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Útdráttur 

Markmið með skrifum ritgerðarinnar var að komast að því hvort og hvaða 

ávinningur það sé fyrir starfandi þroskaþjálfa í grunnskólum að hafa aðgang að 

miðlægum gagnabanka, þar sem þeir gætu nálgast ýmis fagleg gögn. Fagleg gögn 

þroskaþjálfa í grunnskólum má líkja við vinnuverkfæri, sem þeir nota við dagleg 

störf sín. Gerð var könnun á meðal fjögurra starfandi þroskaþjálfa í grunnskólum 

með það að markmiði, að kanna hvernig aðgengi að faglegum gögnum væri á 

þeirra vinnustöðum og hvort þeir teldu brýnt að þroskaþjálfar í grunnskólum 

hefðu aðgengi að miðlægum gagnabanka. Stuðst var við eiginindlega aðferð og 

spurningarnar sem lagðar voru fyrir þátttakendurna voru opnar spurningar. 

Niðurstöður leiddu í ljós að aðgengi þroskaþjálfanna að faglegum gögnum var 

misjafnt en það var eindreginn vilji á meðal þeirra að stofnaður væri miðlægur 

gagnabanki. Þroskaþjálfarnir töldu að það myndi spara tíma og vinnu, einnig væri 

gott að sækja þangað innblástur og hugmyndir. 
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Inngangur 

Markmið okkar með skrifum ritgerðarinnar er að komast að því hvort og hvaða 

ávinningur það sé fyrir starfandi þroskaþjálfa í grunnskólum að hafa aðgang að 

miðlægum gagnabanka þar sem þeir geti nálgast ýmis fagleg gögn. Fagleg gögn 

má líkja við vinnuverkfæri þroskaþjálfa sem þeir nota við störf sín. Fagleg gögn 

geta verið matslistar, hugmyndir um sjónrænt/myndrænt skipulag eða leiðir til 

þess að útfæra námsgögn á ýmsa vegu fyrir þá nemendur sem þurfa á 

sérúræðum á að halda í skólaumhverfinu. Við göngum út frá að svara 

spurningunni: Getur miðlægur gagnabanki styrkt faglegt starf þroskaþjálfa í 

grunnskólum? 

Áhugi okkar á að skrifa B.A. ritgerðina um þetta efni, vaknaði þegar okkur sem 

þroskaþjálfanemum var boðið að vera áheyrendur á fundi hjá Þroskaþjálfafélagi 

Íslands. Fundurinn bar yfirskriftina „Faghópur þroskaþjálfa í grunnskólum“. Þar 

kom fram eindregin skoðun þroskaþjálfa, að brýnt væri að safna saman á 

tiltekinn stað ýmis konar verkefnum/þjálfunargögnum. Reyndin væri sú að 

þroskaþjálfar væru hver í sínu horni við að útbúa gögn og mikið væri til af góðum 

hugmyndum sem gott væri fyrir stéttina að miðla á milli sín. Okkur er málið 

heldur ekki ókunnugt þar sem við höfum báðar verið starfandi stuðningsfulltrúar 

undir leiðsögn þroskaþjálfa í grunnskóla um árabil og unnið með nemendum sem 

þurfa á sérúræðum að halda í skólanum. 

Það hafa orðið örar breytingar í starfsemi grunnskólanna á undanförnum árum, 

þar má nefna auknar kröfur til skólanna að þeir starfi á sveigjanlegri hátt en þeir 

hafa áður gert. Sú hugmyndafræði sem íslenskir skólar hafa skuldbundið sig til að 

fylgja er „Skóli án aðgreiningar“ eða stundum nefnd „Skóli fyrir alla“. 

Hugmyndafræðin bak við þessa stefnu er að allir nemendur eigi rétt á að stunda 

sína skólagöngu í  heimaskóla sínum án nokkurra mismununar.  

Þroskaþjálfar eru fagstétt sem hefur ekki langa starfsögu innan skólanna en með 

þeirri þróun sem hefur orðið í stefnu menntamála og kennd er við 

hugmyndarfræði um „skóla án aðgreiningar“ má segja að skólarnir hafi bæði 
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opnað dyr sínar fyrir fötluðum nemendum og þroskaþjálfum (Huldís Franksdóttir, 

2007). 

Ritgerðin byrjar á inngangi en síðan skiptist hún í fimm kafla. Fyrsti kaflinn er 

tileinkaður bakgrunn ritgerðarinnar, þar sem fjallað er um starf þroskaþjálfa í 

grunnskólum, réttindi nemenda með sérþarfir og hvaða stefnur skólarnir starfa 

eftir. Í öðrum kafla er gagnabanka gerð skil og skýring gefin á hvað felst faglegum 

gögnum, Þroskaþjálfafélag Íslands kemur við sögu og hlustað er eftir röddum 

þroskaþjálfa. Í þriðja kafla er kynnt könnun sem við gerðum meðal fjögurra 

starfandi þroskaþjálfa í grunnskólum og í fjórða kaflanum eru niðurstöðurnar 

kynntar. Í fimmta kafla er að finna umræður og niðurstöður og að síðustu eru 

lokaorð.   
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1. Kafli – Bakgrunnur 

Það sem við leitumst við að ná fram í þessum kafla, er að koma fram með efni  

sem varðar og styður við ritgerðina. Það er gert með að sýna fram á að 

fagþekking þroskaþjálfa er mikilvægur hlekkur í faglegu starfi grunnskólanna. 

Þroskaþjálfar í grunnskólum starfa með það að leiðarljósi að uppfylla réttindi og 

þarfir nemenda sem þurfa á sérúrræðum á að halda í skólaumhverfinu. Þannig að 

okkur þykir nauðsynlegt að skoða nánar hver þessi réttindi eru í lögum, 

reglugerðum og sáttmálum sem gildi eru hér á landi og varða menntun nemenda 

með sérþarfir. Í kaflanum er einnig komið inn á þá stefnu, sem stjórnvöld setja 

grunnskólunum að starfa eftir og hvaða hlutverki þeir þjóna varðandi nemendur 

með sérþarfir. Að lokum er skilgreint hvað felst í einstaklingsmiðuðu námi og 

hvernig staðið er að því að meta almenna færni nemenda með sérþarfir í 

skólaumhverfinu.  

1.1 Starf þroskaþjálfa í grunnskólum  

Árið 2006 var gerð könnun á störfum þroskaþjálfa í grunnskólum Reykjavíkur. 

Könnunin var gerð í samvinnu Menntasviðs Reykjavíkurborgar og 

Þroskaþjálfafélags Íslands og bar yfirskriftina „Greining á starfi þroskaþjálfa í 

grunnskólum Reykjavíkur“. Þroskaþjálfarnir sem tóku þátt í könnuninni höfðu 

flestir mikla reynslu í starfi og störfuðu annað hvort í almennum grunnskólum 

eða sérskólum. 

Það kemur fram þegar niðurstöður úr könnuninni eru skoðaðar, að 

skólastjórnendur telja að sérkunnátta þroskaþjálfa í skólastarfinu felist einkum í 

góðri þekkingu á þroskafrávikum og fötlun sem áður hefur vantað í 

grunnskólanna. Þessi sérþekking þroskaþjálfana nýtist einkar vel til þess að miðla 

til kennara, þar sem menntun þeirra nær ekki til þessara þátta (Reykjavíkurborg, 

2006).  Í 6.gr. siðareglna þroskaþjálfa segir m.a. að þroskaþjálfinn skuli virða 

sérþekkingu annarra faghópa, jafnframt því að nota sína sérþekkingu til 

ráðleggingar fyrir aðra (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). 
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Við sjáum þarna að þessar tvær fagstéttir styðja hvor aðra, hvor með sitt fagsvið. 

Í 6.gr. siðareglna þroskaþjálfa segir m.a. að þroskaþjálfinn skuli virða sérþekkingu 

annarra faghópa, jafnframt því að nota sína sérþekkingu til ráðleggingar fyrir aðra 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). En hvernig skyldi samstarf þessara fagaðila ganga 

fyrir sig, þegar kemur að verkaskiptingu þeirra á milli varðandi ábyrgð á 

nemendum með sérþarfir?  

Þroskaþjálfar telja það afar misjafnt hversu mikla ábyrgð kennarar telja sig bera á 

nemendum með sérþarfir. Það hefur borið á því að sumir kennarar telja sig lausa 

allrar ábyrgðar gagnvart þessum nemendum af þeim ástæðum að það sé 

þroskaþjálfi til staðar í skólanum. Aftur á móti taka aðrir kennarar fulla ábyrgð á 

þeim, en óska frekar eftir ráðgjöf og aðstoð við að útfæra kennsluefnið sem 

ætlað er að kenna (Reykjavíkurborg, 2006). 

En fyrst og fremst ber þessum fagaðilum að gæta þess að hugsa út frá 

hagsmunum nemenda, sem þurfa á sérúræðum að halda í skólaumhverfinu. 

Sameiginlega vinna þeir að því marki að gera þessum nemendum kleift að stunda 

nám í heimaskóla sínum. Til þess að svo megi verða þarf oft á tíðum að aðlaga 

skólaumhverfið, kennsluaðferðir og kennsluefni. Þroskaþjálfar hafa sinnt þessum 

þáttum í samvinnu við kennara, sérkennara, foreldra ásamt öðrum sem hlut eiga 

að máli hverju sinni.   

Að mati starfandi þroskaþjálfa í grunnskólum telja þeir það vera í daglegum 

verkahring sínum að velja hæfingar- og kennslugögn ásamt því að einfalda og 

útbúa námsgögn fyrir nemendur með sérþarfir (Reykjavíkurborg, 2006). Hér 

sjáum við að þroskaþjálfar verja hluta af sínum vinnutíma í að útfæra margvísleg 

sérútbúin gögn sem við teljum að gott væri að hafa til staðar í miðlægum 

gagnabanka. 

Í starfskenningu þroskaþjálfa er kveðið á um að starfið byggist á hagnýtri 

þekkingu þegar kemur að skipulagningu á heildrænni og einstaklingsmiðaðri 

þjónustu (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Í skólaumhverfinu nýtist þessi 

fagþekking þroskaþjálfa vel til að meta þarfir og finna lausnir til fyrir nemendur 

með sérþarfir á heildrænan hátt. Það má einnig sjá í reglugerð nr. 215/1987 um 
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störf, starfsvettvang og starfshætti þroskaþjálfa að markmiðið með þroskaþjálfun 

sé að hæfa að samfélaginu og gengið sé út frá því að fatlaðir einstaklingar taki 

fullan þátt í samfélaginu með tilliti til sérþarfa sinna.  

Til þess að þroskaþjálfar geti lagt marktækt mat á hvaða sérþarfir nemendur 

þurfa á að halda í skólaumhverfinu, væri hagræðing í því fyrir þá að geta nálgast 

upplýsingar um viðurkenndar matsaðferðir í miðlægan gagnabanka.  

En það eru fleiri þættir sem þarf að gæta að og varða nemendur með sérþarfir í 

skólanum, því að mati Huldísar Franksdóttur (2007), starfandi þroskaþjálfa í 

grunnskóla, er réttindagæsla eitt af meginhlutverkum þroskaþjálfa þ.e.a.s. að 

standa vörð um réttindi fólks með fötlun. Réttindagæsla þroskaþjálfa í 

grunnskólum felst í að þeir séu vel upplýstir um mannréttindi, lög og reglugerðir 

sem varða fatlaða nemendur.  

1.2. Réttur nemenda með sérþarfir til menntunar 

Okkur fannst liggja beinast við að byrja á því að skoða og fræðast um 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er 

staðfestur af 192 aðildarríkjum og var undirritaður af Íslands hönd 26. janúar árið 

1990 og síðan lögfestur 16. mars árið 2009. Hann felur í sér að styrkja stöðu 

barnsins og líta beri á það sem sjálfstæðan einstakling með eigin réttindi. 

Grundvöllurinn í hugmyndafræði Barnasáttmálans er markaður út frá þeirri 

hugsun, að réttur allra barna sé tryggður með því að fá grundvallarþörfum sínum 

fullnægt, einnig rétt þeirra til verndar gegn ofbeldi, misnotkun og mismunun 

(Gunnar E. Finnbogason, 2010). 

Í 23. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992 segir: 

Að andlega eða líkamlega fötluð börn eiga að búa við aðstæður sem 

tryggja virðingu þeirra og stuðla að sjálfsbjörg þeirra og virkri 

þátttöku í samfélaginu. Þau skulu njóta sérstakrar umönnunar, eiga 

aðgang að menntun, þjálfun, heilbrigðisþjónustu, endurhæfingu, 

starfsundirbúningi og tómstundaiðju. 
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Ef við berum síðan saman það sem þarna stendur við það sem segir í 

starfskenningu þroskaþjálfa að: „Með þroskaþjálfun er unnið á fræðilegan og 

skipulegan hátt í samstarfi við þjónustunotendur að því að stuðla að jákvæðum 

viðhorfum, efla færni og auka skilning á aðstæðum fólks sem býr við skerðingu“. 

Þarna sjáum við að starfshættir þroskaþjálfa eru einkar vel til þess fallnir að 

starfa að hagsmunagæslu nemenda í grunnskólum. 

Það er líka í framhaldinu fróðlegt að skoða aðra alþjóðalega yfirlýsingu sem er 

nefnd Salamanca-yfirlýsingin. Í júní árið 1994 var haldin alþjóðleg ráðstefna um 

menntun nemenda með sérþarfir í borginni Salamanca á Spáni. Á ráðstefnunni 

voru saman komnir fulltrúar ríkisstjórna 92 ríkja og var Ísland eitt þeirra, einnig 

voru þar aðilar frá 25 alþjóðasamtökum. Ráðstefnugestum var ætlað að ræða og 

móta stefnu um „skóla fyrir alla“. Samþykkt var yfirlýsing og rammaáætlun um 

kennslu barna með sérþarfir og var hún nefnd Salamanca-yfirlýsingin. Í 

yfirlýsingunni er lögð áhersla á nauðsyn þess að tekinn sé mið af 

einstaklingsþörfum nemenda og fjölbreytileika (Brynhildur G. Flóvenz, 2004).  

Í reglugerð nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir í grunnskólum segir m.a. 

að sveitarfélögum sé skylt að veita nemendum sem þurfa á sérstuðningi á að 

halda aðstoð í samræmi við metnar sérþarfir þeirra. Nemendur eigi rétt á að 

komið sé til móts við náms- og félagsþörfum þeirra óháð líkamlegri eða andlegri 

stöðu þeirra. 

Þarna er ekki einungis talað um að það þurfi að koma til móts við námsþarfir 

nemenda með sérþarfir heldur einnig félagsþörf þeirra. Það er einn þáttur í starfi 

þroskaþjálfa að efla félagsfærni fyrir þá nemendur sem þurfa á því að halda. 

1.3. Stefnur og markmið grunnskólanna 

Sú hugmyndafræði sem kennd er við „blöndun“ grundvallaðist á því að fatlaðir 

nemendur væru þátttakendur í almennu skólastarfi fór að gæta hér á landi upp 

úr 1970. Á tíunda áratugnum komu hingað hugmyndir um að breyta þyrfti 

skipulagi, námskrám og kennsluháttum í almennum bekkjum með því tilliti  að sjá 

þyrfti fyrir þörfum allra barna. Var þessi hugmyndafræði kölluð „skóli án 

aðgreiningar“ og er stuðst við hana í skólastarfi í dag (Sigríður Einarsdóttir, 2003).  
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„Skóli án aðgreiningar“ eða stundum kallaður „skóli fyrir alla“ er skilgreindur sem 

almennur grunnskóli sem stendur opinn fyrir alla nemendur sem tilheyra því 

hverfi sem skólinn þjónar. Námsþörfum allra nemenda er mætt í almennum 

bekkjardeildum og með því móti er þeim tryggð félagsleg blöndun. Með þessum 

hætti er talið að stuðlað sé að góðum undirbúningi allra nemenda á 

jafnréttisgrundvelli á þátttöku í samfélaginu (Arthur Morthens og Grétar L. 

Marinósson, 2002). 

Í almenna hluta aðalnámskrá grunnskólanna er mótuð sameiginleg markmið 

skólastarfs í landinu. Aðalnámskráin þjónar einnig því hlutverki að vera stjórntæki 

til þess að gæta að lögum og stefnu fræðsluyfirvalda um að ákveðinni skólastefnu 

sé framfylgt. Hlutverk aðalnámskrárinnar er einnig að tryggja rétt allra nemenda 

til lágmarksmenntunar á samræmdan hátt í öllum skólum landsins (Aðalnámskrá 

grunnskólanna, 2007). 

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu 

samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers 

og eins. Grunnskólar eiga að taka við öllum börnum hvernig sem á 

stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar, félagslegt og 

tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Þetta á við um fötluð börn 

og ófötluð, afburðagreind og greindarskert og allt þar á milli, börn úr 

afskekktum byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum sem skera sig 

úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu. Grunnskólum er skylt að 

mennta öll börn á árangursríkan hátt (Aðalnámskrá grunnskólanna, 

2007). 

1.4. Stuðningskerfi grunnskólanna 

Eins og fram hefur komið hafa þroskaþjálfar verið ráðnir í auknum mæli inn í 

skólanna einkum til þess að uppfylla skyldur skólanna gagnvart þeim nemendum 

sem þurfa á sérúræðum á að halda.  

Í starfslýsingu þroskaþjálfa í grunnskóla má sjá að ábyrgð þeirra í starfi sé m.a. að 

vera samstarfsaðili kennara, ásamt öðrum starfsmönnum innan skólans. Áhersla 

er lögð á að þroskaþjálfi og kennarar starfi náið saman út frá því sjónarmiði að 
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þjónusta nemandann á sem bestan hátt. Þroskaþjálfinn á að gæta þess að standa 

vörð um réttindi nemandans. Helstu verkefni þroskaþjálfans innan skólans er að 

gera einstaklingsáætlanir fyrir nemendur í samráði við umsjónarkennara, sér-

kennara, foreldra og annarra eftir þörfum. Þroskaþjálfinn gerir þroska- og 

færnimat ásamt því að skipuleggja þjálfunaraðstæður, velur/útbýr þjálfunar- og 

námsgögn sem eiga að uppfylla fyrirfram ákveðin markmið í námi nemandans 

(Ingunnarskóli, 2009). 

Í bókinni Tálmar og tækifæri (2007) eru birtar niðurstöður úr rannsókn sem gerð 

var varðandi menntun nemanda með þroskahömlun í grunnskólum. Rannsóknin 

var gerð að beiðni Landssamtakanna Þroskahjálpar og var verkefnastjóri hennar 

Grétar L. Marinósson. Tilgangur rannsóknarinnar var m.a. að kanna viðbrögð 

menntamálaráðuneytis, sveitarfélaga og einstakra skóla við námsþörfum 

nemenda með þroskahömlun. Tilgangurinn var einnig að bera saman opinbera 

stefnu um menntun fatlaðra nemenda og kanna hvort henni væri framfylgt í 

skólunum. Þroskahjálp leitaðist við að kanna hvort nemendur með þroskahömlun 

nytu sömu réttinda til náms og ófatlaðir nemendur. Niðurstöðurnar byggjast á 

svörum nemenda með þroskahömlun, foreldra/forráðamanna þeirra og 

starfsfólki skólanna (Grétar L. Marinósson, 2007). 

Í niðurstöðunum má sjá að nemendur með þroskahömlum hafa aðgang að 

almennum grunnskólum þó með þeim skilyrðum að skólinn telji sig geta komið til 

móts við þarfir hans. Foreldrar sem gátu valið á milli sérskóla og almenns skóla 

völdu frekar almenna skólann, þá einkum með það í huga að þannig eignuðust 

börn þeirra bæði félaga meðal ófatlaðra og fatlaðra. Foreldrar sem völdu sérskóla 

fyrir börn sín, gerðu það einkum vegna þess að þeir töldu að þar væri betra 

aðgengi að sérfræðingum. Umsjónarkennari, sérkennari eða þroskaþjálfi væru 

þar ábyrgðaraðilar á nemendum í stað ófaglærðra aðila sem oft tíðkast í 

almennum grunnskólum (Grétar L. Marinósson, 2007). 

Í kjölfar þessara upplýsinga er mál að skoða ennfremur það sjónarhorn 

foreldranna að velja frekar sérskóla fyrir börn sín í stað almenns skóla. Ef skoðað 

er hvaða aðilar það eru sem bera oftast ábyrgð á nemendum með þroskahömlun 
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má sjá að það eru að stórum hluta stuðningsfulltrúar. Sum sveitarfélög ráða 

frekar stuðningsfulltrúa til þessara starfa vegna þess að þeir eru ódýrara vinnuafl 

í stað þess að ráða sérkennara eða þroskaþjálfa (Grétar L. Marinósson, 2007). 

Við getum miðlað að eigin reynslu hvað þetta varðar, þar sem við höfum báðar 

verið starfandi stuðningsfulltrúar í grunnskóla um árabil og erum í þann mund að 

útskrifast sem þroskaþjálfar. Við teljum að það sé ekki hægt að leggja að jöfnu 

stuðningsfulltrúa og þroskaþjálfa þegar kemur að því að bera ábyrgð á velferð 

nemenda í skólaumhverfinu. En aftur á móti höfum við góða reynslu af því í starfi 

okkar sem stuðningsfulltrúar að vinna undir stjórn þroskaþjálfa sem ákvarða 

hvaða og hvernig stuðning skuli veita nemendum með sérþarfir í skólanum.  

Þessari umræðu til stuðnings er fróðlegt að skoða skýrslu sem kom út árið 2008 

sem starfshópur innan Menntasviðs Reykjavíkurborgar gerði með því markmiði 

að skila inn tillögum að skipulagi og inntaki sérfræðiþjónustu í grunnskólum 

Reykjavíkurborgar. Starfshópurinn komst að þeirri niðurstöðu að auka þyrfti 

fjölbreytni sérfræðiþekkingar innan skólanna til þess að mæta sértækum þörfum 

nemenda. Það væri því þörf á að ráða fleiri fagstéttir þar inn s.s. kennsluráðgjafa, 

talmeinafræðinga og þroska- og iðjuþjálfa (Reykjavíkurborg, 2008).  

1.5. Einstaklingsmiðað nám 

Einstaklingsmiðað nám í grunnskóla byggist á að  námið sé sniðið að þörfum og 

hæfni hvers nemenda fyrir sig. Með þetta að leiðarljósi hafa margir skólar þurft 

að endurskoða sínar áætlanir og kennsluaðferðir (Browder, 2001). 

Einstaklingsnámskrá inniheldur lýsingu á nemandanum, þörfum hans, val á 

markmiðum í námi og hvaða leiðir skuli fara til að ná þeim fram. Það eru til 

nokkrar útfærslur við gerð einstaklingsnámskrárinnar en fyrst og fremst þarf hún 

að vera auðskiljanleg og aðgengileg fyrir þá sem vinna út frá henni (Grétar L. 

Marinósson og Rósa Eggertsdóttir, 2002).  

Þeir fagaðilar sem sinna nemendum með fötlun í skólakerfinu, eru til dæmis 

sérkennari, kennari, þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúi. Til að uppfylla fagmannleg 

vinnubrögð við að gerð einstaklingsnámskráa eru mynduð þverfagleg teymi,  

innan þessara teyma eru þeir aðilar, sem koma að nemandanum bæði innan og 
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utan skólans og er fjölskylda nemandans lykilatriði í þessari teymisvinnu 

(Browder, 2001).  

Nemandinn sjálfur getur komið að því að móta stefnu um nám sitt. Það er talið 

að með því móti verði hann ábyrgari og ánægðari nemandi (Grétar L. Marinósson 

og Rósa Eggertsdóttir, 2002). Með því móti er einnig verið að styrkja og efla 

nemandann við að taka eigin ákvarðanir um líf sitt, en það ber hins vegar að taka 

tillit til hæfni og aðstæðum hjá hverjum og einum. Fagfólki ber að varast að gera 

áætlun um einstaklinga sem þurfa á sérúræðum á að halda án samráðs við þá 

sjálfa,  sjónarmið fagaðilanna eiga ekki að ná yfirhöndinni (Browder, 2001). 

Að mati Vilhjálms Árnasonar (1993) þarf fagfólk að gæta þess að virða 

persónulegan ákvörðunarrétt skjólstæðinga sinna. Hann talar um að annars 

myndist hætta á að fagfólk sé með forræðishyggju yfir skjólstæðingum sínum 

sem megi skýra á eftirfarandi hátt:  

Foræði fagmanns: Í krafti þekkingar sinnar tekur fagmaður ákvarðanir 

fyrir skjólstæðing til að gæta velferðar hans. Fagmaður tekur ábyrgð 

af skjólstæðingi og sýnir honum ekki traust.  Sjálfræði 

skjólstæðingsins: skjólstæðingur hefur rétt til að ráðstafa lífi sínu eins 

og hann sjálfur kýs. Hlutverk fagmannsins er að þjóna óskum 

skjólstæðingsins en ekki að taka af honum ráð eða ábyrgð (Vilhjálmur 

Árnason, 1993). 

Þroskaþjálfar í grunnskólum þurfa að hafa það í huga að vinna út frá sjónarmiði 

að þeim nemendum sem eru undir þeirra umsjón, séu kenndar leiðir til þess að 

vera sjálfir virkir í skólastarfinu. Með þeim hætti fær nemandinn hvatningu til að 

vera sjálfstæður og þetta dregur oft úr þörf hans á stuðningi. Hugtakið valdefling 

(empowerment) á vel við í þessu samhengi. Hugtakið kom fyrst  fram á 

sjónarsviðið í kringum 1970 og var þá  notað í tengslum við réttindabaráttu 

kvenna og ýmissa minnihlutahópa. Á síðari árum hefur valdefling í auknu mæli 

verið notað í réttindabaráttu fatlaðs fólks. Innan félagsvísindanna fjallar 

valdefling um þá hugmynd að fólk öðlist meiri stjórn á eigin lífi. Segja má að 
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hugtakið tengist mannréttindum og lífsgæðum og áhersla er lögð á að hægt sé að 

ná jöfnuði þrátt fyrir erfiðar aðstæður (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

1.6. Mat á framvindu í námi 

Samkvæmt aðalnámskrá ber hverjum skóla að fylgjast með hvernig nemendum 

gengur að framfylgja þeim námsmarkmiðum sem sett hafa verið í námi hans. Mat 

á námi og framförum nemenda er einn liður af skólastarfinu og er 

megintilgangurinn í því fólginn í að afla upplýsinga sem notaður eru til að hjálpa 

nemendum við námið (Aðalnámskrá grunnskólanna, 2007). 

Með því að gera námsmat með reglulegu millibili yfir skólaárið gefst kostur á því 

að kortleggja nemandann hvað varðar þekkingu, færni og skilning. Námsmat 

gagnast einnig við að meta aðra þætti eins og hvort rétt námstækni sé viðhöfð, 

sjá út hæfileika, áhugamál, viðhorf og væntingar nemandans í náminu. Námsmat 

getur gefið til kynna hversu mikinn stuðning nemendur með sérþarfir þurfa á að 

halda í náminu til að ná tilætluðum árangri (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís 

Guðjónsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir, 2005). 

1.7. Matstæki 

Til eru margvísleg matstæki sem notuð eru til að meta fyrrgreinda þætti. Hér 

ætlum við að kynna nýtt matstæki sem er að ryðja sér til rúms og við teljum að 

það gagnist þroskaþjálfum í grunnskólum vel í að greina hæfni nemenda með 

sérþarfir í ólíkum aðstæðum í skólaumhverfinu. Þetta matstæki er því vel til þess 

fallið að vera til staðar í miðlægum gagnabanka. 

Skólafærni athugun (SFA) er markbundið matstæki sem þjónar þeim tilgangi að 

meta þátttöku og færni nemenda með sérþarfir á aldrinum  6-12 ára. SFA er 

byggt upp á alþjóðlega flokkunarkerfinu um færni, fötlun og heilsu (ICF eða 

International Classification of Functioning, Disability and Health). Þetta 

flokkunarkerfi er gert fyrir samræmda skráningu á heilsutengdri færni og 

færniskerðingu og lýsir færni frá ólíkum sjónarhornum (Landlæknisembættið, 

2010). 

Með SFA er leitast við að beina sjónum að þeim þáttum sem efla og styðja við  

nám nemandans ásamt félagslegum samskiptum í skólaumhverfinu og er þá ekki 
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átt við bóklega færni. SFA gefur upplýsingar um nemandann sem nýtast vel, gefur 

heilstæða sýn á styrkleika hans og segir til um þær þarfir sem hann kann að þurfa 

á að halda í skólaumhverfinu (Snæfríður Þ. Egilsson og Þóra Leósdóttir, 2009). 

SFA byggist á þverfaglegu mati þeirra sem þekkja vel til nemandans  sem oftast 

eru kennarar, sérkennarar, sálfræðingar, iðjuþjálfar, þroskaþjálfar ásamt öðrum 

stuðningsaðilum. Þessir aðilar koma að því að fylla út og túlka hagnýtar 

niðurstöður SFA prófsins. Matshefti SFA er samansett af stuttum spurningalistum 

um frammistöðu nemandans og kemur að hinum ýmsu viðfangsefnum hans 

innan skólans. SFA matstækið skiptist í þjá megin hluta:  

Fyrsti hluti: Beinir sjónum að þátttöku nemandans í sex mismunandi aðstæður í 

skólanum: 

1. Í kennslustofu/sérkennslustofu, 

2. Á skólalóð/í frímínútum, 

3. Við að fara í og úr skóla, 

4. Á snyrtingu/salerni, 

5. Við að fara um skólann  

6. Við máltíðir í mötuneyti eða nestistímum. 

Annar hluti: Þá er sjónum beint að því hversu mikinn stuðning nemandinn fær við 

þau viðfangsefni sem eru talin nauðsynleg fyrir þátttöku hans í námi. Þá er litið á 

hvaða aðstoð nemandinn þarf frá fullorðnum og einnig þá þætti sem þarf að 

aðlaga í umhverfinu. Viðfangsefnin lúta að:  

    1.  Líkamlegri færni   

    2.  Vitrænni færni og atferli 

Þriðji hluti: Þá er skoðuð færni nemandans við ákveðnar athafnir í skólastarfinu. 

Kvarðarnir sem notaðir eru í þessum hluta eru 21 sem innihalda hver um sig 

fjölda tengdra athafna sem sameinast um að krefja nemandann um ákveðna 

færni. Þar má nefna færni í að fara um skólaumhverfið, eiga í samskiptum, fylgja 

skólareglum og tjá sig um eigin þarfir (Snæfríður Þóra Egilsdóttir og Þóra 

Leósdóttir, 2009). 
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Við úrvinnslu á SFA prófinu er notað leiðbeiningarhefti, sem inniheldur 

útskýringar hvernig fyrirgjöfum er háttað í hverjum hluta prófsins fyrir sig. Fundið 

er færnimynstur nemandans með því að reiknaðar eru samtölur sem settar hafa 

verið í töflu aftast í heftinu og þær síðan bornar saman við ákveðnar 

viðmiðstölur. Færnimynstrið gefur mynd af stöðu nemandans og skólafærni sem 

síðan er hægt að nota til að finna út hvar þörf er á frekari þjálfun og einnig 

hvenær hennar er ekki þörf. Hægt er að sjá hvernig aðstoð eða aðlögun 

nemandinn þarf á að halda að því marki að auka þátttöku hans í ákveðnum 

viðfangsefnum (Snæfríður Þóra Egilsdóttir og Þóra Leósdóttir, 2009). 

Hér höfum við kynnt matstæki sem við teljum að gagnist þroskaþjálfum í 

grunnskólum við að fá gott heildarmat af nemendum með sérþarfir í ólíkum 

aðstæðum í skólaumhverfinu. Þetta matstæki er því vel til þess fallið að vera til 

staðar í miðlægum gagnabanka. 

Samantekt 

Í ljósi framangreindra upplýsingar má sjá að í gildi eru hér á landi skýr ákvæði um 

að skólum landsins beri að aðlaga skólastarfið að öllum nemendum sínum þannig  

að engin mismunun eigi sér stað á milli nemenda. 

Það má sjá að fagþekking þroskaþjálfa gegnir veigamiklu hlutverki í skólagöngu 

nemenda sem þurfa á sérúrræðum á að halda. Það má einkum rekja til 

hagsmunagæslu og sérþekkingar þeirra á fötlun og þroskafrávikum. Þroskaþjálfar 

koma einnig við sögu í samvinnu við aðrar fagstéttir við gerð einstaklings-

námsskráa og  mat á framgangi í námi nemenda með sérþarfir.  

Þegar nám er einstaklingsmiðað þarf að skilgreina færni nemandans, markmið í 

námi, hvernig skuli forgangsraða í náminu og hvernig stuðningi sé háttað út frá 

því mati sem fagaðilar gera til að meta stöðu nemandans. SFA sem hér hefur 

verið kynnt er ein matsleið til að greina þarfir og getu nemenda í 

skólaumhverfinu. 

Þroskaþjálfar telja það vera í daglega verkahring sínum að útbúa ýmis gögn og 

aðlaga og útfæra námsefni sem notuð eru í skólanum fyrir nemendur með 

sérþarfir.  
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En hvernig er staðan hjá þorskaþjálfum í grunnskólum, geta þeir sótt sér 

hugmyndir af slíku efni á einhvern tiltekinn stað eða þurfa þeir sjálfir að vinna allt 

frá grunni? Við ætlum að skoða þann þátt í næsta kafla. 
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2. Kafli – Gagnabanki 

Í þessum kafla beinum við sjónum okkar að Þroskaþjálfafélagi Íslands og skoðum 

niðurstöður úr könnun sem var gerð á vegum félagsins. Við vísum í raddir 

þroskaþjálfa sem fram komu á nýafstöðnum starfsdögum þroskaþjálfa. Kynntir 

eru tveir skólar sem hafa að geyma gagnabanka á sínum heimasíðum. Leitast er 

við að svara hvað felst í faglegum gögnum sem þroskaþjálfar nota sem 

vinnuverkfæri sín í grunnskólum og kynntar eru aðrar leiðir í námi en þær 

hefðbundnu. 

2.1. Þroskaþjálfafélag Íslands 

Áður er við hófumst handa við gerð ritgerðarinnar settum við okkur í samband 

við formann Þroskaþjálfafélagsins, Laufeyju E. Gissurardóttur og bárum undir 

hana áhuga okkar um að fjalla um miðlægan gagnabanka fyrir þroskaþjálfa í 

lokaritgerð okkar. Laufey taldi að þetta væri afar áhugavert viðfangsefni og væri 

það brýnt fyrir stéttina að fá hugmyndir um að stofna slíkan gagnabanka. Laufey 

var áhugasöm um að félagið gæti nýtt sér niðurstöður okkar og nefndi að 

heimasíðan þeirra væri t.d. kjörin til þess að starfrækja slíkan gagnabanka.  

Þroskaþjálfafélag Íslands (2009) lét gera könnun meðal félagsmanna sinna  á 

ýmsum þáttum sem varða félagið. Gagnasöfnunin fór fram á netinu og var 

svarhlutfall mjög gott eða yfir 70%. Í könnuninni kom m.a. fram að:  

 Þroskaþjálfar nota heimasíðu félagsins til þess að leita eftir tenglum um 

faglegt efni.  

 Gott væri að stofna starfstengda umræðuhópa innan síðunnar.  

 Upplýsingar hvaða námskeið væru í boði t.d. varðandi þróun í skólastarfi. 

Þroskaþjálfafélagið gefur út fagblaðið Þroskaþjálfann sem kemur út einu sinni á 

ári. Félagsmenn voru einnig spurðir í þessari könnun hvaða þeir teldu helst vanta 

til umfjöllunar í blaðinu. Það kom m.a. fram að:  

 Gaman væri að fá ábendingar frá öðrum þroskaþjálfum um nýjar bækur 

og áhugaverðar faglegar greinar.   
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 Gott væri að fá greinar sem fjölluðu um hvað starfandi þroskaþjálfa væru 

að gera á sínum vinnustöðum og deila þannig reynslu. 

 Auka mætti umfjöllun og kynningu á nýjungum sem nýtast starfandi 

þroskaþjálfum í skólum. 

 Upplýsingar um nýjungar í þjálfunargögnum, aðferðum og vinnutækjum 

sem þroskaþjálfar nota í starfi sínu. 

 Mikilvægt væri fyrir stéttina að miðla hugmyndum sín á milli 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2009). 

Dagana 27. og 28. janúar 2011, voru haldnir starfsdagar þroskaþjálfa sem báru 

yfirskriftina „Þroskaþjálfun, hlutverk og framkvæmd“. Stuðst var við sömu 

aðferðarfræði og var gert á þjóðfundinum, en hún var sú að myndaðir voru 

nokkrir umræðuhópar sem fengu tiltekið þema til að falla um.  

Einn umræðuhópurinn fékk þemað „Fagleg verkfæri“. Hópurinn fjallaði um þau 

tæki og aðferðir sem þroskaþjálfar geta nýtt sér í starfi. Í niðurstöðum frá 

hópnum kom m.a. fram að stofnaður yrði faghópur sem hefði það hlutverk að 

kalla eftir hugmyndum (vinnuverkfærum)  sem síðan yrðu vistuð miðlægt og væri 

aðgengilegur fyrir þroskaþjálfa. Búa þyrfti til gagnagrunn sem væri skipt í flokka 

eftir vinnusviðum þroskaþjálfa (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2011). 

2.2. Um gagnabanka 

Gagnasöfn/banki eru skilgreind sem safn upplýsinga um tiltekið efni sem er 

geymt skipulega  t.d. á rafrænan hátt, raðað er niður eftir vissum reglum og með 

því móti verður það aðgengilegt til leitar (Félag bókasafns- og upplýsingafræða 

e.d.). 

Starfandi þroskaþjálfar í grunnskólum telja að miðlægur gagnabanki myndi bæta 

starfsstöðu þeirra til muna. Gagnabankinn þyrfti að vera í þróun og vel við haldið 

og þar væri vettvangur fyrir þroskaþjálfa að leggja inn verkefni svo ekki þurfi 

alltaf að vera að finna upp hjólið (Reykjavíkurborg, 2006). 
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Eins og fram kemur hér í inngangi kviknaði hugmynd okkar um að skrifa 

lokaritgerð okkar um gagnabanka á fagfundi þroskaþjálfa í grunnskólum. Það vildi 

svo skemmtilega til að okkur stóð aftur til boða að sitja annan slíkan fund sem var 

haldinn 3. mars sl. í húsakynnum Þroskaþjálfafélags Íslands. Á þessum fundi  var 

sérdeild Suðurlands í Sunnulækjarskóla á Selfossi kynnt og þá sérstaklega  

Gagnasmiðjan  sem er á heimsíðu skólans og er öllum opin. 

Samkvæmt upplýsingum Kristínar Bjarkar Jóhannsdóttur deildarstjóra 

sérdeildarinnar er Gagnasmiðjan  framtak starfandi þroskaþjálfa við skólann, þar 

sem þeir hafa safnað saman ýmsum verkefnum sem þeir hafa útfært fyrir sína 

nemendur. Drifkraftinn við að starfrækja Gagnasmiðjuna má rekja til þess faglega 

metnaðar sem þroskaþjálfarnir innan deildarinnar hafa að leiðarljósi í starfi sínu. 

Þroskaþjálfarnir þar telja að gott aðgengi að faglegum gögnum sé  

grundvallaratriði þegar kemur að því að veita þeirra nemendum gæðaþjónustu í 

sínum heimaskóla. Því ef svo væri ekki, þá skapaðist frekar hætta á því að það 

bitnaði  niður á námi nemendanna. 

Það er einmitt þetta sjónarmið sem við höfum leitast við að koma hér inná að 

nemendur með sérþarfir eiga rétt á sömu gæðum í námi þegar kemur að 

námsgögnum líkt og aðrir nemendur.  

Þetta má glögglega sjá í almenna hluta Aðalnámskrárinnar að námsgögn 

grunnskólanna skulu höfða til nemenda, vera aðlaðandi, hvetjandi, efni þeirra 

skýrt og skipulega fram sett. Námsgögnin skulu taka mið af því sem nemandinn 

hefur áður lært. Þau þurfa að vera fjölbreytt, vönduð og stuðla að því að auka 

skilning nemandans á fjölbreyttan máta. Gæta skal jafnréttis þegar kemur að vali 

námsgagnanna og ekki má mismuna nemendum á nokkurn hátt m.a. vegna 

fötlunar, kynferðis, búsetu, uppruna og félagslegrar stöðu (Aðalnámskrá 

grunnskólanna, 2007).  

Það var mikill innblástur fyrir okkur að fá tækifæri til að sitja þennan fund og við 

urðum enn sannfærðari um mikilvægi þess að þroskaþjálfum innan 

grunnskólanna væri mikill hagur í því að miðla á milli sín ýmsum gögnum. Einkum 

var áhugavert fyrir okkur að heyra það sjónarhorn þroskaþjálfanna, að þeir töldu 



22 
 

það vera sjálfsagðan hlut að veita öðrum þroskaþjálfum frjálsan aðgang að 

Gagnasmiðunni, því þær væru stoltar af því að geta miðlað til annarra áhuga 

sínum og faglegum metnaði við útfærslu gagna.  

Einnig finnst okkur rétt að fjalla í stuttu máli um sérdeild Síðuskóla á Akureyri, þar 

sem er einnig opið aðgengi að gagnabanka á heimasíðu skólans. Gagnabankinn 

þar er einnig fagmannlega unnin og skemmtilega útfærður á myndrænan hátt. 

Þar af leiðandi gefur það þeim sem vilja nota sér hugmyndir þaðan, góða 

vísbendingu um tilgang verkefnanna. Við höfum haft af því spurnir að þetta 

framtak hjá báðum þessum skólum, hafi mælst mjög vel fyrir hjá starfandi 

þroskaþjálfum í öðrum grunnskólum, sem leita gjarnan í báða þessa gagnabanka 

til þess að fá hugmyndir af verkefnum fyrir nemendur sína. 

2.3. Fagleg gögn 

Hvað eru fagleg gögn þroskaþjálfa í grunnskólum? Eða með öðrum orðum gögn 

sem þroskaþjálfar hafa kosið að kalla sín „faglegu verkfæri“. Fagleg gögn eru ýmis 

gögn sem þroskaþjálfar styðjast við og nota í starfi sínu. Hér ætlum við að koma 

nokkrar hugmyndir af faglegum gögnum. Hugmyndirnar gætu hugsanlega verið 

tillögur af því hvernig hægt væri að skipuleggja og byggja upp gagnabanka fyrir 

þroskaþjálfa í grunnskólum. 

Leiðir til að aðlaga og útfæra námsefni  

 Hægt er að aðlaga námsefni að getu nemandans með því að t.d. kennari 

og þroskaþjálfi fara saman yfir námsefnið og þeir meta síðan hvað úr 

efninu skuli velja í samræmi við hæfni nemandans, færni og getu. Með 

þessu móti er hægt að búta námsefnið niður í smærri einingar.  

 Námsefnið þarf að vera skýrt og augljóst svo nemandinn viti hvað er 

ætlast til af honum. Það er síðan hægt að útfæra námsefnið þannig að 

það höfði til áhugasviðs nemandans t.d. með myndum af dýrum, litum, 

farartækjum eða því sem hentar hverju sinni, þannig eru auknar líkur á að 

nemandinn sýni frumkvæði og áhuga á að nota það. 
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Leið til að auka félagslega færni nemenda er einnig leið til að vinna 

gegn óæskilegri hegðun og efla æskilega hegðun  

 Félagshæfnisögur er góð leið til að nota fyrir einhverfa nemendur sem og 

nemendur sem eiga við slaka félagsfærni eða einhvers konar 

hegðunarörðugleika við að etja. Markmið með félagshæfnisögum er að 

kenna þessum nemendum rétta hegðun í skólaumhverfinu. 

Félagshæfnisögunum er einnig ætlað að hjálpa nemandanum við að 

takast á við kvíða og áhyggjur sem geta valdið honum vanlíðan. Þær eru 

þannig uppbyggðar að samin er stutt saga á ákveðinn hátt  fyrir hvern og 

einn nemanda. Félagahæfnisögurnar lýsa gjarnan athöfnum sem 

framundan eru hjá nemandanum eða einhverjum tilteknum aðstæðum 

(Bryndís Sumarliðadóttir, 2004). 

Leiðir til að byggja upp úthald nemenda 

 Styrkjakerfi: Límmiðar, stjörnugjafir, broskarlar o.fl. 

 Klukka: Nota tímavaka, hann veitir nemandanum aðhald, hjálpar honum 

við að nýta tímann betur, eykur frekar vinnuafköst og afmarkar hvenær 

æskilegt að nemandinn taki sér hlé. 

Tjáskiptatöflur 

 Daglegar þarfir í skólaumhverfinu: borða, drekka, klósett, fara milli staða, 

þreyttur/þreytt, glaður, reiður, þarf aðstoð. 

Myndrænt skipulag í skólaumhverfinu 

 Stundatöflur, atburðarrás skóladagsins, fatahengi, fara út í frímínútur, 

leikfimistímar, matsalur. 

 TEACCH er kerfi sem auðveldar einhverfum nemendum að vinna í 

skipulegu umhverfi. Notast er við sjónrænt skipulag, sem  segir með 

myndrænum hætti hvað nemandinn á að gera. Með þessu kerfi er gefið 

skýrt til kynna hvar á að hefja verkefnið og enda það. Verkefnum er raðað 
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niður á skipulegan hátt, þannig að þegar nemandinn  hefur lokið við eitt 

verkefni tekur næsta við, með þessu móti getur hann unnið á sjálfstæðan 

hátt (Browder, 2001). 

Stuðningsleiðir við daglegt skólastarf 

 Myndir af starfsfólki skólans 

 Myndrænt skipulag í skólastofu 

 Myndrænar merkingar á ýmsum stöðum innan skólans 

 ADL (athafnir daglegs lífs) læra að þekkja umhverfið, læra að bjarga sér í 

innan skólans og utan t.d. í frímínútum og matsal 

 Atferlismótun - styrkjakerfi 

Námstækni  

 Minnistækni - Nota hugarkort 

 Myndrænar leiðbeiningar 

 Skipulagning náms 

 Lestrartækni 

Útfærslur á: 

 Einstaklingsáætlunum 

 Einstaklingsnámskrám 

Matslistar 

 T.d. SFA skólafærni 

Samantekt 

Hér hefur komið fram að þroskaþjálfar telja  að heimsíða Þroskaþjálfafélagsins og 

fagblaðið Þroskaþjálfinn gætu verið tilvaldir staðir til að nálgast faglegt efni af 

ýmsu tagi. Fjallað var um tvo skóla sem bjóða upp á opinn aðgang að gagnasafni 

á heimasíðum sínum og sagt var frá upplifun okkar af fagfundi þroskaþjálfa. 
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Skilgreint hefur verið hvað felst í faglegum gögnum sem þroskaþjálfar hafa nefnt 

sem vinnuverkfæri. Sýnishorn voru gefin af faglegum gögnum og tilgreint hver 

væri tilgangurinn með þeim.  
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3. Kafli - Könnun 

Í þessum kafla verður gerð skil á könnun sem var gerð á meðal fjögurra starfandi 

þroskaþjálfa í grunnskólum. Gerð er grein fyrir hvaða aðferð var notuð við 

framkvæmd hennar og hvaða vinnubrögðum var beitt.  

Könnunin var gerð með það að markmiði að kynnast reynslu starfandi 

þroskaþjálfa í grunnskólum varðandi aðgengi þeirra af faglegum gögnum, sem og 

að leita eftir svari við spurningunni sem við lögðum fram í upphafi. Könnunin er 

smá í sniðum, því ber að gæta þess að alhæfa ekki um niðurstöður hennar. 

3.1. Eigindleg aðferð 

Aðferðin sem við ákváðum að nota við að framkvæma könnunina er eigindleg 

rannsóknaraðferð (qualitive research). Einkenni eigindlegrar rannsóknar er að 

hún beinist að því að afla gagna um það hvernig einstaklingar túlka umhverfi sitt 

og aðstæður. Niðurstöðurnar sem fengnar eru með þessari aðferð eru ekki 

tölulegar heldur í formi hugtaka eða þemu, sem síðan varpa ljósi á hvað er 

sameiginlegt í formi reynslu eða upplifun hópa eða einstaklinga (Esterberg, 

2002). 

Í könnuninni er stuðst við markvissa úrtaksgerð (purposive sampling) sem er 

fólgin í því að rannsakandi velur þá einstaklinga sem þeir telja líklegasta til þess 

að veita haldbestar upplýsingar um það efni sem kanna á (McMillan, 2008). 

Við fórum þá leið við að afla gagna með því að útbúa spurningalista.  

Spurningalistar eru hentugir þegar leita á svara við skýrt afmörkuðum 

spurningum. Vert er að hafa hugfast að vanda vel til verka þegar spurningarnar 

eru útfærðar, því gæði svaranna markast af því hvernig spurt er (Guðrún 

Kristinsdóttir, 1998). 

Spurningarnar sem við lögðum fyrir þátttakendur okkar eru opnar spurningar. Við 

völdum að nota opnar spurningar, vegna þess að þá fær svarandinn tækifæri á að 

segja sína skoðun um málefnið með eigin orðum (Esterberg, 2002). 
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Við völdum þá leið að senda þátttakendunum í könnuninni spurningalista á 

rafrænu formi. Það var einkum gert vegna þess að þátttakendurnir eru búsettir 

víðs vegar um landið og  var því ekki hægt um vik að taka við þá bein viðtöl. 

3.2. Þátttakendur  

Okkur fannst hæfilegt að velja fjóra þroskaþjálfa til þess að taka þátt í 

könnuninni. Við settum okkur í samband við þátttakendurna  með tölvupósti þar 

sem við kynntum okkur og bárum upp ástæðu þess að við værum að hafa 

samband við þá. Við inntum þá eftir hvort þeir vildu taka þátt í þessari könnun og 

greindum þeim einnig frá því að algjörrar nafnleyndar og trúnaðar yrði gætt 

varðandi þær upplýsingar sem fram kæmu í svörum þeirra. Jafnframt tókum við 

fram að öllum gögnum sem við öfluðum frá þátttakendum yrði eytt um leið og 

vinnsla úr þeim væri lokið. Það var auðfengið mál hjá þeim öllum að taka þátt í 

könnuninni. 

Mikilvægt er að hafa í huga eftirtalda siðferðilega þætti gagnvart þátttakendum,  

fá samþykki þeirra, nafnleynd, gæta að trúnaði og virðing sé borin fyrir þeim 

(Esterberg, 2002). Hér verður því ekki notast við rétt nöfn þátttakendanna heldur 

eru þeir auðkenndir með bókstöfunum A, B, C og D.  

3.3. Framkvæmd könnunarinnar 

Næsta skref í ferlinu var að við sendum þátttakendum okkar í tölvupósti þrjár 

spurningar sem varðar bakgrunn þeirra. Það var einkum gert til þess að draga 

fram frekari mynd af þátttakendunum. Einnig var þá frekar hægt að sjá hvort 

skoðanir og viðhorf þátttakandanna væru ólík eftir starfsaldri þeirra og 

starfsaðstæðum (fjölda þroskaþjálfa á staðnum). 

Hér eru þær bakgrunnsspurningar sem við lögðum fyrir þátttakendur: 

1. Hvenær útskrifaðist þú sem þroskaþjálfi? 

2. Hvað hefur þú unnið lengi sem þroskaþjálfi í grunnskóla? 

3. Hvað starfa margir þroskaþjálfar á þínum vinnustað? 
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Hins vegar eru hér spurningarnar, sem við leituðumst eftir að fá svör við, voru 

eftirfarandi: 

1. Hvernig er aðgangur að faglegum gögnum á þínum vinnustað og hefur 

verið unnið markvisst að því þar að koma upp gagnasafni? 

2. Hversu mikilvægt telur þú að þroskaþjálfar í grunnskólum hafi aðgang að 

sameiginlegu miðlægu gagnasafni? 

3. Á hvaða hátt telur þú að það komi þroskaþjálfum að gagni að safna saman 

gögnum í gagnabanka og á hvaða hátt telur þú það myndi auka samstöðu 

innan stéttarinnar? 

3.4. Greining gagna 

Við greindum gögnin á þann hátt að byrja á því að finna þemu sem gæfi okkur 

svar við spurningunni, sem við gengum út frá í upphafi ritgerðarinnar. Í öðru lagi 

fundum við þemu sem gæfu okkur samsvörun á milli þátttakendanna.  Að lokum 

fundum við þemu, í því hvort  það hefði áhrif á starf þátttakendana hversu langan 

starfsaldur þeir hefðu og einnig hve margir þroskaþjálfar störfuðu við skóla 

þeirra. 

Byrjað er á að greina frá svörum frá hverjum og einum þátttakenda fyrir sig og 

dregið fram það sem okkur fannst markverðast í svörum þeirra, að hluta til eru  

orð þeirra látin segja til um upplifun þeirra. Að lokum drögum við saman það sem 

kom fram við kóðunina.  
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4. Kafli – Niðurstöður könnunnar 

Hér gerum við grein fyrir niðurstöðunum í könnunni sem við lögðum fyrir þá fjóra  

þroskaþjálfa sem tóku þátt í henni. Þroskaþjálfarnir eru eins og fyrr segir 

einkenndir sem A, B, C og D. og er gerð grein fyrir svörum þeirra hverjum fyrir sig 

ásamat þeim bakgrunnsupplýsingum sem þeir veittu okkur.  Niðurstöðurnar eru 

síðan skoðaðar og leituðumst við að finna samsvörun á milli þeirra. 

Niðurstöðurnar eru síðan bornar saman við það efni sem áður hefur komið fram í 

ritgerðinni. 

4.1 Þroskaþjálfi A 

Þroskaþjálfi A útskrifaðist sem þroskaþjálfi árið 2001 og hefur starfað í 

grunnskóla í 8. ár. Á vinnustað A  starfa  fimm þroskaþjálfar. 

Þroskaþjálfi A segir að aðgangur að faglegum gögnum sé mjög góður á sínum 

vinnustað. 

Við notum innra net skólans mikið og pössum okkur á að deila 

gögnum á milli okkar. Hver starfsmaður hérna í sérdeildinni er með 

sína möppu á innra netinu þar sem hann setur inn þau verkefni sem 

hann hefur búið til. Einnig getum við hérna í sérdeildinni nálgast gögn 

frá öðrum bekkjardeildum. Allir bekkir skólans eru með möppu á 

innra netinu þar sem eru sett inn verkefni sem aðrir geta notað. 

Þroskaþjálfi A telur það vera mikilvægt að þroskaþjálfar í grunnskólum hafi 

aðgang að miðlægu gagnasafni. Það sé sérstaklega vegna þess að oft er erfitt að 

finna sérhæft námsefni. Vegna þessa er lögð á það áhersla á hennar vinnustað  

að miðla þeim námsgögnum sem gerð eru af þroskaþjálfunum á staðnum á 

heimsíðu skólans þannig að aðrir geti nýtt sér það.  

Ég tel að það myndi koma þroskaþjálfum að mjög miklu gagni að 

safna saman gögnum í gagnabanka. Margir eru kannski að búa til 

svipuð verkefni en með því að deila þeim er verið að spara tíma við 

verkefnagerð. Það er algjör óþarfi að margir séu alltaf að búa til sama 

verkefnið.  
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Að mati þroskaþjálfa A telur hann að með svona starfsháttum sé hægt að auka 

samstöðu innan stéttarinnar og komi þroskaþjálfum til góða hvar sem  þeir búa á 

landinu.  

Það væri mjög sniðugt að hafa tenglasafn ... á einhverjum vísum stað 

(t.d á vefsíðu Þroskaþjálfafélagsins) þannig að þroskaþjálfar í 

grunnskólum gætu nálgast námsefni með einföldum hætti. 

4.2. Þroskaþjálfi B 

Þroskaþjálfi B útskrifaðist sem þroskaþjálfi árið 2008 og hefur síðan starfað í 

grunnskóla á stór Reykjavíkur svæðinu. B er eini starfandi þroskaþjálfinn í þessum 

skóla. 

Þroskaþjálfi B segir að það séu  engin fagleg gögn til í sínum skóla. 

..... ekki nema það sem ég er að gera. Það hefur ekki verið lengi 

þroskaþjálfi í þessum skóla og því er ekkert mikið til. Ég er því að 

reyna að búa til og eiga eitthvað hérna en þetta er mjög erfitt þar 

sem ég er eini þroskaþjálfi hérna í 740 manna skóla og hef lítið sem 

ekkert stuðningsnet til að aðstoðar ... einnig kemur fyrir að maður 

frjósi bara í þeirri vinnu sem maður er að gera og fær engar 

hugmyndir til að gera... 

 

Þroskaþjálfi B telur að það sé  mjög mikilvægt að geta fengið aðgang að 

gagnabanka líkt og kennara hafa aðgang að, þar geta þeir nálgast mikið magn af 

kennslugöngum.  

..... myndi spara manni mikinn tíma ef maður hefði aðgang ... til að 

geta  kannski fengið hugmyndir ... einnig eins og í mínu tilfelli myndi 

manni ekki líða eins og maður væri einn í heiminum ... líka ef það 

væri síða með gagnasafni ... þá gæti maður einnig komið fram með 

fyrirspurnir um ýmis vandamál sem maður er að glíma við ... þannig 

gætum við nýtt okkur tölvutæknina .... 
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Þroskaþjálfi B telur að gott væri að skapa tækifæri fyrir þroskaþjálfa við að miðla 

gögnum á milli sín.  

...... einnig held ég að þetta myndi þétta þroskaþjálfa saman og að 

maður gæti leitað til fleira ... og kannski  fá að koma í heimsókn til að 

sjá hvað aðrir eru að gera. 

4.3. Þroskaþjálfi C 

Þroskaþjálfi C útskrifaðist sem þroskaþjálfi árið 1986 en C er einnig lærður 

grunnskólakennari og hefur starfað í sérdeild í grunnskóla í 6. ár. Í skólanum 

starfa fimm þroskaþjálfar. 

Þroskaþjálfi C segir að á sínum vinnustað sé ekki mikil samstaða milli fagaðila 

innan skólans sem vinna við að útfæra námsgögn. 

Það gæti verið betri samstaða á milli okkar sem vinnum í skólanum 

bæði í almennum  bekk og sérdeild. Við þurfum að skipuleggja betur 

hvernig gögn eru vistuð á rafrænu formi og geymd ... ekki er unnið 

markvisst að því að koma upp gagnasafni hér í skólanum.  

 

Að mati þroskaþjálfa C telur hann það vera mikilvægt að hafa aðgang að miðlægu 

gagnasafni, því með því móti væri  bæði hægt að spara tíma og vinnu jafnframt 

því að gott væri að fá hugmyndir af verkefnum.  

 

Ég veit ekki hvort það myndi auka samstöðu innan stéttarinnar 

eflaust milli þeirra sem nýta sér gagnasafnið. Það hefði lengi staðið til 

að við þroskaþjálfarnir sem störfum í þessu bæjarfélagi kæmum 

okkur upp sameiginlegum gagnagrunni sem væri vistaður á innraneti 

bæjarins. En einhvern veginn hefur það farist fyrir ég held að 

aðalástæðan fyrir því sé tímaleysi. 
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4.4. Þroskaþjálfi D 

Þroskaþjálfi D útskrifaðist sem þroskaþjálfi árið 1987 og hefur unnið í grunnskóla 

í 6 ár. Það starfa tveir þroskaþjálfar í skólanum en annar þeirra er einnig með 

sérkennsluréttindi og starfar frekar sem sérkennari. 

Þroskaþjálfi D telur að aðgangur á faglegum gögnum sé nokkuð góður í sínum 

skóla en það snúist oft um að spara tilkostnað. Það hefur með tímanum myndast 

ágætt gagnasafn í sérdeildinni sem D starfar og það hafa allir frjálsan aðgang að 

því á heimasíðu skólans. 

 

...... það fer því mikil vinna í að útbúa verkefni sem hentar hverjum 

nemenda. Þar sem liggur oft mikil vinna á bak hvert verkefni  við 

höfum reynt að útbúa þau þannig að þau verði fjölnota.  

 

Að mati þroskaþjálfa D væri hægt að spara mikinn tíma með miðlægu gagnasafni 

og þá væri einnig hægt að nálgast efni og hugmyndir sem er auðveldlega hægt að 

aðlaga það fyrir hvern og einn nemenda. 

 

Ég mundi halda að samstaða innan stéttarinnar mund aukast með því 

að safna gögnum í gagnabanka. Sjálf hef ég leitað mikið á netinu af 

hugmyndum til að vinna út frá ... og tekur það ærinn tíma ... það væri 

því frábært ef hægt væri að fara á einn stað til að leita og þá útfæra 

það öðruvísi ef þess er þörf. Þrátt fyrir að maður telji sig nokkuð frjóa 

með hugmyndir er alltaf gott að fá eitthvað nýtt sem veitir manni svo 

mikinn innblástur. 

 

Samantekt  

Það má sjá að þroskaþjálfarnir fjórir höfðu mislanga reynslu af því að vinna í 

grunnskólum eða frá  þremur árum uppí þrettán ár. Þrír þeirra starfa í sérdeild og 

ein einn í almennum bekkjadeildum. Þroskaþjálfi C sker sig út varðandi starfsheiti 

vegna þess að hann er einnig menntaður sem grunnskólakennari.  
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Þegar við bárum saman svör þroskaþjálfanna sáum við að staða þeirra var mjög 

misjöfn varðandi aðgengi þeirra að faglegum gögnum á vinnustöðum þeirra. 

Sérstaklega er vert að skoða stöðu þroskaþjálfa B sem er eini starfandi 

þroskaþjálfinn í 740 nemenda skóla og finnur því mikið fyrir einangrun í starfi 

sínu og saknar þess að hafa ekki aðra þroskaþjálfa sér til stuðnings.  

Þroskaþjálfarnir voru allir sammála um að það myndi spara þeim mikinn tíma við 

að útfæra gögn við það að hafa aðgengi að miðlægum gagnabanka. Einnig væri 

gott að geta leitað í slíkan gagnabanka þegar þá vantaði hugmyndir og innblástur 

við að útfæra gögn.  

Þroskaþjálfarnir voru allir tilbúnir að deila gögnum sem þeir hefðu útfært, til 

annarra þroskaþjálfa. 

Þroskaþjálfarnir voru einnig sammála um að miðlægur gagnabanki myndi auka 

samstöðu og þétta stéttina saman. Sérstaklega kom það fram hjá þroskaþjálfa B 

sem telur að það myndi skipta sköpum fyrir sig í ljósi aðstæðna í sínu 

starfsumhverfi.  
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5.  Kafli – Umræður og niðurstöður 

Það er margt sem við teljum okkur hafa lært og orðið vísari um við vinnslu 

ritgerðarinnar. Okkur er ofarlega í huga viðbrögðum eins þátttakanda okkar í 

könnuninni þegar við fórum þess á leit við hann að taka þátt, svarið var á þessa 

leið „Já, hvort ég vil. Þetta er eitthvað sem mig dreymir um, að hafa aðgang að 

slíkum gagnabanka. Hvenær verður hann stofnaður?“  

Eins og fram hefur komið er könnunin, sem við gerðum, lítil í sniðum og því er 

ekki vert að alhæfa um að svörin frá þessum fjórum þroskaþjálfum gefi 

heildstæða mynd á stöðu starfandi þroskaþjálfa í grunnskólum. Aftur á móti 

styðja niðurstöðurnar það sem hér hefur komið fram að þroskaþjálfar og 

formaður Þroskaþjálfafélag Íslands telja það brýnt fyrir stéttina að stofnaður 

verði miðlægur gagnabanki sem hefði að geyma faglegt efni.   

Það er áhugavert að skoða í þessu samhengi það sem kemur fram í máli 

þroskaþjálfana sem starfa við sérdeildina í Sunnulækjarskóla, að gott aðgengi að 

faglegum göngum væri vísun á faglegan metnað, sem síðan skilaði sér í betri 

gæðum náms til nemanda skólans sem þurfa á sérúrræðum á að halda. 

Það er einmitt þetta sem við höfum leitast eftir að fá fram í ritgerðinni, að með 

góðu aðgengi þroskaþjálfa að faglegum gögnum er jafnframt verið að uppfylla 

þau réttindi í lögum, reglugerðum og sáttmálum, sem nemendur með sérþarfir 

hafa í skólunum sem hér hafa verið upptaldir.  

Það mátti sjá það glöggt í niðurstöðum könnunarinnar að það getur skapast 

ákveðin hætta á því þegar þroskaþjálfar starfa einir á báti í grunnskólum, að þeir 

einangrist í starfi.  Við teljum því að með því að þroskaþjálfum sé skapaður 

grundvöllur fyrir því að hafa gott aðgengi að góðum gögnum þá mætti frekar 

rjúfa þá einangrun. 

Það sem vakti sérstaka athygli okkar varðandi niðurstöður úr rannsókninni um 

menntun nemenda með þroskahömlun, að þeir hafa aðgang að almennum 

skólum, ef skólastjórnendur telja sig geta uppfyllt þau skilyrði sem nemandinn 

þarf. Hugsanlega má leiða líkur að því að einn þáttur í að uppfylla þessi skilyrði 
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megi rekja til þess að skólastjórnendur hafi ekki yfir að ráða nægilegu fjölbreyttu 

framboði af faglærðu starfsfólki líkt og þroskaþjálfum. 

Við teljum það vera mikilvægt að þroskaþjálfar sem starfa innan grunnskólanna 

gæti að því hvar starfsrammi þeirra liggur innan skólanna. Fagsvið þroskaþjálfa í 

skólum er fyrst og fremst að styðja við skólagöngu nemenda með sérþarfir í 

skólaumhverfinu. Starfið mótast einnig að miklu leyti af því að finna leiðir sem 

stuðla að heildrænni velferð á skólagöngu þessara nemenda. Hérna eiga vel við 

orð eins skólastjóra sem spurður var að því hvert væri sérsvið þroskaþjálfa innan 

skólans „Það eru skýrar línur hér, þroskaþjálfinn er sérfræðingur í málum 

einstaklinga með sérþarfir, en það er kennarinn sem er yfirmaður í bekknum“ 

(Reykjavíkurborg, 2006). 

En hvað ætlum við að gera í framhaldinu með þessar niðurstöður í farteskinu? 

Við sögðum hér áður frá samtalinu sem við áttum við Laufeyju E. Gissurardóttur 

formann Þroskaþjálfafélagsins og tillögu hennar um að miðlægur gagnabanki ætti 

vel heima á heimasíðu félagsins. Það liggur því beinast við að hafa samband við 

hana á nýjan leik og kynna henni niðurstöður okkar. Ýmsar vangaveltur sitja eftir 

hjá okkur, hvort þroskaþjálfar í grunnskólum eru almennt tilbúnir að deila 

gögnum sín á milli í miðlægan gagnabanka þegar á hólminn er komið eða hvort 

þeir vilja halda þeim fyrir sig? Eins má spyrja sig þeirra spurninga hvort það þurfi 

að gæta að því að hafa höfundarrétt á slíkum gögnum? En þá má aftur spyrja sig 

þeirrar sígildu spurningu: Hvort allir þurfi að finna upp hjólið? 

Við teljum að niðurstöður af skrifunum okkar geti staðfest svar við spurningunni 

sem við lögðum upp með í upphafi: Getur miðlægur gagnabanki styrkt faglegt 

starf þroskaþjálfa í grunnskólum?  
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Lokaorð 

Hér hefur komið fram að það er eindreginn vilji þroskaþjálfa að stofnaður verði 

miðlægur gagnabanki þar sem hægt væri að nálgast ýmis fagleg gögn, 

áhugaverðar greinar og bækur. Allir þroskaþjálfarnir sem tóku þátt í könnuninni 

okkar voru sammála um að það væri mikil vinnuhagræðing og tímasparnaður 

fyrir þá að geta sótt sér innblástur og hugmyndir í miðlægan gagnabanka.  

Rökin fyrir gagnsemi miðlægs gagnabanka nýtist einnig þeim nemendum sem 

þurfa á sérúrræðum á að halda í grunnskólum, því með faglegu og vel útfærðu 

námsefni er jafnframt verið að uppfylla réttindi þeirra um að fá nám og 

námsgögn við hæfi. 

Það er von okkar að ritgerð þessi megi verða fyrsta skrefið í þá átt að gagnabanki 

fyrir þroskaþjálfa verði að raunveruleika. Hér höfum við einungis fjallað um 

gagnabanka fyrir starfandi þroskaþjálfa í grunnskólum en að sjálfsögðu þyrfti 

gagnabankinn jafnframt að vera aðgengilegur fyrir önnur starfssvið þroskaþjálfa. 
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