Byrjað var á að gera úrtak úr grunnskólum höfuðborgarsvæðisins. Grunnskólarnir voru 

74 og númeraðir í stafrófsröð frá 1-74. Af grunnskólum höfuðborgarsvæðisins voru 18 

grunnskólar sem lentu í úrtaki.  

Í úrtaki dreifbýlis voru 108 grunnskólar. Þeim var einnig raðað upp í stafrófsröð og 

gefin númer á bilinu 1-108 líkt og í fyrra úrtaki. 27 af grunnskólum dreifbýlis lentu í 
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úrtakinu. Verður ekki frekar útlistað hvaða skólar lentu í úrtaki þar sem fullri nafnleynd 

var heitið. 

Við gerð úrtaks var formúlan =RAND()*(b-a)+a í Microsoft Excel nýtt þar sem a er 

lægsta gildi sem leitað er eftir og b það hæsta. Formúlan gefur handahófskenndar tölur á 

því bili sem a og b gefa. Til að fá sléttar tölur þurfti að minnka gildi á eftir kommu 

niður í 0. 

Formúlan =RAND()*(74-1)+1 var notuð við úrtak af höfuðborgarsvæði en formúlan 

=RAND()*(108-1)+1 fyrir dreifbýlið. Stundum gaf formúlan upp sömu töluna oftar en 

einu sinni en þá var beðið um nýja tölu. Voru tölurnar síðan paraðar við grunnskóla með 

sama númeri og var hann þá kominn í úrtakið. Þetta var gert þar til réttum fjölda var 

náð. 

Þátttakendur eigindlega hluta könnunarinnar eru tveir talsins, þroskaþjálfi og skóla-

stjórnandi, voru þeir valdir með markmiðsúrtaki. Í fyrstu ber að nefna starfandi þroska-

þjálfa í grunnskóla sem hefur mikla reynslu á þeim vettvangi og var valinn sökum 

mikillar fagmennsku og starfsreynslu. Skólastjórnandinn var valinn út frá því jákvæða 

viðhorfi í garð þroskaþjálfa innan þess skóla sem hann stjórnar og því hversu vel 

þroskaþjálfar eru nýttir innan veggja skólans. Val á þátttakendum eigindlega hlutans gaf 

betri innsýn inn í hag af störfum þroskaþjálfa í grunnskólum og voru viðtölin nýtt í 

kafla 4.  

Gagnaöflun og greining gagna 

Helstu gögn könnunarinnar var megindlegur spurningalisti og hálfopin eigindleg viðtöl.  

Spurningalistinn innihélt 13 spurningar, tólf af þeim voru krossaspurningar en sú 

þrettánda gaf meira rúm fyrir huglægt mat svarenda. Við gerð spurningalistans var ný-

útgefin könnun um greiningu á starfi þroskaþjálfa í grunnskólum höfð til hliðsjónar. 

Greining gagna fólst í því að setja svör við spurningalistum upp á skipulegan hátt í 

ritum og töflum. Unnið var úr eigindlegu viðtölunum á þann hátt að þau voru afrituð og 

kóðuð. Leitast var við að finna sameiginleg mynstur og þemu í viðtölunum og unnið úr 

þeim í tengslum við að útlista störf þroskaþjálfa nánar innan veggja grunnskóla.  

Spurningalisti 

Megindlegir spurningalistar voru útbúnir og sendir á 45 grunnskóla landsins. 

Spurningalistinn var einfaldur og til þess gerður að hægt væri að svara honum á fljótan 
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og hnitmiðaðan hátt. Hann var nafnlaus en skólar höfuðborgarsvæðisins voru aðgreindir 

frá skólum í dreifbýlinu. Lokaspurning listans var að öðrum toga en hinar þar sem fólk 

fékk tækifæri að skrifa huglæga skoðun sína. Ekki voru allir sem svöruðu þeirri 

spurningu en svör þeirra sem bárust verða notuð til nánari glöggvunar á viðhorfum 

skólastjórnenda í garð þroskaþjálfa og starfa þeirra í grunnskólum. Tímamörk voru sett 

á skil svara og ítrekun og áminning send út hálfum mánuði eftir að listinn var sendur út.  

Þegar svör tóku að berast var unnið jafnóðum úr þeim og niðurstöður settar fram í 

töflum og ritum. Með því að gera svo var auðveldara að átta sig á svöruninni og jafn-

framt að greina á milli höfuðborgarsvæðis og dreifbýlis.  

Næsta skref var að undirbúa eigindlegu viðtölin. Fyrst var tekið viðtal við reyndan 

þroskaþjálfa. Hann var sérstaklega valinn sökum fagmennsku og fyrri reynslu af skóla-

kerfinu. Viðtalið var hálfopið sem gerði það að verkum að það var frjálslegt og mark-

miðið var að fá fram hvernig þroskaþjálfinn upplifir viðhorf skólastjórnenda almennt 

annars vegar og viðhorf skólastjórnenda á hans vinnustað hins vegar. Leitast var við að 

fá fram hverjar hugleiðingar hans væru um nýtingu þroskaþjálfa í grunnskólum og fá 

betri innsýn í það hvers þeir eru í raun megnugir og hvað þeir hafa fram að færa.  

Í framhaldi var tekið viðtal við skólastjórnanda á vinnustað þroskaþjálfans, sem var sér-

staklega valinn vegna jákvæðra viðhorfa hans í garð þroskaþjálfa, og var viðtalið með 

svipuðu sniði og fyrr. Markmiðið var það sama, það er að fá viðhorf hans fram á 

störfum þroskaþjálfa og ennfremur hugleiðingar um nýtingu þeirra í grunnskólum.  

Niðurstöður viðtalanna voru því næst kóðuð og ígrunduð nánar og þau nýtt til stuðnings 

við vinnslu kafla 4. 

Samantekt 

Svörun skólastjórnenda var nákvæmlega 80% sem má teljast marktæk. Mismunandi var 

hversu vel skólastjórnendur svöruðu spurningunum og má þá sérstaklega nefna að loka-

spurningunni var oft ekki svarað og misjafnt var hvort fólk svaraði öllum spurningunum 

yfir höfuð eða sleppti einhverri. Hér á eftir verður niðurstöðum könnunarinnar gerð skil.  

Viðtölin gengu vonum framar og fengum við góða innsýn inn í þann mikla hag sem 

hægt er að hafa af störfum þroskaþjálfa í grunnskólum. Niðurstöður viðtalanna koma 

nánar fram í kafla 4 þar sem gerð verða skil á þeim ávinningi sem hlýst af störfum 

þroskaþjálfa í grunnskólum.  



 -32- 

Niðurstöður 

Góð svörun var á spurningalista og komu þar fram mörg áhugaverð svör. Fyrst verður 

farið yfir niðurstöður könnunar á höfuðborgarsvæðinu, því næst niðurstöður af dreif-

býlinu og að lokum munu niðurstöður þessara tveggja úrtaka verða bornar saman og 

vangaveltur tengdar könnuninni settar fram.  

Hafa ber í huga að skólastjórnendur svöruðu spurningum mis ítarlega, sumir slepptu að 

svara einstaka spurningu eða skiluðu ófullnægjandi svörum, sem gerir það að verkum 

að misræmi er á fjölda svara eftir spurningum. Einnig voru svarmöguleikar fleiri en einn 

í nokkrum spurningum. 

 

 

Staðsetning Heildarfjöldi Úrtak  Svörun Hlutfall af úrtaki 

   grunnskóla             

Höfuðborgarsvæðið           74   18      14            77,78% 

Dreifbýlið          108   27      22            81,48% 

Samtals:        182       45        36     80% 

  

Tafla 1. Svörun í úrtaki sem hlutfall af heild úrtaks. 
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Mynd 1. Svör skólastjórnenda af höfuðborgarsvæðinu um fjölda nemenda með sérþarfir 

Höfuðborgarsvæðið 

18 grunnskólar höfuðborgarsvæðisins fengu senda spurningalista og svöruðu 14 skóla-

stjórnendur. Einn grunnskóli skar sig sérstaklega úr varðandi fjölda nemenda með 50 

nemendur, aðrir voru með 150 eða fleiri. Nemendafjöldi grunnskólanna var frá 50-680 

nemendum. Meðaltal fjölda nemenda var 381 með 50 nemenda skólanum en 406 

nemendur án hans.  

• Hversu margir nemendur skólans þurfa á sérhæfðri aðstoð að halda? 

• Telur þú menntun þroskaþjálfa nýtast í þeim aðstæðum? (með börnum sem 

þurfa sérhæfða aðstoð) 

Eins og sjá má á mynd 1 svöruðu flestir skólastjórnendur að 21 eða fleiri nemendur 

þyrftu á sérhæfðri aðstoð að halda eða 8 skólastjórnendur. Þar skar sig mest úr 50 

nemenda grunnskólinn en hinir 7 grunnskólarnir voru með nemendur á bilinu 250-680, 

þar á meðal fjölmennustu skólar könnunarinnar. Nákvæmlega helmingur þessara skóla 

höfðu þroskaþjálfa í starfi og voru 3 af skólunum með yfir 500 nemendur. 

Einn skólastjórnandi svaraði að enginn nemandi hans þyrfti á sérhæfðri aðstoð að halda. 

Sá grunnskóli var með rúmlega 300 nemendur. Þroskaþjálfi var ekki starfandi við þann 

grunnskóla. 

Fjöldi nemenda sem þurfa á sérhæfðri aðstoð að 

halda

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 1-5 6-10 11-15 16-20 21 eða fleiri

fjöldi nemenda

fj
ö
ld
i 
s
v
a
ra

 

 

Af grunnskólum höfuðborgarsvæðisins virðast skólastjórnendur almennt vera 

meðvitaðir um fjölda nemenda sem þurfa á sérhæfðri aðstoð að halda en samkvæmt 

könnun á sérkennslu sem gerð var fyrir Fræðslumiðstöð Reykjavíkur og gefin var út 

árið 2000, voru 15,2% grunnskólanema Reykjavíkur í sérkennslu skólaárið 1998-1999 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2000). 
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Mynd 2. Svör skólastjórnenda af höfuðborgarsvæðinu við spurningunni Er þroskaþjálfi starfandi við skólann? 

Meðaltal nemenda í grunnskólum þar sem þroskaþjálfi er hluti af starfsliði er töluvert 

hærra en þar sem þroskaþjálfar eru ekki við störf, eða 428 á móti 334 nemendum.  

Þegar skólastjórnendur eru spurðir út í hvort þeir telji menntun þroskaþjálfa nýtast í 

vinnu með þeim börnum sem þurfa á sérhæfðri aðstoð að halda þá svara 10 því játandi, 

einn neitandi og 3 að þeir viti það ekki. 

• Er þroskaþjálfi starfandi við skólann? 

• -Ef já, hvert er starfsheiti þroskaþjálfans? 

Á höfuðborgarsvæðinu voru þroskaþjálfar starfandi í 50% grunnskóla sem svöruðu 

könnuninni eða 7 grunnskólum.  

Mynd 2 sýnir hversu margir grunnskólar höfðu þroskaþjálfa við störf og hversu margir 

ekki.   

Er þroskaþjálfi starfandi í skólanum?

77
Já

Nei
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Mynd 3. Starfsheiti sem þroskaþjálfar úrtaks af höfuðborgarsvæði báru 

Eins og sjá má á mynd 3 báru flestir starfsheitið þroskaþjálfi, yfirþroskaþjálfi komu þar 

á eftir alls, en mest kom þó á óvart að á einum spurningalista var starfsheiti þroskaþjálfa 

stuðningsfulltrúi. Enginn hefur starfsheitið sérkennslustjóri, sérkennari eða annað. 
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Mismunur í fjölda þroskaþjálfa hér (9) og svarfjölda hjá skólum sem hafa þroskaþjálfa 

(7) liggur í því að í einhverjum skólum starfa fleiri en einn þroskaþjálfi og var þá 

krossað við fleiri en einn valmöguleika í seinni spurningunni. 

• Er til starfslýsing á starfi þroskaþjálfa í skólanum? 

• -Ef já, hversu ítarleg er hún að þínu mati? 

Í 6 skólum af 14 var til starfslýsing á starfi þroskaþjálfa og var í öllum tilvikum talið að 

hún væri frekar ítarleg. Í flestum tilvikum voru það skólar sem voru með þroskaþjálfa í 

vinnu sem áttu til starfslýsingu á starfi þeirra en í tveimur tilvikum voru þroskaþjálfar 

starfandi í grunnskólum þar sem ekki var til lýsing á starfi þeirra. Í þessu samhengi er 

vert að nefna að Þroskaþjálfafélag Íslands hefur gefið út góða viðmiðunarstarfslýsingu 

fyrir þroskaþjálfa í grunnskólum sem auðvelt er að nálgast á vef félagsins 

http://www.thorska.is.  Einn grunnskóli átti til starfslýsingu þrátt fyrir að þroskaþjálfi 

væri ekki starfandi þar. 
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• Taka þroskaþjálfar þátt í stefnumótun og þróunarstarfi innan skólans? 

(teymisfundir, stigsfundir, árangursfundir og þess háttar) 

Stefnumótun, þróunarstarf og fundarhald er stór þáttur í skólastarfi hvers grunnskóla og 

taka þroskaþjálfar mikinn þátt í því starfi í 6 grunnskólum höfuðborgarsvæðisins, að 

einhverju leyti í 1 grunnskóla og að engu leyti í 1 skóla.  

• Hversu nauðsynlegt þykir þér að þroskaþjálfar séu kennurum innan handar við 

kennslu/þjálfun fatlaðra nemenda (líkamlega og andlegra fatlaðra)? 

• .. en við kennslu barna með aðrar sérþarfir? (athyglibrest með/án ofvirkni, 

aðrar hegðunarraskanir, félagslegir erfiðleikar og aðrar 

skilgreindar/óskilgreindar sérþarfir) 

Flestir skólastjórnendur voru sammála um að nauðsynlegt væri að þroskaþjálfar væru 

kennurum innan handar við kennslu og/eða þjálfun fatlaðra nemenda. 9 svöruðu að 

þeim þætti það mjög nauðsynlegt og 3 fannst það frekar nauðsynlegt. Einum skóla-

stjórnanda fannst það hvorki nauðsynlegt né ónauðsynlegt. Þegar kemur svo að kennslu 

barna með aðrar sérþarfir, svo sem athyglibrests með/án ofvirkni, hegðunarraskanir og 

annað, breyttust svörin aðeins en þó ekki mikið. Þá voru 4 skólastjórnendnum á þeirri 

skoðun að mjög nauðsynlegt væri að hafa þroskaþjálfa til aðstoðar, 8 fannst það frekar 

nauðsynlegt en eins og fyrr var einn hlutlaus. 
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Mynd 4. Svör skólastjórnenda af höfuðborgarsvæðinu um nauðsyn þroskaþjálfa í grunnskólum 

• Finnst þér þroskaþjálfar nauðsynlegir sem starfskraftur í grunnskólum 

landsins? 

Þegar spurt var hversu nauðsynlegir þroskaþjálfar væru almennt sem starfskraftur í 

grunnskólum landsins fengust svör í samræmi við svör í spurningunum hér að framan. 

Á mynd 4 sést að skólastjórnendur voru almennt mjög jákvæðir í garð þroskaþjálfa, 

fannst þeir annað hvort mjög eða frekar nauðsynlegir fyrir utan einn sem var hlutlaus. 

Sami skólastjórnandinn var hlutlaus í öllum þremur spurningunum sem snéru að 

nauðsyn þroskaþjálfa í grunnskólum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Eru störf þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa, að þínu mati, sambærileg? 

Allir skólastjórnendur voru sammála því að störf þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa í 

grunnskólum væru ekki sambærileg. 

• Hefur þú kynnt þér fræðilegan bakgrunn þroskaþjálfa og hvernig hann hefur 

þróast síðastliðin ár? 

Aðeins helmingur þeirra skólastjórnenda sem svara spurningalistanum hafa kynnt sér 

fræðilegan bakgrunn þroskaþjálfa og hvernig hann hefur þróast síðastliðin ár. Meirihluti 

þeirra skólastjórnenda voru með þroskaþjálfa í starfsliði sínu en ánægjulegt var að sjá að 

þó svo að þroskaþjálfi væri ekki starfandi í skólanum höfðu nokkrir skólastjórnendur 

kynnt sér bakgrunn þroskaþjálfa og þróun. 

Finnst þér þroskaþjálfar nauðsynlegir sem 

starfskraftur í grunnskólum landsins?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Mjög ónauðsynlegt

Frekar ónauðsynlegt

Hvorki né

Frekar nauðsynlegt

Mjög nauðsynlegt

fjöldi svara



 -38- 

 Mynd 5. Svör skólastjórnenda af dreifbýlinu um fjölda nemenda með sérþarfir 

Dreifbýlið 

27 grunnskólar í dreifbýlinu fengu senda spurningalista og svöruðu 22 skólastjórnendur. 

Stærð grunnskólanna var frá 3 nemendum upp í 450. Meðaltal nemenda var 152 

nemendur sem er heldur minna en á höfuðborgarsvæðinu enda fleiri skólar með fjölda 

nemenda undir 100. 

• Hversu margir nemendur skólans þurfa á sérhæfðri aðstoð að halda? 

• Telur þú menntun þroskaþjálfa nýtast í þeim aðstæðum? (með börnum sem 

þurfa sérhæfða aðstoð) 

Flestir grunnskólanna, eða 10, höfðu 1-5 nemendur sem þurfa á sérhæfðri aðstoð að 

halda. Felst þessi litli fjöldi nemenda í því að grunnskólar dreifbýlis eru almennt með 

færri nemendur en á höfuðborgarsvæðinu og voru nemendur 9 þessara skóla færri en 

100. Skóli með 360 nemendur skar sig úr, en hann skráði aðeins 1-5 nemendur með 

sérþarfir. Enginn þessara grunnskóla var með starfandi þroskaþjálfa. Skólarnir með 

flesta nemendur með sérþarfir, 21 eða fleiri, voru báðir með starfandi þroskaþjálfa. 

Eins og sést á mynd 5 var enginn nemandi skráður með sérþarfir í einum grunnskóla. 

Aðeins 3 nemendur voru í þeim skóla. 
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Skólastjórnendur virðast almennt vera ágætlega vel að sér um þann fjölda barna sem 

þarf á sérhæfðri aðstoða að halda. 



 -39- 

Mynd 6. Svör af dreifbýlinu við spurningunni Er þroskaþjálfi starfandi við skólann? 

Þegar skólastjórnendur eru spurðir út í hvort þeir telji menntun þroskaþjálfa nýtast í 

vinnu með þeim börnum sem þurfa á sérhæfðri aðstoð að halda þá eru 20 sem svara því 

játandi og einn svarar að hann viti það ekki. 

Meðaltal nemenda í grunnskólum þar sem þroskaþjálfi er hluti af starfsliði er töluvert 

hærra en þar sem þroskaþjálfar eru ekki við störf eða 272 á móti 107 nemendum.  

• Er þroskaþjálfi starfandi við skólann? 

• -Ef já, hvert er starfsheiti þroskaþjálfans? 

Í dreifbýlinu voru þroskaþjálfar starfandi í 27% grunnskóla sem svöruðu könnuninni 

eða í 6 grunnskólum.  

Mynd 6 sýnir hversu margir grunnskólar höfðu þroskaþjálfa við störf og hversu margir 

ekki.   

Er þroskaþjálfi starfandi í skólanum?
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Mynd 7. Starfsheiti sem þroskaþjálfar úrtaks af dreifbýli báru. Undir 
annað var skrifað leiðbeinandi. 

Mynd 7 sýnir starfsheitin sem þroskaþjálfarnir báru og voru þau mismunandi. Flestir 

báru starfsheitið þroskaþjálfi, eða 4, sérkennari kom þar á eftir með tvö svör og að 

lokum einn yfirþroskaþjálfi. Einu sinni var krossað við annað og kom á óvart að þar var 

skrifað leiðbeinandi. Enginn fékk titilinn sérkennslustjóri eða stuðningsfulltrúi. 
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Mismunur á fjölda þroskaþjálfa hér og á skólum sem hafa þroskaþjálfa liggur í því að í 

nokkrum skólum starfa fleiri en einn þroskaþjálfi og var þá krossað við fleiri en einn 

valmöguleika í þessari spurningu. 

• Er til starfslýsing á starfi þroskaþjálfa í skólanum? 

• -Ef já, hversu ítarleg er hún að þínu mati? 

Í 4 skólum af 22 var til starfslýsing á starfi þroskaþjálfa og var í öllum tilvikum talið að 

hún væri frekar ítarleg. Þroskaþjálfi var starfandi í þeim skólum sem áttu til starfs-

lýsingu. Nokkrir þroskaþjálfar starfa þó án starfslýsingar en eins og áður hefur komið 

fram er hægt að nálgast hana á síðu Þroskaþjálfafélags Íslands. 

• Taka þroskaþjálfar þátt í stefnumótun og þróunarstarfi innan skólans? 

(teymisfundir, stigsfundir, árangursfundir og þess háttar) 

Í þeim grunnskólum dreifbýlis sem höfðu starfandi þroskaþjálfa tóku þeir allir þátt í 

stefnumótun, þróunarstarfi og fundarhaldi innan skólans, 5 þroskaþjálfar tóku að miklu 

leyti þátt í starfinu og einn að einhverju leyti. 

• Hversu nauðsynlegt þykir þér að þroskaþjálfar séu kennurum innan handar við 

kennslu/þjálfun fatlaðra nemenda (líkamlega og andlegra fatlaðra)? 
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Mynd 8. Svör skólastjórnenda af dreifbýlinu um nauðsyn þroskaþjálfa í grunnskólum 

• .. en við kennslu barna með aðrar sérþarfir? (athyglibrest með/án ofvirkni, 

aðrar hegðunarraskanir, félagslegir erfiðleikar og aðrar 

skilgreindar/óskilgreindar sérþarfir) 

Allir skólastjórnendur voru sammála um að nauðsynlegt væri að þroskaþjálfar væru 

kennurum innan handar við kennslu og/eða þjálfun fatlaðra nemenda. 12 svöruðu að 

þeim þætti það mjög nauðsynlegt og 10 fannst það frekar nauðsynlegt.  

Þegar kemur að kennslu barna með aðrar sérþarfir, svo sem athyglibrests með/án 

ofvirkni, hegðunarraskanir og annað, breyttust svörin aðeins eins og á höfuðborgar-

svæðinu. Þá fannst 8 skólastjórnendnum mjög nauðsynlegt að hafa þroskaþjálfa innan 

handar, 13 fannst það frekar nauðsynlegt en einn var þá hlutlaus. 

• Finnst þér þroskaþjálfar nauðsynlegir sem starfskraftur í grunnskólum 

landsins? 

Skólastjórnendum þóttu þroskaþjálfar almennt vera nauðsynlegur starfskraftur í 

grunnskólum landsins. Eins og sést á mynd 8 voru skólastjórnendur almennt mjög 

jákvæðir í garð þroskaþjálfa, fannst þeir annað hvort mjög eða frekar nauðsynlegir fyrir 

utan tvo skólastjórnendur sem voru hlutlausir. Var annar þeirra sá sami og var hlutlaus í 

spurningunni á undan. 

Finnst þér þroskaþjálfa nauðsynlegir sem starfskraftur 

í grunnskólum landsins?
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• Eru störf þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa, að þínu mati, sambærileg? 

Svör við þessari spurningu komu á óvart en 2 skólastjórnendur af 22 svöruðu henni 

játandi. Þroskaþjálfar voru í starfsliði annars þeirra en báru þeir þó önnur starfsheiti en 

stuðningsfulltrúar.  

• Hefur þú kynnt þér fræðilegan bakgrunn þroskaþjálfa og hvernig hann hefur 

þróast síðastliðin ár? 

8 þeirra skólastjórnenda sem svara spurningalistanum hafa kynnt sér fræðilegan bak-

grunn þroskaþjálfa og hvernig hann hefur þróast síðastliðin ár. Þar á meðal var skóla-

stjórnandi sem svaraði spurningunni hér á undan játandi. 14 skólastjórnendur svöruðu 

þessari spurningu neitandi. 

 



 -43- 

Mynd 9. Samanburður á svörum skólastjórnenda við 
spurningunni Er þroskaþjálfi starfandi við skólann? 

Samanburður 

Til að auðvelda samanburð á niðurstöðum hefur fjölda svara verið breytt í prósentur. 

Starfslýsingar voru til í 42,86% skóla á höfuðborgarsvæðinu á móti aðeins 18,18% á 

dreifbýli. Skólastjórnendur svöruðu í öllum tilfellum að starfslýsingin væri frekar 

ítarleg. 

Þroskaþjálfar voru starfandi í helming grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu en einungis í 

27,27% grunnskóla á dreifbýli (mynd 9). Samkvæmt því eru um 7% þroskaþjálfa á 

höfuðborgarsvæðinu sem starfa á vinnustað þar sem enga starfslýsingu er að finna og 

rúm 10% þroskaþjálfa í dreifbýli vinna við sömu aðstæður. 

Er þroskaþjálfi starfandi í skólanum?

- Samanburður -
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Flestir bera þroskaþjálfarnir sitt rétta starfsheiti (mynd 10); þroskaþjálfar eða yfir-

þroskaþjálfar. Í einstaka tilvikum voru þeir titlaðir sérkennarar, stuðningsfulltrúar eða 

leiðbeinendur, en það síðastnefnda var skrifað undir liðnum annað. 
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Mynd 10. Yfirlit yfir starfsheiti þroskaþjálfa í grunnskólum úrtaksins 
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Mynd 11. Samanburður á viðhorfum til þroskaþjálfa 

Lítill munur var á því hvort skólastjórnendum fyndist nauðsynlegt að hafa þroskaþjálfa 

kennurum innan handar við kennslu/þjálfun fatlaðra nemenda fyrir utan einn af höfuð-

borgarsvæðinu sem fannst það hvorki nauðsynlegt né ónauðsynlegt. Þegar spurningunni 

var svo snúið að kennslu barna með sérþarfir voru svörin sambærileg nema að þá bættist 

við einn skólastjórnandi af dreifbýlinu sem fannst aðstoðin hvorki nauðsynleg né 

ónauðsynleg.  

Finnst þér þroskaþjálfar nauðsynlegir sem 
starfskraftur í grunnskólum landsins?
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Almennt séð fannst skólastjórnendum þroskaþjálfar nauðsynlegir við kennslu/þjálfun 

barna með fatlanir og aðrar sérþarfir. Skólastjórnendur á höfuðborgarsvæðinu voru þó 

ívið jákvæðari en þeir af dreifbýlinu (mynd 11). Flestum skólastjórnendum þótti 

þroskaþjálfar almennt nauðsynlegur starfskraftur í grunnskólum landsins.  

Umtalsverður munur er milli úrtaka á fjölda nemenda sem þurfa á sérhæfðri aðstoð að 

halda en eins og sést á mynd 12 voru töluvert fleiri skólastjórnendur á höfuðborgar-

svæðinu sem svöruðu að 21 eða fleiri nemendur þyrftu á aðstoð að halda. Aftur á móti 

svöruðu fleiri því í dreifbýlinu að 1-5 nemendur þyrftu á aðstoð að halda og kemur þetta 

einkum til vegna mismunandi nemendafjölda í grunnskólum þessara tveggja úrtaka. 

Skólar dreifbýlis voru með töluvert færri nemendur og því oftar færri nemendur sem 

þurftu á aðstoð að halda. Vert er þó að vekja athygli á að 2 skólastjórnendur svöruðu því 

að enginn nemandi þyrfti aðstoð, annar skólinn var einungis með 3 nemendur en hinn 

með um 300 nemendur og má telja umhugsunarvert, miðað við fyrrgreindar upp-

lýsingar, að enginn þeirra nemenda þurfi á sérhæfðri aðstoð að halda. 
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Mynd 12. Samanburður á fjölda nemenda með sérþarfir 

Fjöldi nemenda sem þurfa á sérhæfðri aðstoð að halda

0 10 20 30 40 50 60

0

1-5

6-10

11-15

16-20

21 eða fle iri

%

Dreifbýli

Höfuðborgar
svæði

 

 

Almennt séð virðast skólastjórnendur þó vera meðvitaðir um sérþarfir nemenda sinna og 

voru flestir þeirra sammála um að menntun þroskaþjálfa myndi nýtast í vinnu með þeim 

nemendum. 

Í lok könnunarinnar voru skólastjórnendur spurðir hvort störf þroskaþjálfa og stuðnings-

fulltrúa væru sambærileg. Ánægjulegt var að sjá að á höfuðborgarsvæðinu svöruðu allir 

þeirri spurningu neitandi en í dreifbýlinu voru um 9% skólastjórnenda sem svöruðu að 

störf þessara tveggja hópa væru sambærileg. Greinilegt er af þessum niðurstöðum að 

enn er mikið upplýsingastarf óunnið.  

Helmingur skólastjórnenda af höfuðborgarsvæðinu höfðu kynnt sér fræðilegan bak-

grunn þroskaþjálfa og rúm 36% skólastjórnenda af dreifbýlinu. Einhverjir bættu því við 

að þeir hefðu kynnt sér hann eitthvað en ekki nægilega vel að þeirra mati.  

Aðferðafræðilegar vangaveltur 

Þegar farið var að vinna nánar með spurningalistann kom í ljós að finna mátti ýmsa 

annmarka á honum. Voru þetta atriði sem ekki var endilega hægt að sjá fyrir í upphafi 

en komu smám saman í ljós þegar líða tók á. Orðalag spurninga hefði ef til vill mátt lag-

færa hér og hvar og biðja um ítarlegri upplýsingar á öðrum stöðum. En hafa skal í huga 

að könnunin var hönnuð þannig að hægt væri að svara henni á sem fljótlegastan og 

þægilegastan máta og því voru spurningarnar hvorki of flóknar né of margar. Má geta 

sér til um að hátt svarhlutfall sé einmitt tilkomið vegna einfaldleika spurningalistans. 
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Það sem hafa ber í huga við úrlestur niðurstaðna er meðal annars eftirfarandi: 

• Sérhæfð aðstoð; ef til vill var ekki nægilega vel skilgreint hvað fælist í sérhæfðri 

aðstoð og því má leiða líkur að því að ekki hafi allir skólastjórnendur lagt sömu 

merkingu í spurninguna og hafa ef til vill tekið saman tölur um greiningar á 

meðan aðrir hafa tekið saman allan þann fjölda nemenda sem þurfa á einhvers 

konar aðstoð að halda, bæði nemendur með greiningu og án.  

• Þegar spurt var hvort þroskaþjálfi væri starfandi í skólanum var ekki spurt um 

heildarfjölda þeirra sem starfaði þar. Kemur það fram í niðurstöðum sem 

skekkja í svörum þar sem spurt er út í störf og starfsheiti. Það er þó eitthvað sem 

tekið var fram í byrjun og ætti ekki að trufla lesningu. 

Vangaveltur tengdar niðurstöðum könnunar 

Við vinnslu könnunarinnar vöknuðu ýmsar spurningar sem ekki var hægt að svara með 

þeim upplýsingum sem gefnar voru. Hér koma nokkrar sem okkur voru hvað efst huga: 

• Getur það staðist að í 300 nemenda skóla sé enginn nemandi með sérþarfir? 

• Hvers vegna virðast sumir skólastjórnendur geta ráðið inn marga þroskaþjálfa á 

meðan aðrir ráða enga? 

• Hvers vegna ráða skólastjórnendur ekki inn starfskraft (þroskaþjálfa) sem nýtist 

sérstaklega í vinnu með þeim börnum sem um er rætt í könnuninni það er að 

segja börnum sem þurfa á sérhæfðri aðstoð að halda, fötluðum sem og 

ófötluðum?  

• Hvernig stendur á því að þroskaþjálfar eru ráðnir inn undir öðru fagheiti en 

þeirra eigin? 

• Telja einhverjir skólastjórnendur þroskaþjálfa vera háskólamenntaða stuðnings-

fulltrúa eða gera þeir of miklar kröfur til stuðningsfulltrúa sem starfa innan 

þeirra skóla? 

Eflaust er hægt að geta sér til um svör við spurningunum hér að framan en við látum hér 

staðar numið.  
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Samantekt 

Samkvæmt könnuninni eru þroskaþjálfar starfandi í um 36% af grunnskólum landsins. 

Hvergi var hægt að nálgast nákvæmar tölur um starfandi þroskaþjálfa í grunnskólum, en 

Salóme Þórisdóttir, formaður Þroskaþjálfafélags Íslands, taldi að um 80-90 væru 

starfandi í grunnskólunum í dag. Ef talan 85 er tekin þýðir það að 46,7% grunnskóla 

ættu að hafa starfandi þroskþjálfa. Aftur á móti er vitað að í nokkrum grunnskólum, svo 

sem Fellaskóla og Lækjarskóla, eru fleiri en einn þroskaþjálfi starfandi svo gera má ráð 

fyrir að sú prósenta sé töluvert lægri.  

Skólastjórnendur á höfuðborgasvæðinu virðast vera meðvitaðri um hag grunnskólans af 

störfum þroskaþjálfa sem sýndi sig í að þar voru hlutfallslega fleiri þroskaþjálfar við 

störf og voru starfslýsingar einnig til í fleiri grunnskólum í því úrtaki. Aftur á móti má 

ef til vill finna aðra ástæðu í svari við spurningu 13 sem kom frá skólastjórnanda af 

dreifbýlinu: 

„[Störf þroskaþjálfa] eru margvísleg og nauðsynleg ekki síst við stærri skóla sem hafa 

tök á því að ráða slíka starfskrafta. Við minn litla skóla hefur okkur tekist að kaupa 

tímabundna vinnu þroskaþjálfa og hefur það reynst vel – bæði nemanda og kennara.“ 

Ein spurning leiðir aðrar af sér sem er einmitt það sem á að gerast til að framþróun eigi 

sér stað. Án spurninga hættum við að velta hlutunum fyrir okkur, þeir staðna og falla 

loks í gleymsku. Ef til vill standa aðrir eftir með allt aðrar spurningar en við en þá finnst 

okkur líka tilgangnum vera náð.  

Þessi könnun var gerð í þeim tilgangi að vekja athygli á störfum þroskaþjálfa í grunn-

skólaumhverfinu og að fá skólastjórnendur til að kynna sér störf þroskaþjálfa, hæfni 

þeirra og getu. Ef til vill hefur einhver fundið fjársjóð, sem hann vissi ekki að hann ætti, 

í sínum eigin skóla. 
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Kafli 4 – Hagur af störfum þroskaþjálfa í grunnskólum 

Eins og áður hefur komið fram gengur læknisfræðilega sýnin út á það að fötlunin býr 

innra með einstaklingnum og felur í sér þörf samfélagsins að „laga“ hann og gera hann 

„eðlilegan“. Einstaklingurinn er álitinn vera fórnarlamb sem þarfnast læknisfræðilegrar 

aðstoðar og þjálfunar. Félagsfræðilega sýnin snýr hins vegar að lífi fatlaðs fólks í sam-

félagi við aðra og er það hlutverk samfélagsins að laga sig að þeirra þörfum (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Þrátt fyrir að Íslendingar standi mjög framarlega í fötlunarfræðum og 

málefnum fatlaðra þarf ekki nema að líta inn í grunnskóla landsins til að sjá hvernig 

ofangreind líkön, þá sérstaklega það læknisfræðilega, birtast í ýmsum formum, til 

dæmis með slæmu aðgengi fyrir fatlaða. Til að tryggja að fötluð börn og börn með 

sérþarfir fái tækifæri til skólagöngu til jafns við önnur börn er mikilvægt að starfsfólk 

með sérþekkingu komi þar að og aðstoði við þann hluta sem snýr að öðru en náminu 

sjálfu.  

Þroskaþjálfar nýtast á mörgum sviðum innan veggja grunnskóla og mikinn hag má hafa 

af starfi þeirra þar. Eins og skýrt kemur fram í fyrsta kafla ritgerðarinnar ber grunn-

skólum skylt að veita öllum börnum á aldrinum 6-16 ára menntun við sitt hæfi og stuðla 

að jafnrétti til náms. Þeim ber að veita sértæka aðstoð þeim sem þurfa hana í námi og 

eru þroskaþjálfar sérmenntaðir til þessa.   

Í þessum kafla verður farið inn á helstu þætti og viðfangsefni sem þroskaþjálfar geta 

innt af hendi innan grunnskóla og hafa grunn og þekkingu til að koma að. Kaflinn er 

aðallega byggður á reynslu og þekkingu höfunda, með tengingu í nýlegar rannsóknir á 

þessum sviðum sem og viðtölum sem tekin voru við reyndan þroskaþjálfa, Huldísi 

Franksdóttur Daly, yfirþroskaþjálfa í einhverfudeild Fellaskóla, og skólastjórnanda, 

Þorstein Hjartarson, fyrrverandi skólastjóra Fellaskóla. Listinn er síður en svo tæmandi 

en ætlunin er að hann gefi greinagóða mynd af starfsgrundvelli þroskaþjálfa á vettvangi 

grunnskóla. Jafnframt er það von okkar að hann nýtist sem innsýn inn í þekkingu og 

störf þroskaþjálfa.  
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Nemendur með greinda fötlun 

Þroskaþjálfar eru sérfræðingar í mismunandi fötlunum og ólíkum úrræðum sem henta 

hverju sinni. Nám þeirra byggist að stórum hluta á því að öðlast þekkingu og innsýn inn 

í starf með fötluðu fólki. Þeir þekkja mismunandi leiðir og úrræði sem nýtast í mörgum 

aðstæðum. Þeir eru jafnframt meðvitaðir um nauðsyn einstaklingsmiðaðrar nálgunar og 

hafa þekkingu til að aðlaga starfið að hverjum og einum. Styrkleikar þroskaþjálfa eru 

jafnframt færni þeirra í teymisvinnu og það að meta þjónustuþörf einstaklinga með 

fötlun. Þroskaþjálfar hafa þá þekkingu sem þarf til að aðstoða fatlaða nemendur við að 

fá sem mest út úr námi sínu og jafnframt að takast á við þær félagslegu áskoranir sem 

skólinn setur þeim.  

Nemendur með hegðunarvandkvæði 

Það getur verið erfitt fyrir fullorðna að fóta sig í hröðu og flóknu samfélagi nútímans, 

hvað þá fyrir ungt fólk og börn sem etja við ýmis konar hegðunarfrávik. 

Eins og fram kemur í 2. kafla ritgerðarinnar fá þroskaþjálfar kennslu og fræðslu um 

ýmis konar frávik og raskanir. Þar á meðal eru börn með athyglibrest með/án ofvirkni, 

óvirkni, tilfinningaraskanir og geðraskanir svo eitthvað sé nefnt. 

Boðið er upp á ýmis konar námskeið, kerfi og meðferðir vegna hegðunarvanda barna. 

Þar má nefna námskeið í PMT foreldrafærni og PBS umbunarkerfi sem notað er í 

mörgum leik- og grunnskólum landsins. En sérhæfðari meðferðir eru ekki á færi allra að 

nota og því mikilvægt að fá fagfólk þar til starfa. Í námi þroskaþjálfa eru ýmsar aðferðir 

og meðferðir kynntar sem nýtast þegar kemur að því að taka þarf á hegðunarfrávikum. 

Oftast þarf að fara á sérnámskeið og mennta sig meira í tilteknum meðferðum til að fá 

leyfi til að nota þær. Grunnur þroskaþjálfa gefur þeim ákveðið forskot á aðra og tæki-

færi til að nýta þekkingu sína á skilmerkilegan máta í vinnu með börnum sem glíma við 

hegðunarvanda. 

Á skólaárinu 2005-2006 gerði Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands (RKHÍ) 

rannsókn á hegðunarvanda í grunnskólum í Reykjavík. Verkefnið var unnið fyrir 

Menntasvið Reykjavíkurborgar. Það er vitað að hegðunarvandi hefur lengi verið sá 

málaflokkur sem valdið hefur mörgu skólafólki hvað mestum áhyggjum og erfiðleikum. 

Aðdragandi þessa verkefnis tengist áformum Menntasviðs um áframhaldandi þróun 
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þjónustu við starfsfólk skólanna í borginni til að fyrirbyggja hegðunarvandamál og 

benda á leiðir hvernig best er að taka á þeim. Rannsóknin byggðist á viðtölum við 40 

rýnihópa starfsfólks í öllum almennum grunnskólum borgarinnar. Einnig var spurninga-

listi lagður fyrir þá. Þátttakendur í rannsókninni voru alls 250 manns.  

Í skýrslunni kom fram að tæp 90% nemenda hegðar sér vel en það er mikill munur eftir 

skólum á þeim fjölda barna sem talin eru verulega erfið. Það sem brennur hvað mest á 

starfsfólkinu er kunnáttu- og úrræðaleysi gagnvart nemendum með alvarlegar raskanir 

og þá sérstaklega ef ekki er gott samstarf við foreldra svo hægt sé að samræma aðferðir.  

Meirihluti viðmælenda var sammála því að hegðun barna hafi í heild versnað á undan-

förnum árum. Í skýrslunni er greint frá helstu úrræðum við hegðunarvanda sem starfs-

fólkið beitir, bæði fyrirbyggjandi aðgerðum, sem og aðferðum við að taka á þeim.  

Það sem einkennir þá skóla sem vandi er hvað minnstur og starfsfólk telur sig hafa góð 

tök á er góður skólabragur og jákvætt viðhorf til nemenda. Það eru dæmi um það að 

starfsandi í skólum hafi breyst til hins betra þegar kennsluháttum var breytt og til dæmis 

leitast við að koma betur til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda. Starfsfólk 

skólanna telur afar mikilvægt að auka fjármagn til sérkennslu svo hægt verði að koma 

betur til móts við þarfir nemenda með alvarlegar raskanir.  

Börn sem glíma við alvarlegar geðraskanir er hópur sem starfsfólki skólanna er hvað 

erfiðastur og ljóst er að það er mikilvægt að koma betur til móts við þennan hóp og ætti 

í raun að vera forgangsverkefni. Eins og staðan er í dag virðast of marga skóla hreinlega 

skorta aðstöðu, eða sérþekkingu, sem dugar til að búa þessum nemendahópi full-

nægjandi aðstæður. Ljóst er að úr þessu verður að bæta og það ætti að koma í hlut yfir-

valda mennta- og heilbrigðismála að vinna saman með starfsfólki skólanna og heil-

brigðisstofnana. Það kom ennfremur í ljós í skýrslunni að verulegur skortur er á 

samvirkni og gagnkvæmum skilningi þessara tveggja kerfa. 

Í skýrslunni er athygli vakin á mikilvægi þess að miðla til annarra þeim leiðum sem 

skólar fara til að taka á hegðunarvandamálum. Hægt sé að gera það til dæmis með 

málþingum, ráðstefnum, námskeiðum, greinarskrifum eða handbókarútgáfu. Einnig 

skapar internetið nýja möguleika til að miðla efni og má nefna að í tengslum við þetta 

rannsóknarverkefni var lagður grunnur að upplýsinga- og fræðsluvef fyrir kennara, 

annað starfsfólk skóla og foreldra um hegðun og samskipti. Netslóðin er: 

http://starfsfolk.khi.is/ingvar/agi/. 
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Í lokakafla skýrslunnar kemur fram að efla megi verulega þekkingu og skilning skóla-

fólks á eðli og orsökum hegðunarvandkvæða og þeim úrræðum sem duga. Greint er frá 

því að með tilliti til þess hlýtur að verða að horfa gagnrýnum augum á grunn- og 

símenntun kennara og þeirrar staðreyndar að kennarastofnanir og fræðsluyfirvöld hafa 

ekki sinnt þessu mikilvæga viðfangsefni sem skyldi. Það er áríðandi að umfjöllun um 

aðferðir til að bæta hegðun, samskipti og skólabrag sem og traustar aðferðir til að glíma 

við hegðunarvanda þarf að skipa sess í kennaranámi og endurmenntun kennara og 

annarra starfsmanna skólanna. Kemur jafnframt í ljós, að í framhaldi af þessari 

rannsókn var ákveðið að Kennaraháskóli Íslands tæki að sér að sjá um röð námskeiða 

fyrir Menntasvið Reykjavíkurborgar um viðbrögð og fyrirbyggjandi aðgerðir við 

hegðunarvanda.  

Í lok skýrsluna kemur fram, að aukin sveigjanleiki gagnvart börnum með hegðunar-

röskun skiptir miklu mál og mikilvægt sé að gerðar séu þær kröfur til einstaklingsins 

sem henta hverjum og einum, til dæmis hvað varðar markmið, námsefni, vinnubrögð, 

reglur og aðstæður. Allar þessar áherslur koma heim og saman við stefnumörkun 

borgarinnar um að þróa kennslu í átt að auknu einstaklingsmiðuðu námi. (Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). 

Þroskaþjálfar hafa mikla þekkingu varðandi hegðunarvandkvæði. Þeir hafa kunnáttu til 

að setja upp skipulagðar einstaklingsáætlanir sem nýtast börnum sem glíma við 

hegðunarvandamál. Þeir geta komið að málum og gert vettvangsathugun með nákvæmri 

greiningu á umhverfi, aðstæðum, mögulegum orsökum og afleiðingum og sett í fram-

haldi fram markmið um hvernig best væri að taka á ákveðinni hegðun og hvaða að-

ferðum hægt væri að beita. Þeir geta sett upp skipulag fyrir starfsmenn skólans og unnið 

í nánu samráði við kennara og foreldra barnsins. Kennari ætti að geta kallað til þroska-

þjálfa til að meta aðstæður og unnið svo í samvinnu við hann til að taka á hegðuninni og 

reyna að breyta henni. Kennari hefur oft nóg á sinni könnu með hóp nemenda og gæti 

því þroskaþjálfinn komið inn til að bæta aðstæður fyrir barnið sem og bekkinn í heild 

sinni. Með samvinnu að leiðarljósi ættu allir að njóta góðs af. 

Aðalverksvið kennarans er að kenna og mennta börnin sem hann er með en það er mikið 

ábyrgðarhlutverk. Þegar upp koma vandamál sökum til dæmis hegðunar í bekk hefur 

kennarinn oft á tíðum einfaldlega hvorki tök né tíma til að setja sig inn í mál hvers og 

eins og fræðast um hugsanlegar leiðir sem best er að fara með hvert og eitt barn. Þar 
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kemur þroskaþjálfinn inn og í samvinnu við kennarann getur þeir nýtt þekkingu sína og 

kunnáttu í að stuðla að betri afköstum hjá þeim einstaklingi sem um ræðir hverju sinni.  

Í náminu er verðandi þroskaþjálfum kennt að tileinka sér skipulögð vinnubrögð og 

vinna markvissa einstaklingsáætlun með hnitmiðuðum og mælanlegum markmiðum. 

Þeir fá kynningu á hegðunarvandamálum og ýmsum aðferðum til að beita í starfi með 

einstaklingum sem glíma við slíkan vanda. Námið leggur einnig mikla áherslu á að 

þroskaþjálfar tileinki sér færni í mannlegum samskiptum með mikla áherslu á samvinnu 

og það að fá fólk í lið með sér. Atriðin sem koma fram í skýrslunni hér á undan eru 

þroskaþjálfum vel kunnug og hafa þeir mikla þekkingu og úrræði til að takast á við 

slíkar aðstæður. Hér má fullyrða að þroskaþjálfar hafa mikið til brunns að bera þegar 

kemur að því vinna með börnum með hegðunarvandkvæði.  

Lífsleikni 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla byrjar kennsla í lífsleikni í 4. bekk. Kennsla í lífs-

leikni á að efla alhliðaþroska nemenda, svo sem styrkja andlegar sem og líkamlegar 

hliðar nemandans, efla félagsþroska og siðferði. Markmiðið er að undirbúa nemendur 

betur undir kröfur og áskoranir daglegs lífs. Hluti af því er að skólinn skapi nemendum 

jákvætt og öruggt námsumhverfi sem einkennist af stuðningi og samvinnu allra innan 

skólans. Við kennslu er horft á nemandann í heild og færni hans í ýmsum þáttum, þar á 

meðal félagsfærni og skólafærni (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). 

Félagsfærni 

Félagsfærni lærir einstaklingurinn smátt og smátt í gegnum lífið og er hún því lærð 

hegðun. Færnina lærir einstaklingurinn af hegðun og atferli foreldra, systkina og annarra 

einstaklinga í lífinu. Bein tengsl hafa fundist á milli þess hvernig börnum gengur að 

tengjast öðru fólki og hvernig félagsmótun þeirra fór fram. Lítil samskipti við nákomna 

bendir til þess að börnin eigi eftir að eiga lítil samskipti við aðra í kringum sig seinna í 

lífinu. Í grunnskólum eru fjölmargir nemendur sem eiga í erfiðleikum með dagleg sam-

skipti við samnemendur og kennara og aðrar athafnir daglegs lífs (Bierman og Welsh, e.d.). 

Það er mikilvægt að grípa snemma inn í ferlið og með markvissri þjálfun er hægt að 

breyta miklu og auka félagsfærni einstaklings með ýmsum leiðum.  
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Fagaðilar hafa úr mörgum tækjum og tólum að moða og má þá nefna CAT-kassann og 

félagshæfnisögur sem bæði eru mikið notuð tæki í vinnu með einstaklingum sem eiga 

erfitt með að tileinka sér færni í félagslegum aðstæðum.   

CAT-kassinn (Cognitive Affective Training) er eitt þeirra tækja sem mikið er nýtt í 

vinnu með félagsfærni en hann kemur að hugrænni tilfinninglegri þjálfun. Verkefni 

kassans eru sérstaklega þróuð til að auðvelda og styðja samræður við börn og ungmenni 

sem eiga erfitt með að tjá sig beint um tilfinningar, hugsanir og upplifanir. Upphaflega 

var CAT-kassinn hannaður með tilliti til barna með raskanir á einhverfurófi en reynslan 

hefur leitt í ljós að hann nýtist einnig börnum sem eiga í hvers kyns erfiðleikum félags-

lega. Kassinn hefur reynst áhrifaríkt tæki í sérkennslu og hugrænni þjálfun með börn og 

ungmenni (Háskólinn á Akureyri, e.d.).  

Félagshæfnisögur voru einnig upphaflega skrifaðar fyrir fólk með einhverfu og þroska-

hömlun en þeir einstaklingar eiga oft á tíðum erfitt með félagsfærni, til dæmis að setja 

sig í spor annarra og að læra viðeigandi hegðun í aðstæðum. Félagshæfnisögur hjálpa 

þeim að skilja betur athafnir og aðstæður daglegs lífs. Þar er hverri athöfn, og hverjum 

þeim aðstæðum sem einstaklingur á erfitt með, lýst á sjónrænu formi og með einföldum 

texta. Sögurnar geta lýst komandi atburðum eða aðstæðum sem eru einstaklingi kvíð-

vænlegar og er markmiðið að draga úr kvíða og áhyggjum þeim tengdum. Sá sem 

skrifar söguna verður að þekkja einstaklinginn vel til að vita hvernig best sé að setja 

slíka sögu upp í því skyni að hjálpa honum og auka hjá honum færni í félagslegum að-

stæðum (Halla Steinunn Hinriksdóttir, 2005). 

Félagsfærni er mikilvæg færni í samskiptum daglegs lífs. Félagsfærni er hæfileiki ein-

staklinga til að tjá sig með orðum og líkamstjáningu í samskiptum við aðra. Hún hefur 

áhrif á athafnir daglegs lífs og þar á meðal myndun sambanda við aðra, því einstaklingar 

sem búa illa að félagsfærni kunna oft ekki viðeigandi hegðun gagnvart öðrum né þekkja 

ríkjandi gildi í samfélaginu. Með því að efla félagsfærni er verið að styrkja hæfni ein-

staklinga til þátttöku og samskipta í daglegu lífi en þetta eru grundvallarþættir sjálf-

stæðis (Bierman og Welsh, e.d.). 

Verkfærin sem kynnt hafa verið hér að framan hafa í upphafi verið nýtt í vinnu með 

einhverfum og þroskahömluðum einstaklingum en hafa síðan sannað sig í vinnu með 

börnum sem eiga við annars konar vandamál að stríða. Vinna með félagsfærni krefst 

mikils aðhalds og einstaklingsmiðaðrar vinnu þar sem unnið er maður á mann.   
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Skólafærni 

Skólafærni er hluti af þeirri færni sem nemendur verða að búa yfir til að geta tekið 

fullan þátt í skólastarfi. Sú færni hefur ekki mikið verið í umræðu hér á landi en erlendis 

er löngum farið að gera svokallaðar skólafærniathuganir á grunnskólabörnum.  

Skóla-Færni-Athugun (SFA) er matstæki sem notað er við mat á þátttöku og færni 

nemenda með sérþarfir á aldrinum 6-12 ára. Það inniheldur spurningalista sem eru 

fylltir út af fagfólki sem þekkir til nemanda og frammistöðu hans við ýmis viðfangsefni 

í skólanum. Fagfólkið sem sér um útfyllingu slíkra spurningalista gæti verið kennari, 

sérkennari, iðjuþjálfi, sjúkraþjálfi, talmeinafræðingur og stuðningsfulltrúi (Sara Stefáns-

dóttir, Signý Þöll Kristinsdóttir og Sólrún Óladóttir, 2001). Hér mætti að sjálfsögðu einnig nefna 

þroskaþjálfa þar sem þeir vinna náið með einstaklingum með sérþarfir.  

Höfundar SFA hafa menntun og reynslu á mismunandi sviðum sem öll koma inn í 

matið, það er iðjuþjálfun, kennslu- og sérkennslufræðum, sálfræði og sjúkraþjálfun.  

SFA skiptist í þrjá meginhluta; þátttöku, stuðning við verkefni og færni við athafnir. 

Fyrsti hlutinn er metinn við 6 mismunandi aðstæður í skólanum: 

- Í almennri skólastofu eða sérkennslustofu. 

- Á skólalóð/ í frímínútum. 

- Við að fara í og úr skóla. 

- Á snyrtingu/salerni. 

- Við að fara um innan skóla. 

- Á matmálstímum/í nestistímum. 

Þátttaka nemanda við þessar aðstæður er metin og skráð. 

Annar hlutinn snýr að þeim stuðningi sem nemandi fær við verk sem nauðsynleg eru 

fyrir þátttöku í námi. Hér er litið til aðstoðar og aðlögunar umhverfis. Skiptist þessi hluti 

í tvennt: 

- Þau verk sem krefjast líkamlegrar færni. 

- Þau verk sem varða vitræna færni og atferli. 

Þriðji hlutinn snýr að færni nemanda við ákveðnar athafnir sem tengjast skólastarfinu. 

Öll þessi atriði eru metin á þar til gerða kvarða sem hver inniheldur fjölda tengdra 



 -55- 

athafna sem eiga það sameiginlegt að krefjast almennrar færni nemanda. Má þar nefna 

að fara um, hafa samskipti, fylgja skólareglum og tjá sig um þarfir sínar. Þessi hluti er 

notaðar til að skoða hvert verk í öðrum hluta af meiri nákvæmni. 

Úrvinnsla gagna og túlkun niðurstaðna úr SFA skal vera í höndum fagaðila með sér-

fræðiþekkingu, svo sem háskólagráðu í iðjuþjálfun, kennslu- og sérkennslufræðum, 

sálfræði, þroskaþjálfun eða sjúkraþjálfun. Fagaðilar verða einnig að hafa þekkingu á 

þroskafrávikum eða mismunandi fötlunum þeirra nemenda sem metnir eru og 

erfiðleikum sem oft eru þeim samfara. 

Með SFA er hægt að afla sértækra upplýsinga um þátttöku nemenda við mismunandi 

viðfangsefni í grunnskólum. Auk þess er hægt að nýta matið við gerð einstaklings-

námsskrár þar sem það gefur skýra mynd af styrkleikum og sóknarfærum nemenda. 

Athugunina er hægt að nýta við skráningu á árangri og áhrifum íhlutunar og einnig við 

að afla upplýsinga til að styðja við gildandi lög og reglugerðir varðandi skólagöngu. 

Íslensk þýðing á SFA er til og nefnist matstækið Skóla-Færni-Athugun. Þýðendur eru 

Eygló Daníelsdóttir, Sara Stefánsdóttir, Snæfríður Þóra Egilson, Þóra Leósdóttir, 

Sigríður Kr. Gísladóttir, Anna Sigríður Jónsdóttir og Hrefna Óskarsdóttir. Gerð hefur 

verið rannsókn til að kanna notagildi íslenska matstækisins við að greina færni íslenskra 

skólabarna með sérþarfir. 

Gerður var samanburður á niðurstöðum mats þar sem teknir voru fyrir nemendur með 

og án sérþarfa. Í ljós kom að nemendur með sérþarfir tóku minni þátt í skólatengdum 

verkum en samanburðarhópurinn. Þeir þurftu meiri aðstoð og aðlögun og var frammi-

staða þeirra slakari.  

Þegar litið er á þessar niðurstöður má spyrja sig hvort opinber menntastefna um full-

gilda þátttöku allra nemenda grunnskólanna standist þegar nemendur með sérþarfir 

standa samnemendum sínum svo langt að baki (Sara Stefánsdóttir, o.fl., 2001).  

Þroskaþjálfar geta lagt mikið að mörkum til að efla skólafærni hjá börnum með sér-

þarfir. Þeir geta einbeitt sér að hverjum einstaklingi og sett upp áætlun til að vinna með 

og auka færnina. Kennarar og annað starfsfólk skóla ættu því að geta leitað til þroska-

þjálfa ef grunur leikur á að einhver þurfi meiri aðlögun í ákveðnum þáttum daglegs 

skólalífs. Þroskaþjálfar geta notast við SFA matstækið til að meta einstaklinginn og 

aðstæður hans og hvernig best væri að stuðla að aukinni aðlögun einstaklings og 
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umhverfis. Með því móti auðveldar það einstaklingnum að læra viðeigandi hegðun í 

skóla, auka færni í öðrum þáttum og  taka þátt í daglegu skólalífi.  

Þótt sjáanleg fötlun sé ekki til staðar hjá börnum þurfa þau oft á aðstoð að halda. Félags- 

og skólafærni eru þættir sem huga þarf að hjá öllum börnum og mikilvægt að þau nái 

sem bestum tökum á snemma á ævinni.  

Nemendur með annað móðurmál en íslensku 

Mikil fjölgun hefur verið á börnum af erlendum uppruna í grunnskólum landsins síðast-

liðin ár og standa þeir einkar illa að vígi þegar kemur að skólagöngu sökum tungumála-

örðugleika og annarra menningarárekstra. Börnin hafa ekki tungumálið og skilja því 

lítið til hvers er ætlast af þeim, námsefnið er allt á íslensku og oft ekki hægt að útskýra 

til fulls eða gefa fyrirmæli því samskipti á móðurmáli eru stundum ekki til staðar. Þessi 

hópur nemenda og þjónusta við þá er nýr vettvangur fyrir þroskaþjálfa.  

„Þekking þroskaþjálfa á því sjónræna og setja upp á myndrænan hátt nýtist vel í 

störfum með t.d. nýbúum. Sérkennara, þroskaþjálfar og nýbúakennarar hafa unnið að 

þessu í samvinnu. Það má auka það töluvert. Þetta sjónræna nýtist nefnilega bæði 

dislexiu-börnum, einhverfum og líka [börnum af erlendum uppruna].“ 

Þorsteinn Hjartarson, fyrrverandi skólastjóri Fellasskóla. 

Þroskaþjálfar eru lærðir í að skipuleggja umhverfið með tilliti til sérþarfa einstaklinga 

og eins og oft með þroskahömluðum þarf að einfalda margt og setja upp á myndrænan 

hátt. Það hefur sýnt sig að myndrænt skipulag, sett upp fyrir þroskahömluð börn í 

grunnskóla, hefur ekki bara nýst þeim heldur einnig börnum í skólunum sem eru af 

erlendum uppruna. Stundatöflur með myndum og orðum er einnig gott dæmi um 

hvernig hægt er að einfalda margt og aðlaga að þörfum þeirra.  

Jafnvel þó að vinna með börnum af erlendum uppruna sé á margan hátt ólík vinnu með 

þroskahömluðum börnum er margt hægt að nýta úr þeirri vinnu sem þar fer fram og 

aðlaga breyttum aðstæðum. Oft þarf aðeins smávægilegar breytingar á umhverfi til að 

auðvelda börnunum námið og því um að gera að nýta þá þekkingu sem til er. Þroska-

þjálfar geta þar komið að með sína þekkingu og unnið í samvinnu við kennara og annað 

starfsfólk skólans og auðveldað þannig þessum börnum að fá sem mest út úr náminu 

sínu.  
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Þroskaþjálfar eru vanir að vinna þar sem ólíkir menningarheimar rekast á samanber 

menningu fatlaðra og ófatlaðra, og hafa hæfni og getu til að aðlagast mismunandi 

aðstæðum, sýna sveigjanleika í vinnubrögðum og sinna þörfum hvers einstaklings.  

Annað 

Þroskaþjálfar hafa ráðgjafahlutverki að gegna í skólum. Þeim ber að fræða starfsfólk um 

sérþarfir hvers barns, mismunandi úrræði, einstaklingsnámskrár og fleira. Þeir þekkja 

gildi einföldunar námsefnis og stuðningsúrræða en það hafa þeir lært að tileinka sér í 

náminu. Þeir hafa margmiðlunarkunnáttu og þekkja hvernig setja má námsefni á tölvu-

tækt form og efla þannig einstaklinginn til að læra. Þeir miða út frá einstaklingsmiðuðu 

námi og áhugasviði hvers og eins. Styrkleikar þeirra eru samvinna við aðrar fagstéttir, 

foreldra og aðstandendur. Þroskaþjálfar vita hvert á að leita þegar til dæmis upp koma 

frávik í þroska eða hegðun og þekkja til fjölbreyttra úrræða sem í boði eru. Þeir hafa 

lært að tileinka sér teymisvinnu og aðferðir sem eru árangursríkar, eiga auðvelt með að 

aðlaga sig mismunandi aðstæðum, eru sveigjanlegir í vinnuháttum og eru meðvitaðir 

um mikilvægi frumkvæðis og frumleika í vinnu. Einnig koma þroskaþjálfar inn í grunn-

skóla með sín jákvæðu viðhorf og nýja menningu þar sem litið er á hindranir og 

vandamál sem sóknarfæri.  

„[Þroskaþjálfar] koma inn í grunnskóla með allt aðra menningu sem ég tel vera mjög 

mikilvægt […]. [Í menningu] fellst svo gríðarlega margt, til dæmis viðhorf og viðring“ 

Huldís Franksdóttir Daly, yfirþroskaþjálfi i Fellaskóla. 

Allt þetta og meira til ætti að teljast gulls ígildi þegar kemur að því að meta störf 

þroskaþjálfa í grunnskólum.  

Samantekt 

Þegar litið er til ofangreindra þátta kemur í ljós að þroskaþjálfum er ýmislegt til lista 

lagt, þeir hafa víðtæka menntun sem nýtist á mörgum sviðum. Margt af því sem unnið 

er með fötluðum er hægt að yfirfæra á önnur börn sem eiga við einhvers konar erfið-

leika að stríða. Hægt er að fullyrða að þroskaþjálfar eru góð viðbót við starfslið grunn-

skóla og koma með sína eigin menningu sem setur skemmtilega vídd á starfið. Það er 

um að gera að nýta þá þekkingu sem þroskaþjálfar búa yfir í stað þess að vera að finna 

upp hjólið aftur og aftur. Leyfum kennurum að sinna því sem þeir gera best, kennslu, en 
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veitum þeim þá aðstoð sem þeir þurfa við aðra þætti námsins svo grunnskólar landsins 

geti skilað af sér heilsteyptum, sjálfstæðum og jafnframt vel menntuðum einstaklingum. 

Allir eiga rétt á því að fá skólagöngu við sitt hæfi og þá aðstoð sem þeir þurfa, hvort 

sem það er vegna erfiðleika í námi, hegðunar eða fötlunar. Börnin eru jú framtíðin og 

eins og máltækið segir: Lengi býr að fyrstu gerð.  

„Þar sem grundvallar hlutverk grunnskóla er uppeldi og kennsla, og þroski er samofinn 

þessu tvennu, þá hlýtur sérmenntuð og þjálfuð stétt þroskaþjálfa að vera mikilvæg í 

starfi grunnskóla.“ 

 

„Þroskaþjálfar kunna vel til verka við þjálfun og kennslu fatlaðra og einnig við þjálfun 

hegðunartruflaðra einstaklinga. Þeir eru því góð viðbót og nauðsynleg við þær stéttir 

sem fyrir voru/eru í grunnskólanum.“ 

 

Meirihluta þeirra skólastjórnenda sem svöruðu spurningu 13 í spurningalistanum virtust 

vera búnir að átta sig á tengslum þroskaþjálfanáms við grunnskóla og þeim hag að hafa 

þroskaþjálfa í grunnskólum.  

Ónefndur skólastjórnandi 

Ónefndur skólastjórnandi 
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Lokaorð 

Allir eiga rétt á að mennta sig og allir eiga rétt á námi við sitt hæfi. Sá sem þarfnast 

sértækrar aðstoðar við nám sitt á að fá hana þegar hann þarf. Sáttmálar, lög, reglugerðir 

og stefnur í menntamálum stuðla öll að þessum fullyrðingum. Þroskaþjálfar hafa fræði-

legan bakgrunn og þekkingu til að veita slíka aðstoð. Nám þeirra við Kennaraháskóla 

Íslands er uppbyggt á þann hátt að það undirbýr þá undir mismunandi starfsvettvang og 

skyldur, þar á meðal á vettvangi grunnskóla. Þroskaþjálfar hafa mikið til brunns að bera 

og geta lagt sitt að mörkum með því að stuðla að jafnrétti og vinna að einstaklings-

miðuðu námi. Mikil þróun hefur verið á þroskaþjálfanámi og starfsvettvangur þeirra er 

stöðugt að breikka og sækja þeir í dag í auknu mæli inn í grunnskóla landsins. Jafnt og 

þétt eru þeir þar að hasla sér völl og störf þeirra eru meira viðurkennd en áður.  

Þó virðist ríkja enn mikil vanþekking á störfum þroskaþjálfa og spurning er hvort skóla-

stjórnendur séu í raun að nýta sem skyldi þann fjársjóð sem þeir hafa í höndum, það er 

þroskaþjálfa, og hvort þeir hafi nægilega þekkingu á hvers þroskaþjálfar eru megnugir. 

Vissulega er það misjafnt eftir skólum og þess má geta að margir skólar eru að vinna 

mjög gott starf í náinni samvinnu við þroskaþjálfa.  

Það er í raun undir þroskaþjálfunum sjálfum komið að kynna starf sitt og þá þekkingu 

og fræðilegan bakgrunn sem þeir hafa til að þeir nýtist sem best inn í grunnskólum 

landsins. Sá hagur að hafa þroskaþjálfa í starfi þarfnast vissulega aukinnar kynningar og 

er það vissa okkar, að með því verði tekin virkari stefna í átt að bættu samfélagi þar sem 

allir fá jöfn tækifsæri til menntunar og sjálfstæðis í því umhverfi sem hentar hverjum 

einstaklingi.    
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