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Útdráttur 

Fagstétt þroskaþjálfa hefur verið í mikill þróun samhliða breytingum á málefnum 

fatlaðs fólks. Í kjölfar þeirra breytinga hafa kröfur aukist á að skólarnir bjóði upp á 

nám fyrir alla og við það hefur opnast nýr starfsvettvangur þroskaþjálfa. Ritgerð 

þessi fjallar um viðhorf skólastjórnenda til starfa þroskaþjálfa í grunnskólum. Hún 

byggir á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem framkvæmd var veturinn 2010-

2011. Í eigindlegum rannsóknum er leitast við að skoða og skilja hlutina út frá 

félagslegu samhengi og upplifun þátttakenda út frá þeirra sjónarhorni. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna viðhorf skólastjórnenda til starfa þroskaþjálfa í 

grunnskólum. Þátttakendur rannsóknarinnar voru fjórir skólastjórnendur í nágrenni 

höfuðborgarsvæðisins og var opnum viðtölum beitt til að fá þeirra sýn á hlutverk 

þroskaþjálfa innan grunnskólanna. Niðurstöður verkefnisins sýna að nám 

þroskaþjálfa hefur þróast í samræmi við þróun hugmyndafræðinnar sem snýr að 

fötluðu fólki og starfsvettvangi þroskaþjálfa. Sérstakri athygli var beint að störfum 

þroskaþjálfa í grunnskólum í þeim tilgangi að varpa ljósi á hlutverk þeirra á þessum 

tiltölulega nýja starfsvettvangi þroskaþjálfa. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til 

þess að ríkjandi eru jákvæð viðhorf til starfa þroskaþjálfa í skólum og að störf 

þeirra eru mikilvæg í skólum án aðgreiningar. Til að þroskaþjálfar geti tryggt 

börnum þá aðstoð sem þau þarfnast og stuðlað að námi við hæfi þarf að viðurkenna 

og lögvernda starf þeirra í grunnskólum.  
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Formáli 

Ritgerðin Viðhorf skólastjórnenda á störfum þroskaþjálfa í grunnskólum fjallar um 

viðhorf skólastjórnenda á mikilvægi starfa þroskaþjálfa í skólum til að uppfylla 

kröfur samfélagsins til skóla án aðgreiningar. Til að afla okkur þekkingar á 

viðhorfum þeirra gerðum við eigindlega rannsókn veturinn 2010-2011. Í ritgerðinni 

horfum við til réttinda barna með fatlanir og rétt þeirra á stuðningi til náms í sínum 

heimaskóla á sínum forsendum. Ritgerðin er lögð fram sem fullnaðar BA-próf í 

þroskaþjálfafræðum vormisserið 2011 til Íþrótta, tómstunda og þroskaþjálfadeildar 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Ritgerðin telst til 10 eininga og unnum við 

hana tvær saman. Þetta hafa verið lærdómsrík þrjú ár og viljum við þakka 

kennurum deildarinnar fyrir frábæra kennslu og gott samstarf í gegnum námið. 

Jafnframt viljum við þakka leiðsagnarkennara okkar Kristínu Björnsdóttur lektor 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands kærlega fyrir frábæran stuðning og góða 

leiðsögn við vinnu ritgerðarinnar. Einnig viljum við þakka Guðrúnu V. 

Stefánsdóttur dósent fyrir aðstoð við undirbúningi ritgerðarinnar. Þá viljum við 

þakka þeim skólastjórnendum sem veittu okkur viðtal því án þeirra hefðum við ekki 

getað gert þessa ritgerð. Að lokum viljum við svo þakka fjölskyldum okkar fyrir 

stuðninginn og hvatningu á meðan á námi okkar stóð, án stuðnings þeirra hefði 

okkur aldrei tekist að klára þetta. 

Ritgerð þessa viljum við tileinka öllum þeim börnum sem þarfnast sérstuðnings í 

skólum svo þau fái tækifæri til að stunda nám á sínum forsendum með viðeigandi 

stuðningi fagmanna.  

 

 

 

 

                                                                                         Arna Arnarsdóttir 

Fjóla Hilmarsdóttir 
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1. Inngangur 

Markmið okkar með þessari rannsókn er að varpa ljósi á viðhorf skólastjórnenda til 

starfa þroskaþjálfa í grunnskólum. Tilgangurinn er að sína fram á hvað jákvæð 

viðhorf eru mikilvæg til að styrkja þroskaþjálfa í starfi og fagþekking þeirra nýtist í 

skólastarfinu. Störf þroskaþjálfa hafa verið í mikilli þróun í gegnum tíðina og 

starfsvettvangur þeirra hefur breyst í samræmi við hugmyndafræðina skóli án 

aðgreiningar og einstaklingar með fatlanir fóru að stunda nám í sínum heimaskóla. 

Aukin áhersla hefur verið meðal skólanna að innleiða þá hugmyndafræði eftir að 

undirritaðir voru alþjóðasamningar um réttindi fatlaðra einstaklinga og barna sem 

leiddu til þess að börnum með fatlanir fjölgaði í íslenskum grunnskólum. 

Aukning hefur verið á störfum þroskaþjálfa í grunnskólum og hefur skilningur á 

fjölbreyttri fagþekkingu þeirra ekki verið nægjanlegur. Óljósar starfslýsingar hafa 

hamlað þeim í starfi og gert þeim erfitt fyrir að fóta sig í samfélagi fagstétta innan 

grunnskólanna. Þess vegna teljum við jákvæð viðhorf yfirmanna og virðing fyrir 

fagþekkingu þroskaþjálfa mikilvæg. Í námi sínu hafa þroskaþjálfar lært að þekkja 

gildi einföldunar námsefnis og stuðningsúrræða, því hafa þeir mikilvægu starfi að 

gegna í skólunum. Í skólunum hafa þeir ráðgjafahlutverki að gegna gagnvart 

kennurum og starfsfólki um sérþarfir barna og gerð einstaklingsnámskrár. Jafnframt 

þekkja þeir hversu fjölbreytt úrræði eru í boði ef fávik í þroska eða hegðun er um að 

ræða. 

Við teljum mikilvægt að skoða viðhorf skólastjórnenda því það eru þeir sem leiða 

faglegt starf skólanna. Það er talsverður fjöldi þroskaþjálfa sem eru starfandi innan 

grunnskólanna í dag en lítið hefur verið rannsakað viðhorf og mikilvægi þeirra í 

skólunum. Hins vegar hafa verið gerðar rannsóknir bæði íslenskar og erlendar um 

viðhorf skólastjórnenda til fatlaðra nemenda sem sína mismunandi viðhorf gagnvart 

réttindum þeirra til náms. 

Í þessari ritgerð munum við greina frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem 

miðast við að skoða viðhorf skólastjórnenda til starfa þroskaþjálfa í grunnskólum 

ásamt því að varpa ljósi á hlutverk þeirra innan almenna skólakerfisins. 
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2. Bakgrunnur fagstéttar 

Í þessum kafla munum við fjalla um nám og störf þroskaþjálfa og hvernig námið 

hefur þróast hér á landi. Í upphafi fjöllum við um söguna frá því að kennsla hófst á 

Kópavogshæli og útskrifaðar voru gæslusystur til dagsins í dag þar sem þroska-

þjálfar útskrifast frá Háskóla Íslands með BA-próf í þroskaþjálfafræðum. Jafnframt 

munum við skoða þær áherslubreytingar sem orðið hafa á hugmyndafræði og 

starfsvettvangi þroskaþjálfa ásamt lögum og reglugerðum en þó sérstaklega um 

störf þroskaþjálfa innan grunnskólanna og hvert starfsvið þeirra er þar. Einnig 

munum við skoða hvað fellst í viðhorfum, fagmennsku og starfsánægju 

fagstéttarinnar. 

 2.1 Þróun og hugmyndafræði fagstéttar  

Árið 1958 var stofnaður Gæslusystraskóli Íslands á Kópavogshæli sem var fyrsti 

vísir að námi þroskaþjálfa. Árið 1960 útskrifuðust síðan fyrstu gæslusysturnar frá 

Gæslusystraskóla Íslands og árið 1962 var svo starfsheitið gæslusystir samþykkt 

(Hrönn Kristjánsdóttir, 2000). Námið fólst aðallega í að kenna gæslusystrum að 

hjúkra fólki með þroskaskerðingar inn á stofnunum, einnig var talað um að 

„sérmennta fólk til fávitagæslu“. Samkvæmt lögum nr. 53/1967 um fávitastofnanir 

15. gr. átti aðalfávitahæli ríkisins að sérmennta fólk til fávitagæslu og skólastjórn 

verður í höndum forstöðumanns. Námið fór fram á Kópavogshæli og 

hjúkrunarfræðingar sáu aðallega um kennsluna sem skiptist í bóklegt- og verklegt 

nám. Fyrst og fremst var námið stofnanamiðað og unnið út frá læknisfræðilega 

sjónarhorninu (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 122).  

Fáir í heiminum hafa orðið fyrir jafn mikilli samfélagslegri einangrun og neikvæðu 

viðhorfi og fólk með fatlanir. Alveg frá því skeið mannkynbótasinna hófs um 

aldamótin 1900 og fram yfir síðari heimstyrjöld, var litið á fatlað fólk sem eitthvað 

öðruvísi fólk. Á þessum tíma var sú stefna ríkjandi að loka ætti alla með þroska-

hömlun og aðrar skerðingar inni á sólahrings stofunum, má rekja þá stefnu til 

kenninga í erfðafræði sem endurspeglaðist í svonefndri mannkynbótastefnu 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun var allsráðandi í hinum vestræna heimi á 20. 

öld og fólst í því að greina líkamleg og andleg afbrigði eða skerðingar hjá fötluðu 
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fólki. Jafnframt var litið á fólk með fötlun sem einhverskonar harmleik fyrir 

manneskjuna sjálfa og fjölskyldu hennar. Skerðingin var talin upphaf allra 

erfiðleika og lítið hugsað um hvort það væru aðstæður fólksins eða umhverfið sem 

fatlaði það. Samkvæmt læknisfræðilegu sjónarhorni er enn í dag litið á fatlað fólk 

sem ólánsöm fórnarlömb og öðrum háð (Rannveig Traustadóttir, 2003). Nám og 

starf þroskaþjálfa hefur þróast í samræmi við þróun hugmyndafræðinnar í gegnum 

tíðina.  

Í upphafi tuttugustu aldarinnar höfðu einstaklingar með fatlanir lítil áhrif á sitt eigið 

líf og afar takmarkaða þjónustu fyrir utan stofnanir. Fyrsta stofnunin sem starfrækt 

var á Íslandi var Sólheimar í Grímsnesi, hún var reist árið 1930 fyrir börn með 

fatlanir og börn sem áttu enga að, þar var Sesselja Sigmundsdóttir stofnandi 

brautryðjandi í þeim málaflokki. Á þessum árum voru engin lög til um málefni 

fatlaðra en árið 1936 voru fyrst sett lög um fávitahæli  nr. 18/1936. Þau lög gerðu 

ráð fyrir að þjónustan færi öll fram innan stofnunarinnar og voru þetta einu lögin 

sem fjölluðu um málefni fatlaðs fólks (Margrét Margeirsdóttir, 2001; Brynhildur G. 

Flóvenz, 2004).  

Á þessum tíma var ekki litið á getu einstaklingana sjálfra heldur var þetta talinn 

óeðlileg hegðun. Því var álitið að læknar og annað heilbrigðisfólk væri hæfast til að 

sinna þeim, þjónustan var hjúkrunarmiðuð og litið á einstaklingana sem sjúklinga. 

Lögin voru undir áhrifum mannkynbótastefnunnar og læknisfræðilega sjónar-

horninu sem ríkjandi var á þessum tíma. Lögin einblíndu á að einangra bæri 

afbrigðilegt fólk sem hinum heilbrigða kynstofni stafaði ógn af. Fyrsta ríkisrekna 

stofnunin var síðan sett á laggirnar árið 1944 og var staðsett að Kleppjárnsreykjum í 

Borgarfirði en fluttist svo til Kópavogs árið 1952 þegar fyrsti hluti Kópavogshælis 

var tekinn í notkun. Kópavogshæli var fjölmennasta sólahringsstofnun fyrir fólk 

með fötlun hér á landi (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

Í tengslum við Kópavogshæli var stofnaður Gæslusystraskóli Íslands. Hann 

útskrifaði fyrstu gæslusysturnar  árið 1960 og voru þær menntaðar  til að starfa með 

fólki með fatlanir. Þetta var fyrsti vísir að störfum þroskaþjálfa hér á landi og 

byggðust störf þeirra á hugmyndafræðinni um læknisfræðilega sjónarhornið. Lög 

um fávitastofnanir nr. 53/1967 mörkuðu tímamót í sögu fólks með fatlanir. Á 

þessum árum breyttust áherslur í hugmyndafræðinni úr því að vera eingöngu 
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læknisfræðilegar í það að loka altækum stofnunum og veita fötluðum rétt til að taka 

þátt í samfélaginu. Þarfir fatlaðra fóru að miðast meira út frá hugmyndafræðinni um 

að skapa einstaklingum með fötlun skilyrði til að lifa eins eðlilegu lífi og mögulegt 

var eins og aðrir í samfélaginu (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

Gæslusystraskóli Íslands fékk löggildingu árið 1967. Ný reglugerð var sett um 

námið árið 1971 og með því fékkst formleg viðurkenning sem staðfesti uppeldis-

hlutverk stéttarinnar og nafnið breyttist í Þroskaþjálfaskóla Íslands. Störf 

gæslusystra breyttust í samræmi við þróun hugmyndafræðinnar, úr læknisfræðilegri 

umönnun í þjálfun, uppeldi og kennslu. Samhliða þessu öðluðust þær nýtt 

starfsheiti þroskaþjálfi og er það lögverndað starfsheiti (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). 

Kenningar og hugmyndafræðin um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku áttu upptök sín 

á Norðurlöndunum í kringum 1960-1970 og breiddist síðan út um allan heim. Fram 

kemur í doktorsrannsókn Guðrúnar V. Stefánsdóttur (2008) að helstu frumkvöðlar 

þessarar hugmyndafræði voru Daninn Bank-Mikkelsen og sænski félags-

fræðingurinn Bengt Nirje. Í skilgreiningu þeirra um eðlilegt líf og samfélags-

þátttöku lögðu þeir áherslu á að skapa einstaklingum með fötlun skilyrði til að geta 

lifað eins eðlilegu lífi og mögulegt er, á við aðra í samfélaginu. Kenningin miðaði 

við að umhverfið hentaði einstaklingum með fötlun þannig að þeir gætu lifað sem 

eðlilegustu lífi þrátt fyrir fötlunina, hvort heldur sem hún var líkamleg eða andleg. 

Eðlilegt líf á við um alla einstaklinga með fötlun og þroskahömlun, óháð fötlun 

þeirra og aldri. Þessar kenningar eiga því við um eðlilega lífshætti og jafnrétti fyrir 

alla eins og t.d. uppeldi, atvinnu, kennsluþjálfun, tómstundaiðkun, búsetu og allt 

sem snertir venjulegt líf í viðkomandi samfélagi og umhverfi (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008).  

Margrét Margeirsdóttir (2001) fjallar um skilgreiningu Wolf Wolfensberger á 

hugmyndafræðinni um eðlilegt líf út frá hefðum félagsvísinda og heimspeki. Hann 

gekk út frá því að fötlun fæli í sér frávik, sem leiðir til höfnunar samfélagsins og 

stimplunar. Fólk með fatlanir færu þá að líta á sig sem skjólstæðinga, sjálfstraust 

þeirra og sjálfsmynd gæti skaðast. Þeir yrðu því ekki virkir þátttakendur í 

samfélaginu og höfðu því ekki félagsleg hlutverk sem nutu virðingar. Aðalmarkmið 
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í skilgreiningu Wolfensberger var að leggja megináherslur á þjálfun og þroska hins 

fatlaða þannig yrði hann hæfari til þátttöku í samfélaginu. 

Mikil tímamót voru í sögu þroskaþjálfa á árunum 1977 – 1979 eins og fram kemur í 

grein Hrannar Kristjánsdóttur (2000) í 25 ára afmælistímariti Þroskaþjálfafélags 

Íslands. Skólinn varð sjálfstæð stofnun með reglugerð árið 1977, við það lengdist 

námið um þrjú ár. Í kjölfar þessara breytinga urðu mikil tímamót í sögu þroska-

þjálfaskólans, starfsheitið Gæslusystur var lagt niður og útskrifaðir voru þroska-

þjálfar. Þessar breytingar urðu til þess að lög nr. 18/1978 um þroskaþjálfa voru 

samþykkt og við það varð starfssvið þeirra lögverndað. Við þessa þróun var meiri 

áhersla lögð á að veita nemendum fræðilega þekkingu og starfsþjálfun með áherslu 

á þjálfun einstaklinga með þroskaskerðingar, uppeldi þeirra og umönnun. Á sama 

tíma hófst starfsþjálfun nema og þeir sendir í vettvangsnám á aðrar stofnanir 

(Hrönn Kristjánsdóttir, 2000).  

Árið 1979 tóku síðan í gildi lög um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979 og fólu þau 

í sér stefnubreytingu á þjónustu við þroskahefta. Lögin eru undirstaða þeirrar 

hugmyndafræði sem gildir enn í dag. Þegar lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 

tóku gildi færðist málaflokkurinn undir Félagsmálaráðuneytið. Í lögum um málefni 

fatlaðra 1. gr. segir „að tryggja fötluðum sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélags-

þegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi“. Í þessum lögum er réttur 

fatlaðra skýr og greinilegur (Brynhildur G. Flóvenz, 2004, bls. 17-19).  

Árið 1984 flutti síðan þroskaþjálfa skólinn frá Kópavogshæli í húsnæði Kennara-

háskóla Íslands í Skipholti. Í desember 1997 tóku ný lög gildi um Kennaraháskóla 

Íslands þar sem fjórir skólar voru sameinaðir í einn og var Þroskaþjálfaskóli Íslands 

einn af þeim. Við þessar breytingar varð nám þroskaþjálfa viðurkennt sem B.A. 

gráða á háskólastigi í þroskaþjálfafræðum. Sameining Kennaraháskóla Íslands og 

Háskóla Íslands fór síðan fram 1. júlí 2008 (Háskóli Íslands, e.d.a.).  

Grunnnám í þroskaþjálfafræðum er starfstengt og fræðilegt nám sem unnið er á 

þremur árum. Markmið námsins í dag byggir á því að nemendur öðlist hæfni og 

sérfræðiþekkingu til að veita einstaklingum með fötlun ráðgjöf og þjónustu, styðja 

þá til þátttöku í samfélaginu, jafnréttis og þeir njóti lífsgæða á við aðra. Einnig er 

það haft að leiðarljósi í náminu að þroskaþjálfar kynnist þróun kenninga og 

hugmynda um fötlun, þar sem áhersla er lögð á alla þætti samfélagsins s.s. búsetu-, 
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atvinnu-, skóla-og fjölskyldumál. Námið er í stöðugri endurskoðun og reynt er eftir 

fremsta megni að aðlaga það hugmyndarfæði hvers tíma (Háskóli Íslands, e.d.b.).  

Með breyttri hugmyndafræði unnu þroskaþjálfar að því að finna leiðir til að vinna 

gegn neikvæðum stimplunum og viðhorfum með því að draga fram jákvæðar hliðar 

einstaklinganna og þroska þá hæfileika sem þeir hafa til að bera. Hins vegar er 

spurning hvort þessi hugmyndafræði hafi skilað þeim árangri sem vænst var af 

henni (Salóme Þórisdóttir, 2007). Í starfskenningu þroskaþjálfa kemur fram að þeim 

ber að starfa samkvæmt lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 og reglugerð um 

störf, starfsvettvang og starfshætti þeirra nr. 215/1987 ásamt lögum um 

þroskaþjálfa nr. 18/1978 og siðareglum þeirra (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). 

Störf og starfsvettvangur þroskaþjálfa breyttist mikið á þessum árum en það þýddi 

ekki að starfið hafi minnkað eða glatað mikilvægi sínu. Þroskaþjálfar fóru að starfa 

víða í samfélaginu þar sem fólk með fatlanir bjó, starfaði eða naut almennrar 

þjónustu t.d. Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, almennum vinnustöðum, 

vernduðum vinnustöðum, hæfingarstöðum og leik-, grunn- og farmhaldsskólum. Á 

síðustu árum hefur starfsvettvangur þroskaþjálfa orðin mun fjölbreyttari og tekið 

miklum breytingum frá því sem áður var. Þroskaþjálfar eiga að vinna eftir lögum, 

reglugerðum og siðareglum sem sett hafa verið um störf þeirra, starfsvettvang og 

starfshætti. Þeir eiga ávallt að hafa hagsmuni einstaklinganna að leiðarljósi en huga 

jafnframt að kröfum sem gerðar eru til þeirra af samfélaginu. Einnig kemur fram að 

stór þáttur í starfi þeirra er réttindabarátta og réttindagæsla fyrir fatlaða einstaklinga 

(Salóme Þórisdóttir, 2005). Núgildandi lög um störf og starfsvettvang þroskaþjálfa 

hafa ekki verið endurskoðuð í fjölda ára. Í ljósi þróunar á starfinu og nýjum 

mannréttindasamningum sem snúa að fólki með fatlanir þyrfti að ráðast í 

endurskoðun á þeim og aðlaga þau að nútímanum.  

2.2 Þroskaþjálfar í grunnskólum  

Fyrstu grunnskólalög hér á landi voru lög nr. 63/1974 og kemur þar fram að börn 

sem víkja frá eðlilegum þroska eigi rétt á sérstakri kennslu við sitt hæfi. Í kjölfar 

þeirra laga fylgdi reglugerð um sérkennslu nr. 270/1977 þar sem kveðið var á um 

að nemendur með þroskafrávik ættu rétt á að stunda nám við hæfi í almennum 

grunnskólum og njóta sérkennslu. Síðan hafa lögin verið endurskoðuð nokkru 

sinnum og við breytingar á lögum um grunnskóla nr. 66/1995 kom skýrari krafa  
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um að öll börn skyldu vera í sama skóla og sömu bekkjum. Árið 2008 voru lögin 

endurskoðuð og ný lög nr. 91/2008 tekin í gildi. Í þeim lögum er kveðið svo á um 

að komið sé til móts við námsþarfir nemenda án tillits til líkamslegs eða andlegs 

atgervis þeirra. Aðalnámsrá grunnskólanna er til endurskoðunar núna árið 2011. Í 

aðalnámskránni sem gefin var út árið 2006 kemur það skýrt fram að: 

Eitt grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í því 

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

spreyta sig á viðfangsefnum að eigin vali. Í þessu felast ekki endilega sömu 

úrræði fyrir alla heldur sambærileg og jafngild tækifæri ... Eitt mikilvægasta 

úrlausnarefni skóla og skólayfirvalda í þessu sambandi er að finna leiðir til 

að koma til móts við ólíka getu og ólík áhugamál nemenda, þ.e. að veita 

nemendum menntun við hæfi hvers og eins (Menntamálaráðuneyti, 2006, 

bls. 9). 

Í grein Bryndísar Guðmundsdóttir (2007) kemur fram að síðustu árin hafa orðið 

breytingar á starfsvettvangi þroskaþjálfa og þeir orðið meira áberandi í 

skólakerfinu. Skortur og misskilningur á starfslýsingu þeirra hafi oft leitt til 

togstreitu milli fagaðila innan skólans. Huldís Franksdóttir (2007) fjallar um hvað 

felst í starfi þroskaþjálfa í grunnskólunum, til starfa þeirra þar telur hún meðal 

annars vera að gæta réttar og stuðnings nemandans í samræmi við þarfir hvers og 

eins. Einnig fjallar hún um að börn með fatlanir séu ekki stór hópur innan 

grunnskólanna því þurfi þroskaþjálfar að kynna sér vel lög, reglugerðir og sáttmála 

sem fjalla um réttindi fatlaðra til að tryggja að ekki sé brotið á almennum 

mannréttindum þeirra. Mikilvægt er að þroskaþjálfar missi ekki sjónar á hversu 

mikilvægir fagmenn þeir eru, sérstaklega innan skólakerfisins með það að 

leiðarljósi er auðveldara að móta starfið í grunnskólanum. Megin þáttur 

þroskaþjálfans í grunnskólanum er að mæta þörfum og óskum nemandans og 

foreldra hverju sinni. Starf þroskaþjálfans sem snýr að nemandanum sjálfum er 

meðal annars einstaklingsnámsskrárgerð, útbúa/einfalda námsefni við hæfi, útbúa 

aðstæður við hæfi til dæmis sjónrænt skipulag, þjálfa úthald við ýmsar aðstæður, 

útbúa og leggja fyrir kannanir sem henta, vinna með hegðun, aðlögun í 

bekk/sérgreina, frímínútur og  matartími. Erfitt getur hins vegar verið fyrir 

þroskaþjálfa að finna sinn starfsvettvang innan skólakerfisins þar sem þarfir 

nemenda eru mismunandi. Stór þáttur í starfi þeirra er því þverfaglegt samstarf við 
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allar þær fagstéttir sem koma að málefnum barnsins (Huldís Franksdóttir, 2007, bls. 

8-10).  

Þroskaþjálfar eru ört vaxandi fagstétt innan grunnskólanna. Þeir hafa með 

fagþekkingu sinni sem nýst hefur í margþættu skólastarfi eitt fordómum í sinn garð 

sem byggjast á „vanþekkingu og þröngsýni“ (Salóme Þórisdóttir, 2007, bls. 15-17)  

Samkvæmt kjarasamningum Þroskaþjálfafélags Íslands er starf þroskaþjálfa í 

grunnskólum skilgreint á þennan hátt: 

Starfið felur í sér stjórnun og umsjón verkefna og/eða samræmingu faglegs 

starfs á þjónustueiningunni. Með umsjón er m.a. átt við skipulagningu, 

samhæfingu og viðvarandi verkefnastjórnun. Veitir leiðsögn og ráðgjöf til 

samstarfsaðila. 

Deildarstjóri í sérdeild/námsveri grunnskóla, sérkennslustjóri í leikskóla 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2008). 

Einnig kemur þar fram að vinnutími og starfsvettvangur þroskaþjálfa í grunnskólum 

þurfi að mótast í samráði við skólastjórnendur. Vinnuskipulagið þarf að gera ráð 

fyrir að þroskaþjálfi hafi tíma til undirbúnings og áætlunargerðar ásamt því að þeim 

sé tryggður nægur tími til að sinna ráðgjöf við kennara og aðra starfsmenn 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2008). 

2.3 Viðhorf, starfsánægja og fagmennska 

Viðhorf til fatlaðra í samfélaginu hafa breyst í kjölfar meiri þekkingar bæði 

stjórnsýslulegri og faglegri. Hér á árum áður var það viðhorf ríkjandi að 

einstaklingar með fatlanir þá sérstaklega greindarskertir hefðu litla möguleika á 

þroska og yrðu alltaf börn og öðrum háðir. Í lögum um fávitahæli nr. 18/1936 kom 

samt sem áður fram skýr ákvæði um kennslu og uppeldi sem einn af þeim þáttum 

sem stofnanirnar ættu að sinna. Hins vegar má greina í lögunum neikvæð viðhorf 

gagnavar greindarskertum börnum (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Með aukinni 

þekkingu og menntun fagmanna hafa viðhorf til fatlaðra orðið jákvæðari og 

skilningur á mannréttindum þeirra skilað sér í betri aðstoð og menntun fyrir þau. 

Hins vegar mætti bæta þekkingu og umfjöllun um málefni fatlaðra í þjóðfélaginu 

svo samfélagið verði meðvitaðra og skilningsríkara um stöðu fatlaðra og réttindi 

þeirra (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Í doktorsrannsókn Bryndísar Björnsdóttur 
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(2009) kemur fram að nám án aðgreiningar sé mikið byggt á viðhorfum kennara til 

barna með fatlanir og þekkingu þeirra á hæfni barnanna. Einnig kemur þar fram að 

kennurum hættir til að afmarka verksvið sitt og sinna ekki nemendum sem falla 

ekki að viðmiðum þeim sem þeir hafa sett sér um starf sitt. Í því sambandi þarf að 

gera kröfur á kennarana að þeir tileinki sér jákvæð viðhorf og nýja hugsun og aðlagi 

námið að þörfum einstaklinganna, ásamt því að þeir starfi í samræmi við 

grunnskólalögin sem kveða á um skóla án aðgreiningar (Bryndís Björnsdóttir, 

2009). Rannsóknir um viðhorf skólastjórnenda til starfa þroskaþjálfa hér á landi 

hafa ekki verið gerðar svo við vitum og ekki er til starfsheitið þroskaþjálfi erlendis 

svo ekki er auðvelt að nálgast rannsóknir á þessu sviði.  

Í rannsókn Snæfríðar Þ. Egilson (2003) kemur fram að kennarar hérlendis tölu sig 

skorta þekkingu á sviði fatlana og þeim erfiðleikum sem hún getur haft í för með 

sér og hamli það þeim í kennslu. Einnig kemur fram að mörgum kennurum reyndist 

erfitt að leita sér aðstoðar eða ráðgjafar frá öðrum kennurum og fagaðilum. Þetta 

samræmist rannsókn Susie Miles (2009) þar sem hún talar um að kennarar töldu sig 

ekki hafa þekkingu og reynslu til að kenna börnum með fatlanir. Þeir töldu sig 

þurfa meiri menntun til að geta veitt þeim fullnægjandi stuðning. Þrátt fyrir óöryggi 

kennara bendir Bryndís Björnsdóttir (2009) á það í doktorsritgerð sinni að alltaf eru 

að koma fram nýjar hugmyndir að kennslu fyrir einstaklinga með fatlanir og því 

reyni á fagmennsku og innsæi þeirra til að kenna í skóla án aðgreiningar. Í þessu 

samhengi bendir Huldís Franksdóttir (2007) á að starf þroskaþjálfa í grunnskólum 

felist meðal annars í ráðgjöf og stuðningi við kennara sem ætti að styrkja þá í 

kennslu fatlaðra baran og draga úr óöryggi þeirra.  

Starfsánægja er stór áhrifaþáttur í starfi fagmanna og mikilvægt er að starfið sé 

áhugavert og krefjandi, svo það skili sér í starfsánægju og afkastameiri vinnu. Í því 

samhengi talar Arna H. Jónsdóttir (2003) um að starfsánægjan sé flókin og tengist 

þörfum, sannfæringu og markmiðum skólanna. Einnig talar hún um að rannsóknir 

fræðimanna tengi starfsánægju og viðhorf til þátta sem fagmenn þurfa að leggja til 

grundvallar á mati starfsvettvangs síns. Þessir þættir eru meðal annars að fagmenn 

þekki styrkleika sína og veikleika og hvert þeir vilja stefna til að vinnan skili þeim 

árangri. Starfsánægja skilar sér til starfsmanna ef þeir sjá árangur í starfi sínu og 

jákvæð viðhorf frá yfirmönnum skila sér líka í aukinni starfsánægju.  Einnig verður 

fagmaðurinn að fá þá viðurkenningu að verk hans séu mikilvæg til að njóta sín í 
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starfi (Arna H. Jónsdóttir, 2003). Þroskaþjálfum ber ávallt að starfa með 

starfskenningu sína að leiðarljósi til að stuðla að jákvæðum viðhorfum en í henni 

segir:  

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 skerðingar (Þroskaþjálfafélag 

Íslands, 2007).  

Starf þroskaþjálfa í grunnskólum byggir á mannlegum samskiptum því er mikilvægt 

að hafa jákvætt viðhorf gagnvart samstarfsmönnum, nemandanum og fjölskyldum 

þeirra. Viðhorf okkar er undirstaða persónulegrar hegðunar og persónuleg hegðun 

er undirstaða starfsánægju og viðhorfa til starfsins. Gagnkvæm virðing er 

mikilvægur þáttur í farsælum samskiptum milli fagaðila. Hún eflir fólk í starfi og 

hefur jákvæð áhrif á samstarfið sem leiðir til jákvæðra viðhorfa og starfsánægju. 

Valdboð og lítilsvirðing dregur hins vegar úr sjálfstrausti, sjálfstæðra vinnubragða 

og sjálfsvirðingu fólks (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007).  

Fagmennska er stór þáttur í starfi þroskaþjálfa sem og annarra fagstétta. Til að geta 

starfað af fagmennsku verður fagaðilinn að hafa aflað sér nauðsynlegrar þekkingar 

á starfsviði sínu. Í þessu samhengi kemur Nanna K. Christiansen (2010) inn á að 

fagmennska kennara, stjórnenda og ráðgjafa sé fólgin meðal annars í því að tryggja 

að allir nemendur njóti jafnréttis, menntunar, virðingu, umhyggju, sanngirni og 

trúnaðar. Einnig kemur fram að fagmennska felist í því að lagt sé fjölbreytt og 

sanngjarnt mat á námið, ásamt framvindu og árangri nemenda, tengja þannig saman 

kennslugreinar og viðfangsefni í uppeldis og menntunarfræðum á skapandi hátt. 

Hugtakið fagvitund er hvernig fagmaðurinn upplifir starf sitt og sjálfan sig sem 

persónu og starfsmann, en ekki alltaf í samræmi við forskrift af fagmennsku. Einnig 

telur Sigrún Aðalbjarnardóttir (2002) að fagmennska kennara tengist sjálfsvirðingu 

og sýn þeirra á starfið. Jafnframt telur hún það mikilvægan þátt í þróun fagmennsku 

að styðja við bakið á fagfólki með því að skapa þeim góðar aðstæður sem eru 

hvetjandi til ígrundunar.  

Þroskaþjálfar eru fagstétt sem starfa eftir margskonar lögum og reglugerðum. Eins 

og kemur fram í lögum um þroskaþjálfa nr. 18/1978 er starf þeirra lögverndað og 

þarf sá sem starfar sem slíkur að hafa aflað sér viðeigandi menntunar og sækja 
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starfsleyfi sitt til Heilbrigðisráðuneytis Íslands. Þroskaþjálfar starfa eftir siðareglum 

Þroskaþjálfafélagsins ásamt siðareglum starfstöðva sinna. Í fyrstu grein siðareglna 

þroskaþjálfafélagsins segir  

Þroskaþjálfi beitir fagþekkingu sinni í því skyni að bæta lífsskilyrði og 

lífsgæði skjólstæðinga sinna. Virðing og umhyggja fyrir skjólstæðingum og 

aðstandendum þeirra skal vera grunnur í starfi þroskaþjálfa 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d). 

Í starfskenningu þroskaþjálfa er lögð áhersla á fagmennsku í starfi þeirra. 

Þroskaþjálfar eru fagmenn og þurfa ávallt að vera meðvitaðir um fyrir hverju þeir 

standa sem slíkir, þeir búa yfir mikill þekkingu og færni. Starfskenningin er fagleg 

þar sem hún byggir á annars vegar persónulegum sjónarhornum sem eru viðhorf, 

gildismat og reynsla, hins vegar á faglegum sem eru menntun, siðareglur og 

hugmyndafræði (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 

Samantekt 

Í þessum kafla höfum við leitast við að rekja þróun í hugmyndafræði málefna 

fatlaðs fólks og hvernig þróun þroskaþjálfa stéttarinnar hefur fylgt því eftir. Einnig 

fjölluðum við um hvernig störf gæslusystra breyttust í samræmi við þróun 

hugmyndafræðinnar, úr læknisfræðilegri umönnun í þjálfun, uppeldi og kennslu. 

Við höfum fjallað um hvernig mannréttindi fólks með fatlanir hefur aukist með laga 

og reglugerða breytingum og hvernig börn með fatlanir hafa fengið í auknum mæli 

möguleika á að stunda nám í almennum skólum. Samfara þessum breytingum hefur 

skapast grundvöllur fyrir störf þroskaþjálfa í grunnskólum. Að lokum höfum við 

fjallað um hversu mikilvæg jákvæð viðhorf og starfsánægja eru svo fagmenn njóti 

sín í starfi. Í næsta kafla munum við fjalla um hugmyndafræðina skóli án 

aðgreiningar sem er sú stefna sem íslensk stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að 

vinna eftir og það umhverfi sem þroskaþjálfar starfa í. 
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3. Skóli fyrir alla 

Í þessum kafla munum við fjalla um rétt barna til náms og hugmyndafræðina skóli 

án aðgreiningar og nám fyrir alla. Við munum skoða lög og reglugerðir ásamt 

sáttmálum sem settir hafa verið um þennan málaflokk og íslensk stjórnvöld 

skuldbundið sig til að fara eftir. Að lokum munum við fjalla um 

einstaklingsnámskrá og nauðsyn hennar. 

3.1 Skóli án aðgreiningar 

Í kring um 1970 varð sú krafa háværari frá sérkennurum að allir nemendur ættu 

kost á því að sækja skóla í sínu heimahverfi. Mikil breyting varð á hugsunum fólks 

á réttarstöðu fatlaðra barna til náms og snérust hugmyndir skólafólks um markmið, 

tilgang kennslu og þjálfun allra nemenda. Blöndun nemenda í bekki var 

jafnréttishugsjón þar sem allir nemendur áttu sama rétt til náms. Með nýjum 

grunnskólalögum nr. 63/1974 kemur fyrst fram að fötluð börn sem ekki geta notið 

almennrar kennslu skuli fá kennslu við hæfi í því rými sem til þarf. Árið 1977 var 

sett reglugerð um sérkennslu í kjölfar hennar var kominn fjárhagslegur grunnur 

fyrir sérkennsluúrræði. Norræna ráðherranefndin kom saman árið 1980 og 

samþykkti yfirlýsingu um stamstarf, rannsóknir og þróunarstarf á Norðurlöndum. 

Einnig var lögð áhersla á að blöndun allra nemenda í skólum skyldi hafa forgang og 

tóku Íslendingar þátt í þeirri samvinnu. Virk blöndun á sér stað þegar allir 

nemendur taka fullan þátt í skólastarfinu, til þess að hún virki sem best þarf 

hugarfar að vera jákvætt og þekking kennara á sérþörfum nemandans að vera til 

staðar. Hins vegar var það ekki fyrr en árið 1990 með nýrri reglugerð um 

sérkennslu að tekið var fram að öll börn ættu rétt á að sækja nám í sínum 

heimaskóla (Jón Torfi Jónasson, 2008; Kristín Aðalsteinsdóttir, 1997).    

Á síðustu áratugum hefur skólasamfélag á Íslandi tekið miklum breytingum og 

menntastefnan um skóla án aðgreiningar víða fest sig í sessi. Stefnan felur í sér að 

allt nám skuli vera einstaklingsmiðað og skólastarf aðlagað að þörfum hvers og eins 

(Arthur Mortens og Gretar L. Marinósson, 2002). Ainscow og César (2006) fjalla 

um að forsendur skóla án aðgreiningar sé einstaklingsmótað nám fyrir öll börn. 

Einstaklingsnámskrá skal byggjast upp á þeim gildum að styðja einstaklinginn til 

jafnra tækifæri á við aðra, leita eftir styrkleikum og getu til að setja upp raunhæft 
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mat og kennsludagskrá. Jafnfram á hún að byggja á að nemandinn njóti sömu 

virðingar, geti lifað með reisn og með virkri þátttöku í skólanum. 

Einstaklingsnámskrá er unnin af fagfólki og byggir á mati og getu einstaklingsins 

en ekki vangetu. Einstaklingsnámskrá er liður í að byggja upp hæfileika 

einstaklingsins og styðja hann í að setja sér raunhæf markmið til lengri eða 

skemmri tíma (Browder, 2001). Skóli fyrir alla er oftast skilgreindur á Íslandi sem 

almennur skóli sem býður upp á menntun fyrir alla nemendur í sínu skólahverfi og 

kemur til móts við námsþarfir þeirra á áhrifaríkan hátt í almennum bekkjardeildum. 

Jafnframt hefur skóli fyrir alla það markmið að stuðla að félagslegum samskiptum 

nemenda og undirbúa þá fyrir þátttöku í samfélaginu á þeirra forsendum (Arthur 

Mortens og Gretar L. Marinósson, 2002). Hins vegar bendir Gretar L. Marinósson 

(2002) á að þrátt fyrir yfirlýsingar í grunnskólalögum sé enginn opinber 

skilgreining til á því hvað menntun án aðgreiningar eigi að fela í sér því sé opinber 

stefna í skólamálum barna með fatlanir óljós og mótsagnarkennd. Meginstefna 

laganna er að nemendur hafi möguleika á námi í sínum heimaskóla en sá fyrirvari 

var hafður á að það skuli vera „eftir því sem mögulegt er“ sem gefur 

skólastjórnendunum möguleika á að meta hvort þeir geti boðið upp á þá aðstoð sem 

nemandinn þarfnast (Gretar L. Marinósson, 2002, bls. 1). 

Salamanca-yfirlýsingin sem samþykkt var á Spáni hinn 10. júní 1994 var ákveðinn 

vendipunktur í menntamálum. Í henni er farið ýtarlega yfir rétt allra barna til 

menntunnar þrátt fyrir að þau hafi mismunandi námshæfileika og þarfir. Í 

yfirlýsingunni er því meðal annars lýst yfir að veita eigi öllum börnum góða 

menntun í almennum skóla sem er virkasta aflið til að sigrast á mismunun og móta 

þjófélag án aðgreiningar (Menntamálaráðuneytið, 1994). 

Yfirlýsingin var höfð að leiðarljósi við gerð grunnskólalaga nr. 66/1995 þar kemur 

fram að grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt og skóli án 

aðgreiningar varð að veruleika. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2006) kemur fram að 

eitt grundvallarviðmið í skólastarfi sé jafnrétti til nám. Það felst ekki endilega í 

sömu úrræðum fyrir alla heldur sambærilegum og jafngildum tækifærum á menntun 

sem felast í því að finna leiðir til að koma til móts við ólíka getu nemendanna 

(Menntamálaráðuneytið, 2006).  
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Í nýjum grunnskólalögum nr. 91/2008 er lögfest menntastefna á Íslandi um skóla án 

aðgreiningar, er hún bundin ýmsum alþjóðasamþykktum eins og Salamanca-

yfirlýsingunni og menntastefnu Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna. 

Einnig kemur fram í Aðalnámskrá og lögum um grunnskóla nr. 91/2008 að allir 

nemendur eigi rétt á menntun við hæfi, stefna stjórnvalda er að nemendur með 

fatlanir hafi möguleika á að stunda nám í sinni heimabyggð með sínum jafnöldrum 

á þeirra forsendum (Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Brynhildur G. Flóvenz (2004) kemur inn á í bók sinni Réttarstaða fatlaðra að 

mikilvægt sé fyrir samfélagið að fatlaðir öðlist menntun og bætt mannréttindi. 

Sýnileiki einstaklinga með fatlanir inn í almennum skólum eykur skilning og 

afstöðu ófatlaðra einstaklinga til réttinda þeirra og getur það dregið úr fordómum 

sem uppi hafa verið í samfélaginu. Það er skylda samfélagsins að einstaklingar geti 

stundað nám þrátt fyrir fötlun sína á sínum forsendum. Ísland er aðili að aljóðlegum 

sáttmálum eins og Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna, Mannréttindasáttmála 

Sameinuðu Þjóðanna og Mannréttindasáttmála Evrópu. Þar eru tryggð réttindi allra 

barna til jafnræðis og menntunnar og þátttöku í samfélaginu án tillits til kynferðis, 

litarháttar eða fötlunar (Brynhildur G. Flóvenz, 2004; Gretar L. Marinósson og 

Auður B. Kristinsdóttir, 2004). Sérstaklega kemur þó fram í 23. gr. Barnasáttmálans 

réttur fatlaðra barna. Þar segir 

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. 

Í Salamanca yfirlýsingunni er komið sérstaklega inn á menntun barna með sérþarfir 

í almennum skólum. Þar er jafnframt komið inn á að almennir skólar skuli móta 

umhverfið sem tekur á móti nemendum með fatlanir og undirbúi þjóðfélag án 

aðgreiningar (Menntamálaráðuneytið, 1994). 

Innan grunnskólanna eru fötluð börn fámennur hópur og aðstandendur þeirra ekki 

stór þrýstihópur. Þar af leiðandi tekur mun lengri tíma fyrir nemendur með fatlanir 

að verða jafn sjálfsagðir í sínum heimaskóla og ófatlaðir nemendur (Huldís 

Franksdóttir, 2007). Rannsóknir sem hafa verið gerðar um nám barna með fatlanir 
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hafa bent á að ekki fái öll börn þá þjónustu sem þau eiga rétt á. Það kemur meðal 

annars fram í rannsókn Gretars L. Marinóssonar og samstarfsmanna (2007) Tálmar 

og tækifæri að börn með fatlanir fái oftar stuðning frá ófaglærðu fólki en 

sérmenntuðum fagmönnum eins og þroskaþjálfum. Börn með sérþarfir þurfa á 

meiri stuðningi að halda til að ná árangri í skólanum, hvort sem það er námslega 

eða félagslega og eiga þess vegna að fá allan þann stuðning sem mögulegt er. Í 

könnuninni kemur reyndar fram mismunur á svörum foreldra og starfsmanna þegar 

kemur að hlutverki þroskaþjálfa. Starfsfólk vill meina að hlutverk þroskaþjálfa sé 

mun stærra en foreldrar telja. Foreldrar og starfsmenn töldu að meginvandi hvað 

varðar menntun barna með þroskahömlun lægi í skorti á fjárveitingum og of 

mörgum börnum í bekk (Gretar L. Marinósson, Ingibjörg H. Harðardóttir og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2007).  

3.2 Viðhorf skólastjórnenda 

Rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfum skólastjórnenda til menntunar barna með 

fatlanir og skóla án aðgreiningar bæði hér á landi og erlendis. Samkvæmt rannsókn 

Önnu Kolbrúnar Árnadóttur (2010) um viðhorf skólastjórnenda á 

hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar kemur fram að meirihluti þeirra töldu hana 

jákvæða en virtust ekki allir hafa fullan skilning á aðaláherslum 

hugmyndafræðinnar. Skólastjórnendurnir töldu hana eingöngu snúast um rétt barna 

að ganga í skóla en ekki um sveigjanlega námsþætti og fjölbreytt námsefni. Í 

rannsókn Gretar L. Marinóssonar og samstarfsfélaga Tálmar og tækifæri (2007) 

kemur fram að minnihluti foreldra barna með þroskahömlun hafi mætt neikvæðu 

viðhorfi og andstöðu skólastjórnenda við inngöngu barna þeirra í almennan skóla. 

Rök skólastjórnendana voru þau að skortur væri á fjármagni og þekkingu til að 

koma til móts við námsþarfir nemendanna. Þessar rannsóknir samræmast rannsókn 

Judy L. Horrocks, George White og Laura Roberts (2008) þar sem sérstaklega voru 

skoðuð viðhorf skólastjórnenda til einhverfra barna. Tilgangur rannsóknarinnar var 

að skoða viðhorf skólastjórnenda til vistunnar barna með einhverfu í skólakerfinu 

og skilning þeirra á hversu nauðsynleg sérkennsla er. Í undirbúningi að 

rannsókninni sáu rannsakendur að menntun skólastjórnenda var ekki í samræmi við 

þá þekkingu sem nauðsynleg er til sérkennslu. Jafnframt lögðust 

skólastjórnendurnir gegn því að alþingi legði fram tillögu að lögum um skóla án 

aðgreiningar. Í niðurstöðunum sést líka að skólastjórnendur á yngstu skólastigum 
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eru mun jákvæðari gagnvart því að einhverf börn taki þátt í almennum skóla. Í 

rannsókn Umesh Sharma, Dennis Moore og Sanjeev Sonawane (2009) koma fram 

sambærilegar niðurstöður þar sem kennarar töldu sig ekki hafa næga þekkingu á 

sérkennsluaðferðum, þeir hefðu ekki nægan stuðning og álagið var of mikið inn í 

kennslustundinni. Jafnframt sýndi þessi rannsókn að kennarar með framhaldsnám 

voru jákvæðari gagnvart því að innleiða óhefðbundnar námsleiðir í kennslustofuna 

en kennarar með grunnmenntun. Niðurstöður þessa rannsókna sýna mjög misjöfn 

viðhorf skólastjórnenda gagnvart nemendum með fatlanir en ekki hafa áður verið 

skoðuð viðhorf þeirra til þroskaþjálfa. 

Samantekt  

Í þessum kafla höfum við leitast við að rekja þróun  hugmyndafræðinnar skóli án 

aðgreiningar og rétt allra barna til náms. Við höfum skoðað lög, reglugerðir og 

sáttmála sem snúa að skólamálum. Miklar breytingar hafa verið í skólamálum á 

Íslandi á undaförnum árum og áhersla lögð á að aðlaga skólastarfið að þörfum allra 

barna. Jafnframt skoðuðum við hvað felst í einstaklingsnámskrá og að lokum 

fjölluðum við um nokkrar tengdar rannsóknir. Í næsta kafla munum við fjalla um 

framkvæmd rannsóknar okkar og markmið hennar. 
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4. Framkvæmd rannsóknar 

Hér í þessum kafla munum við gera grein fyrri þeim aðferðum sem við notuðum í 

rannsókninni, framkvæmd hennar, markmiðum og rannsóknarspurningu. Einnig 

munum við kynna þátttakendur, hvernig gangaöflun fór fram og úrvinnslu var 

háttað. Að lokum munum við fjalla um takmarkanir rannsóknarinnar.  

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið verkefnisins var að kanna viðhorf skólastjórnenda til starfa þroskaþjálfa í 

grunnskólum. Sjónum var sérstaklega beint að samstarfi þroskaþjálfa við annað 

starfsfólk skólanna, hlutverki þeirra í skólastarfinu og starfsviði. 

Við leituðumst við að fá svör við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hvaða hugmyndir hafa skólastjórnendur til starfa þroskaþjálfa í 

grunnskólum? 

 Hvert er hlutverk þroskaþjálfa og starfsvið í grunnskólum? 

 Í hverju felst samstarf þeirra við annað starfsfólk skólanna? 

4.2 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Rannsókn okkar byggir á eigindlegri aðferðafræði sem meðal annars felst í að 

skoða og skilja hlutina út frá félagslegu samhengi fyrir utan ramma hins 

hefðbundna hversdagsleika. Það gera rannsakendur með því að velja fólk og ræða 

við það um atburði sem það upplifir til að fá sem mesta innsýn í viðfangsefnið. 

Einnig felast eigindlegar aðferðir í því að skoða nákvæmlega viðfangsefnið í þeim 

tilgangi að öðlast skilning á hugarfari, þekkingu og aðstæðum fólks sem getur 

meðal annars varpað ljósi á mikilsverð málefni og komið áhugaverðum upp-

lýsingum á framfæri (Esterberg, 2002). Jafnframt kemur Esterberg (2002) inn á að 

eigindlegar rannsóknir lýsa upplifun og viðhorfum einstaklinganna. 

Þegar gerðar eru eigindlegar rannsóknir beinast þær meðal annars að daglegri 

reynslu fólks og geta því orðið sveigjanlegar og túlkandi. Slíkar rannsóknir eru 

gerðar með því að taka viðtöl, afrita þau og greina þemur sem unnið er út frá og að 

lokum eru dregnar niðurstöður af þeim. Rannsakendur sem gera eigindlegar 

rannsóknir leggja áherslu á að hlusta á fólk og reyna að setja sig í spor þátttakenda 
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með því að skilja viðhorf þeirra og veröld. Þessi rannsóknaraðferð hentar því vel í 

rannsóknum þar sem leitast er við að ná fram heildarmynd og upplifun 

einstaklingsins (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

Þau gögn sem unnið er með í eigindlegum rannsóknum kallast lýsandi gögn og eru 

notuð við framkvæmd rannsóknarinnar. Í upphafi rannsóknarinnar fer rann-

sakandinn af stað með ákveðnar hugmyndir um spurningar fyrir viðmælendur sína 

en svör þeirra breyta oft hugmyndum rannsakandans og nýjar spurningar vakna 

(Taylor og Bogdan, 1998).  

4.3 Gagnasöfnun og greining 

Aðferðin sem við notuðum við gagnasöfnun voru opin viðtöl við fjóra 

skólastjórnendur í nágrenni höfuðborgarsvæðisins sem voru tekin á tímabilinu 

október 2010 til janúar 2011. Opin viðtöl eru notuð í eigindlegri aðferðafræði þar 

sem þátttakendum er gefið tækifæri til að fjalla um viðfangsefnið á opinn hátt og tjá 

hugsanir sínar í orðum. Eins og kemur fram hjá Esterberg (2002) þá setja 

rannsakendur sig í spor viðmælenda, sjá hlutina út frá þeirra sjónarhorni en nota 

ekki eigin reynslu og skoðanir. 

Við fengum leyfi til að hljóðrita öll viðtölin sem fóru fram á skrifstofum 

skólastjórnendana og tók hvert viðtal tæplega klukkustund. Við gagnaöflun var 

stuðst við rannsóknarspurningu þar sem haft var að leiðarljósi viðhorf 

skólastjórnenda til starfa þroskaþjálfa og mikilvægi þeirra í grunnskólunum. 

Jafnframt unnum við út frá viðtalsramma sem innihélt fimm spurningar til að dýpka 

rannsóknarspurninguna. Viðtölin þróuðust í framhaldi af fyrirfram ákveðnum 

spurningum og nýjar spurningar bættust við eftir svörum skólastjórnenda.  

Skólastjórnendurnir þrjár konur og einn karlmaður voru með mislangan starfsaldur 

sem skólastjórar og allir búnir að starfa í sínum skóla í mörg ár, Tveir 

skólastjórnendana eru með starfandi sérdeildir innan skólans. Viðtölin skráðum við 

niður og afrituðum orðrétt og greindum að lokinni gagnaöflun. Gögnin voru kóðuð 

til að safna sameiginlegum þáttum og hvað skildi að í svörum þeirra. Að lokum 

kortlögðum við viðtölin niður í þá þætti sem í þeim birtust. Með því að kortleggja 

þau fundum við þær fjórar þætti sem við leggjum mesta áherslu á að fjalla um. 
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4.4 Val á þátttakendum 

Við val á þátttakendum notuðum við markvisst úrtak þar sem við völdum 

einstaklinga sem við töldum geta gefið okkur nákvæm svör við rannsóknar-

spurningu okkar. Við einblíndum á grunnskóla í nágrenni höfuðborgarsvæðisins þar 

sem starfandi eru þroskaþjálfar. Einnig ákváðum við að hafa tvo skóla með sérdeild 

og tvo án sérdeildar. Ástæða þess að við völdum þessa skólastjórnendur er vegna 

búsetu okkar. Við höfðum samband við viðmælendur okkar og útskýrðum fyrir 

þeim um hvað rannsókn okkar fjallaði. Allir viðmælendur okkar tóku vel í ósk 

okkar um viðtal og sýndu rannsókninni mikinn áhuga, fullum trúnaði var heitið 

ásamt því að nota önnur nöfn en þeirra eigin. Tilviljun réð því að einungis einn 

karlmaður var valinn í rannsóknina. 

4.5 Siðferðileg álitamál og takmarkanir 

Í rannsókn okkar teljum við að ekki sé komið inn á stóra siðferðilega þætti, þar sem 

ekki er fjallað sérstaklega um starfsmenn, einstaklinga eða fjölskyldur þeirra. 

Einnig  gerum við okkur grein fyrir því að svæðið sem við rannsökuðum er lítill 

hluti Íslands og ekki erfitt að rekja svör til viðmælenda okkar. Hins vegar teljum 

við að takmarkanir séu á rannsókn okkar og liggja þær í hversu fáa skólastjórnendur 

við ræddum við á landsvísu og valdir voru eingöngu skólar þar sem þroskaþjálfar 

starfa. Til að ná raunhæfari niðurstöðum og fá fleiri sjónarhorn hefðum við þurft að 

tala við breiðari hóp skólastjórnenda það er að segja á fleiri stöðum á landinu. 

Við höfðum höfuðreglurnar fjórar að leiðarljósi við gerð rannsóknar okkar. Þær eru 

í fyrsta lagi sjálfræði þar sem upplýst samþykki liggur fyrir og áhersla lögð á að 

bera virðingu fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans. Í öðru lagi skaðleysi þar sem 

nafnleyndar er gætt og ávinningur viðmælenda réttlætir rannsóknina. Í þriðja lagi 

velgjörðir þar sem kvöð er á rannsakandanum að rannsóknin láti gott af sér leiða og 

rannsóknin skaði ekki viðmælendur. Í fjórða lagi réttlæti þar sem rannsakandinn 

þarf að vera meðvitaður um ávinning þess sem rannsakað er og vera rannsóknar 

gögnunum trúr (Sigurður Kristinsson, 2003). Við teljum okkur hafa virt skoðanir og 

gildi hvers viðmælenda í hvívetna þar sem þeir fengu að tjá viðhorf sín á opinn hátt, 

jafnframt ítrekuðum við nafnleynd og fengum staðfest samþykki þeirra á viðtalinu. 
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Samantekt  

Hér að ofan höfum við lýst framkvæmd rannsóknarinnar og farið yfir þá þætti sem 

við studdumst við í eigindlegri rannsókn okkar. Í næsta kafla munum við fjalla um 

niðurstöður rannsóknarinnar.  
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5. Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum hluta munum við kynna niðurstöður rannsóknarinnar. Við munum skipta 

þeim niður í fjóra þætti og koma þar inn á skólann, störf þroskaþjálfa innan skólans, 

samstarfið og viðhorfin síðan munum við tengja það fræðunum sem við höfum 

fjallað um hér að ofan. Til að aðgreina viðmælendur okkar munum við nefna þá 

öðrum nöfnum. 

5.1 Metnaður og fagmennska 

Viðmælendur okkar lögðu allir mikinn metnað í að fara eftir hugmyndafræðinni 

skóli án aðgreiningar eða skóli fyrir alla. Í viðtölum kom fram hjá öllum 

skólastjórnendunum mikill metnaður að láta nemendum og starfsfólki líða sem best 

ásamt því að bjóða alla velkomna í sinn skóla. Einnig kom það fram í viðtölunum 

að stefna allra skólanna væri byggð upp á einstaklingsmiðuðu námi og skóla án 

aðgreiningar. Þetta samræmist því sem Gretar L. Marinósson o.fl. (2007) komust að 

í rannsókn sinni að viðhorf skólastjórnenda væru allmennt jákvæð gangvart skóla 

án aðgreiningar. Skólastjórnendurnir sem við ræddum við voru sammála um að 

ávallt væri leitast við að ráða í flestar stöður fagmenntað starfsfólk sem leggur 

metnað í starf sitt þó það þýði færri starfsmenn eða eins og viðmælandi okkar sem 

við munum nefna Ölmu kom inn á er: 

Stefnan og metnaðurinn alltaf að hafa fagmenntað fólk. Mér finnst alveg 

ótrúleg framför og forréttindi að geta ráðið þroskaþjálfa til starfa á sínum 

kjörum og sínum kjarasamningi. Hérna í skólanum er búið að brúa þetta bil 

og búa til ákveðið ferli þar sem gert er ráð fyrir þroskaþjálfa.  

Þessar áherslur komu einnig skýrt fram hjá öllum skólastjórnendunum  eða eins og 

viðmælandi okkar sem við munum nefna Kristínu sagði þurfa skólarnir:  

Fyrst og fremst aukna fagþekkingu innan skólakerfisins sem kemur með 

þroskaþjálfum og við þurfum á henni að halda samkvæmt lögum þá er 

grunnskóli fyrir alla.  

Viðmælendur okkar komu allir inn á að fagmennska skólanna væri byggð upp á 

sveigjanleika og aðlögun að þörfum nemandans. Einnig höfðu þeir fagmennsku, 

fjölbreytileika, þekkingu og einstaklingsmiðað nám að leiðarljósi í starfi skólanna. 
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Þrátt fyrir áherslu skólastjórnendanna á fagmenntað starfsfólk komu þeir jafnframt 

inn á mikilvægi ófaglærðra starfsmanna eins og stuðningsfulltrúa í fjölbreyttu starfi 

skólans. Það kemur fram hjá viðmælandi okkar sem við munum nefna  Skúla að 

hann taldi nauðsynlegt að hafa ákveðna breidd á sviði starfsmanna innan skólans, 

eða eins og hann sagði: 

 Það sem þroskaþjálfar gera og það sem kennarar gera í sumum tilfellum 

skarast það. En fyrst og fremst að menn þekki sérsvið hvors annast og vinni 

saman. Við þurfum þessa breidd. Og ég held að við þurfum að fá fleiri 

sérfræðinga inn í skólana ... stuðningsfulltrúi er ófaglærður starfsmaður sem 

aðstoðar inn í tímum. 

Allir skólastjórnendurnir komu inn á mikilvægi þess að leggja metnað í aðstoð við 

nemendur með því að ráða fagmenntað fólk til starfa. Þeir töluðu um að í þeirra 

skóla væri fjöldi nemenda sem þarfnaðist sérúrræða eða stuðnings. Skúli talaði um 

að skólinn væri samfélaga þar sem öll þjónusta ætti að vera í boði inna veggja hans, 

hvort sem það væri kennsla eða faglegur stuðningur við nemendur. Jafnframt voru 

allir skólastjórnendurnir sammála um að þroskaþjálfar væru nauðsynlegir 

starfsmenn til að uppfylla þær kröfur sem grunnskólalögin gera ráð fyrir í aðstoð 

við einstaklinga sem þarfnast sérstuðnings og rétt þeirra til náms. Allt er þetta þáttur 

í heildstæðu skólakerfi þar sem fagmennska og fagþekking er höfð að leiðarljósi. 

5.2 Störf þroskaþjálfa innan skólans  

Allir viðmælendur okkar töluðu um að starfsvettvangur þroskaþjálfa í skólunum 

væri fjölbreyttur og störf þeirra í mikilli þróun. Einnig voru skólastjórnendurnir 

sammála um að aukning hefði orðið á störfum þroskaþjálfa innan skólans eftir að 

lög voru sett um skóla án aðgreiningar og þörfin fyrir sérfræðiþekkingu þeirra 

aukist. Misjafnt var hversu mikla áherslu viðmælendur okkar lögðu á nauðsyn þess 

að kynna fagsvið þroskaþjálfanna og skilgreina ramma um verskvið þeirra. Allir 

voru þeir hinsvegar sammála um að starfslýsing þroskaþjálfa í skólum væri óljós og 

ekki væri til greinargóð skilmerking á starfsviði þeirra sem leiddi oft til togstreitu 

milli fagaðila. Eða eins og kemur fram hjá Skúla þegar hann er spurður um 

starfslýsingu þroskaþjálfa í hans skóla: 



28 
 

Ég þarf nú bara að fara að gá að því ... það hlýtur nú að vera til einhver 

starfslýsing fyrir þá eða fyrir þroskaþjálfadeild en ég verð að viðurkenna að 

ég hef ekkert skoðað hana nýlega 

Í viðtölunum töluðu allir um að starfslýsing þyrfti að vera til en hún þyrfti að vera 

sveigjanleg og hægt að aðlaga hana nemendum hverju sinni. Einn skóla-

stjórnendanna tók sérstaklega fram að starfslýsingi þyrfti að vera tengd 

kjarasamningum kennara og sveigjanleg að starfi skólans en ekki bindandi. Þrátt 

fyrir óljósar starfslýsingar voru allir skólastjórnendurnir sammála um að störf 

þroskaþjálfa væru mikilvæg þegar kemur að stuðningi við börn með fatlanir til að 

auka hæfni þeirra og þátttöku í daglegu lífi. Þetta samræmist því sem Huldís 

Franksdóttir (2007) talar um að erfitt geti verið fyrir þroskaþjálfa að finna sinn 

starfsvettvang. 

Viðmælendur okkar töluðu um að í skólanum væru þroskaþjálfar fagmenn á sínu 

sviði og hlutverk þeirra fælist meðal annars í að styðja nemendur með sérþarfir, 

vera ráðgjafar við kennara, stuðningsfulltrúa og foreldra ásamt því að gæta að 

almenn réttindi barna til náms væru ekki brotinn. Í viðtalinu við Ölmu kemur hún 

inn á mikilvægi þroskaþjálfa í sínum skóla:  

Það er akkúrat það sem þarf að með þroskaþjálfann við þurfum, þetta er bara 

nauðsynlegur þáttur fyrir einstaklinga og líka sem ráðgjafa sem er alveg 

bara svo ég tali nú ekki um fyrir skóla eins og okkar sem að er með 

sérdeildir og rekur frístundaúrræði fyrir börn sem eru fötluð og þroskaskert 

... að hafa þessa ráðgjöf. Sem er mjög mikils virði og styrkjandi. Ekki 

spurning. 

Allir skólastjórnendurnir töluðu um að í þeirra skóla störfuðu kennarar og 

stuðningsfulltrúar sem höfðu ekki þá sérþekkingu sem þroskaþjálfar hafa á sviði 

fötlunar. Jafnframt voru þeir allir sammála um að þroskaþjálfar væru alltaf að vinna 

á í skólakerfinu og væru að verða eftirsóttir starfskraftar þar. Í viðtölunum kemur 

einnig fram þörf á þekkingu þroskaþjálfa innan skólans eða eins og viðmælandi 

okkar sem við nefnum Björg lýsir með eftirfarandi hætti starfi þroskaþjálfans í 

sínum skóla: 



29 
 

Hún er að leiðbeina oft kennurunum líka þegar koma nýjar greiningar hún 

situr skilafundi hún sér þetta út frá allt annarri hlið, við sjáum þetta út frá 

kennslufræði og hvernig á að aðlaga námið en þroskaþjálfinn sér þetta oft út 

frá foreldra hliðinni og annarri þjónustu líka og getur svona aðstoðað okkur 

líka í kringum það og það er mjög góður vinkill. 

Skólastjórnendurnir allir töldu stuðning við kennara frá þroskaþjálfum vera mjög 

góðan og markmið þeirra væru þau sömu, það er að huga að velferð nemenda með 

fatlanir, efla þá félagslega, auka færni þeirra og þekkingu.  

5.3 Samstarf   

Allir viðmælendur okkar voru sammála um mikilvægi góðs samstarfs milli fagaðila 

innan skólans og aðstandenda. Jafnframt voru þeir sammála um hversu mikilvægt 

það væri að þroskaþjálfar misstu ekki sjónar á hversu mikilvægir fagmenn þeir 

væru innan skólakerfisins. Skólastjórnendurnir voru sammála um að hér áður fyrr 

gætti óöryggis hjá kennurum vegna skorts á þekkingu á sviði fatlana. Samræmist 

það niðurstöðum rannsóknar Miles (2009) og Snæfríðar Þ. Egilson (2003)  þar sem 

kom fram að kennarar töldu sig skorta þekkingu á sviði fatlanna og mörgum 

kennurum reyndist erfitt að leita sér aðstoðar eða ráðgjafar frá öðrum fagaðilum.  

Í viðtölunum komu skólastjórnendurnir inn á að ágreiningur hafi myndast milli 

sérkennara og þroskaþjálfa þar sem starfsvettvangur þeirra skarast oft og þess 

vegna er gott samstarf mikilvægt. Í þessu samhengi talar Björg um að: 

Það myndaðist oft togstreita hér áður fyrr milli þroskaþjálfans og sérkennara 

hvað er mitt svið og hvað er þitt 

Einnig kom það fram að í dag nýttist fagmenntun þroskaþjálfa vel innan skólans 

vegna þekkingar þeirra á fötlun. Jafnframt kom fram í viðtalinu við Skúla 

mikilvægi góðs samstarfs í skólunum til að forðast togstreitu milli sérkennara og 

þroskaþjálfa þar sem samstarf þeirra er mikið og þeir hafi styrkleika á mismunandi 

sviðum. Eða eins og Skúli orðar það: 

Enda taka þeir það sem að sérstaklega tilheyrir þeim en að öðru leiti þá er 

þetta fyrst og fremst samvinna ... þetta er samfélag við eigum að vinna 
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saman. Og sameiginlegt verkefni er að koma þessum börnum til eins mikils 

þroska og við getum. 

Hins vegar töluðu allir skólastjórnendurnir um að í dag væri gott samstarf milli 

fagaðila eða eins og Skúli komst að orði: „ Við skilgreinum skólann sem samfélag 

sem einkennist af virðingu, ábyrgð, virkni og ánægju“. 

Í viðtölunum kom jafnframt fram að þroskaþjálfar og kennarar hafa að svipuðum 

markmiðum að stefna innan skólanna þar sem velferð nemenda með fatlanir er höfð 

að leiðarljósi. Einnig töluðu þeir um að markmið allra með góðu samstarfi væri að 

efla nemendur félagslega, auka færni þeirra og þekkingu. Því skiptir samvinna og 

þverfagleg vinna miklu máli. Í öllum viðtölunum kom það skýrt fram að samstarfið 

við þroskaþjálfann var talið mikilvægt eða eins og Alma kom inn á í sínu viðtali þar 

sem hún segir:  

Þetta er uppbyggingastarf í skólanum þá verði þetta að vera svolítið að 

þroskaþjálfinn komi með sýna faglegu sýn inn og kennarinn og 

þroskaþjálfinn geti unnið þetta saman en samt með eðlilegri verkaskiptingu 

og mér finnst það alveg frábært að sjá það í ... Þannig að ég vil ekki sjá 

svona algjöra svona sérhæfingu en svona samvinnu sko og alveg eins og 

kennarar eru fagmenn á sínu sviði og eru með ákveðnar kennsluaðferðir og 

trúa á þær og vilja framfylgja þeim svo kemur þroskaþjálfinn inn með sínar 

þroskaþjálfunaraðferðir og sé tilbúin að kynna þær en síðan er svona 

samkomulag hver vinnur verkið hvenær. Það er meira svona verkaskipting 

og hvernig er það best á hverjum tíma. 

Skólastjórnendurnir töluðu allir um að í svona samstarfi þyrftu allir að leggjast á 

eitt, vera sveigjanlegir í úrræðum og tengslum við aðra þannig að nemendunum líði 

vel og ekki verði árekstrar.  

5.4 Viðhorf  

Fram kom í viðtölunum að störf þroskaþjálfa í grunnskólum byggir á mannlegum 

samskiptum og því er mikilvægt að hafa jákvætt hugarfar og viðhorf gagnvart 

samstarfsmönnum, nemendum og fjölskyldum þeirra. Þetta samræmist skil-

greiningu Sigrúnar Aðalbjarnardóttir (2007) þar sem hún fjallar um að viðhorf og 
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hugafar okkar sé undirstaða persónulegrar hegðunar og persónuleg hegðun er 

undirstaða starfsánægju, viðhorfa til starfsins og samskiptum við aðra. 

Í viðtölunum við skólastjórnendurnar komu fram skýr viðhorf til starfa þroskaþjálfa 

í skólunum. Skúli talar meðal annars um að hann gæti ekki hugsað sér skólastarfið 

án þeirra þroskaþjálfa sem hjá honum eru starfandi eða eins og hann sagði: „ef ég 

hefði aðeins meiri pening myndi ég frekar vilja ráða þriðja, heldur en að fækka“. 

Fram kom hjá öllum skólastjórnendunum jákvæð viðhorf og ánægju með þá 

þroskaþjálfa sem starfa hjá þeim. Einn skólastjórnandinn kom inn á mikilvægi 

heildrænnar þjónustu og mikilvægi starfa þroskaþjálfa í tengslum við hana. Einnig 

talaði hann um hversu nauðsynleg þekking þroskaþjálfans væri í hlutverki ráðgjafa 

við kennara, starfsfólk og aðstandendur nemendanna. Annar skólastjórnandinn kom 

inn á að þroskaþjálfar ættu að vera í öllum skólum til að hægt væri að fylgja eftir 

lögum og reglugerðum. Allir skólastjórnendurnir voru mjög ánægðir með sína 

þroskaþjálfa og vildu ekki án þeirra vera í skólastarfinu. Eða eins og Skúli komst 

svo vel að orði:  

Ég skal alveg viðurkenna það stundum hefur svona skotið upp í kollinum á 

mér að, eru þroskaþjálfar endilega svo góðir í starfinu eða er það að ég er 

svona heppin með þroskaþjálfa.  

Jafnframt talaði hann um að hann væri með mjög góða þroskaþjálfa og það væri 

annars vegar vegna þess að þeir hefðu þessa þekkingu og hins vegar væru þeir mjög 

færir í sínu fagi og ynnu sitt starf mjög faglega. Einnig töluðu allir skóla-

stjórnendurnir um að sú reynsla sem þeir hefðu af sínum þroskaþjálfum væri mjög 

góð. Viðhorf skólastjórnendanna til starfa þroskaþjálfa eru jákvæð en þau gefa samt 

til kynna að án starfslýsingar er óljóst hvað og hvernig þeir eiga að starfa í 

skólunum. Þegar Kristín var spurð hvort hún teldi mikinn ávinning fyrir skólann að 

hafa starfandi þroskaþjálfa svaraði hún: „Já tvímælalaust ekki spurning“. Einnig 

sagði Björg að: „það ætti nánast að lögleiða að það ætti að vera einn þroskaþjálfi í 

hverjum skóla“. Skólastjórnendurnir töluðu um mikilvægi þess að bera virðingu 

fyrir störfum og fagþekkingu milli fagaðila. Jafnframt töluðu þeir um að allir skólar 

þyrftu að hafa þá þekkingu sem þroskaþjálfar búa yfir og fjölbreytta fagþekkingu 

þeirra til að geta boðið upp á þá þjónustu sem skólunum ber. Einnig voru þeir 
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sammála um að jákvætt viðhorf yfirmanna skilaði sér í aukinni starfsánægju. Fram 

kom í viðtalinu við Ölmu jákvætt viðhorf og mikilvægi þroskaþjálfa í skólanum:  

Mér finnst þetta alveg ótrúleg framför að geta ráðið þroskaþjálfa sem að 

hérna starfa bara á sínum kjörum og sínum kjarasamningi. Það er búið að 

brúa þetta bil búið að búa til ferli fyrir þetta hérna þetta að hafa þroskaþjálfa 

með. 

Jafnframt talaði Alma um að það ætti að vera meiri breidd  fagfólks í skólunum og 

nefndi þar sem dæmi iðjuþjálfa, danskennara, tónmenntakennara. Hinir skóla-

stjórnendurnir voru á sama máli. Skólastjórnendurnir voru sammála um að þó svo 

fólk væri ekki með kennararéttindi ættu þeir fullt erindi í skólanna sem fagmenn á 

sínum kjörum og sínum kjarasamningum. Einnig voru skólastjórnendurnir  

sammála um að störf þroskaþjálfa í grunnskólum væri komið til að vera, spurningin 

væri um fjármagn til að tryggja öryggi þeirra í starfi. Þeir töldu allir að nauðsynlegt 

væri að endurskoða kjarasamninga þroskaþjálfa í tengslum við störf þeirra í 

grunnskólunum og aðlaga þá skólastarfinu. 

Samantekt 

Þegar við skoðum viðtölin út frá fræðunum sjáum við að skólastjórnendur lögðu 

áherslu á að unnið væri af fagmennsku og skólinn væri fyrir alla. Starvettvangur 

þroskaþjálfa í skólum er fjölbreyttur og störf þeirra eru mikilvæg þegar kemur að 

stuðningi við börn með fatlanir. Þeir eru stuðningur við börnin og sinna ráðgjöf við 

kennara, starfsfólk skólans og foreldra. Réttindagæsla er eitt af meginhlutverkum 

þroskaþjálfa og ber þeim að standa vörð um réttindi allra nemenda til náms. 

Samstarf milli fagaðila er mikilvægt svo skólastarfið gangi vel. Nauðsynlegt er að 

viðhorf til starfa fagaðila sé jákvætt svo þekking hans nýtist sem best.  
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6. Niðurlag og helsti lærdómar 

Í þessum kafla munum við draga saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar sem 

skiptast í fjóra þætti og helstu lærdóma sem af henni má draga. Í aðdraganda 

rannsóknar okkar skoðuðum við þróun þroskaþjálfastarfsins og hvernig 

hugmyndafræðin hefur breyst í gegnum tíðina og til dagsins í dag. Samkvæmt 

lögum eiga börn með fatlanir rétt á að stunda nám í almennum skólum með 

viðeigandi stuðning. Vegna þessarar þróunar töldum við ástæðu til að kanna viðhorf 

skólastjórnenda til starfa þroskaþjálfa sem sjá um þennan stuðning innan skólanna. 

Við teljum að rannsókn okkar veiti okkur innsýn í hver viðhorf skólastjóra eru til 

starfa þroskaþjálfa og hvert starfssvið þeirra er. Í lokinn munum við gera grein fyrir 

hvað við teljum að megi laga og hvað við höfum lært um samskipti skólastjórnenda 

og þroskaþjálfa í skólum. 

6.1 Niðurlag 

Fáir í heiminum hafa orðið fyrir jafn mikilli samfélagslegri einangrun og 

neikvæðum viðhorfum og einstaklingar með fatlanir, lítil áhersla var lögð á kennslu 

heldur voru einstaklingarnir einangraðir á stofnunum (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2008). Í gegnum tíðina hafa orðið breytingar á hugmyndafræðinni og þátttöku 

fatlaðra í samfélaginu og skilningur almennings í samfélaginu aukist. Í kjölfar 

endurskoðunar á grunnskólalögum í gegnum árin hafa orðið miklar breytingar í 

skólamálum fatlaðra hér á landi. Þegar grunnskólalög nr. 66/1995 voru samþykkta  

kom fram skýr krafa um skóla án aðgreiningar og við þær breytingar urðu 

þroskaþjálfar meira áberandi í skólastakerfinu. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 

kveður skýrt á um að allir hafi jafnan rétt til náms og kennslu við hæfi í sínum 

heimaskóla á sínum forsendum. Fram kemur hjá Gretari L. Marinóssyni og Arthuri 

Mortens (2002) að skóli fyrir alla sé skilgreindur á Íslandi sem almennur skóli sem 

býður upp á menntun fyrir alla nemendur í sínu skólahverfi og kemur til móts við 

námsþarfir þeirra á áhrifaríkan hátt í almennum bekkjardeildum. Niðurstöður okkar 

benda til að stefna allra skólanna sé að starfa samkvæmt lögum þar sem starf þeirra 

byggir upp á einstaklingsmiðuðu námi og skóla án aðgreiningar. Í viðtölunum kom 

fram að allir skólarnir vinna eftir lögum um grunnskóla þar sem segir að allir 

nemendur eigi rétt á menntun við hæfi og stefna stjórnvalda sé að nemendur með 

fatlanir hafi möguleika á að stunda nám í sinni heimabyggð með sínum jafnöldrum 
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á sínum forsendum ásamt skilgreiningunni um skóla fyrir alla. Hins vegar sáum við 

takmarkannir á því að allir skólarnir gætu uppfyllt þær kröfur að skólinn væri fyrir 

alla, þar sem húsnæðið bíður ekki upp á að allir geti stundað þar nám. Í einum 

grunnskólanum var enginn aðstaða fyrir hreyfihamlaða nemendur eða nemendur í 

hjólastól þar sem það var enginn lyfta í húsnæðinu en margir stigar, í öðrum skóla 

voru mjög opin rými sem ekki allir nemendur ráða við. 

Skólastjórnendurnir lögðu allir áherslu á fagmenntað starfsfólk og gott samstarf, 

einnig voru þeir sammála því að nauðsynlegt væri að hafa þroskaþjálfa í skólanum 

og mikill ávinningur væri af þeim. Í niðurstöðum okkar sjáum við jafnframt að 

skólarnir eru háðir fjármangi frá sveitarfélögunum og kemur það skýrt fram hjá 

öllum skólastjórnendunum að skortur á fjármagni hamli þeim að ráða þá fagmenn 

sem þeir teldu þörf á. Það má líka velta því upp hvort að kjarasamningar 

þroskaþjálfa þyrftu að vera skýrari þegar kemur að störfum þroskaþjálfa inna 

skólanna og þeir aðlagaðir að kjarasamningur annarra starfsmanna skólans.  

Í grein Bryndísar Guðmundsdóttir (2007) kemur fram að síðustu árin hafa 

þroskaþjálfar verið ört vaxandi fagstétt innan skólanna og starfið í stöðugri þróun. 

Þetta samræmist því sem kom fram í viðtölum okkar þar sem skólastjórnendur 

töluðu allir um að stöðugildum þroskaþjálfa hafi fjölgaði mikið eftir að lög voru 

sett um skóla án aðgreiningar og meiri þörf orðið fyrir sérfræðiþekkingu þeirra. Í 

niðurstöðum okkar kemur einnig í ljós að allir skólastjórnendurnir eru sammála um 

mikilvægi starfa þroskaþjálfa þegar kemur að stuðningi barna með fatlanir og 

hversu mikill ávinningur það er fyrir skólana að hafa þá. Jafnframt tala þeir um 

hversu mikilvægu hlutverki þeir sinna sem ráðgjafar fyrir kennara og foreldra. 

Huldís Franksdóttir (2007) talar um að störf þroskaþjálfa í skólum felist meðal 

annars í að gæta réttar og vera stuðningur nemandans í samræmi við þarfir hvers og 

eins. Einnig talar hún hversu mikilvægt þverfaglegt samstarf er milli fagstétta sem 

koma að málefnum barnsins. Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknarinnar þar 

sem að skólastjórnendurnir telja nauðsynlegt að hafa þroskaþjálfa starfandi í 

skólanum til að veita fullnægjandi þjónustu. Skólastjórnendurnir voru almennt 

sammála um að sú sérþekking á sviði fötlunar sem þroskaþjálfar búa yfir væri 

nauðsynleg í skólunum. Hún nýtist kennurum sem stuðningur í uppbyggingu 

einstaklingsnámskrár og námsefnis fyrir nemendur með fatlanir. Einnig njóta 

nemendurnir stuðnings þroskaþjálfa í formi leiðsagnar í námi og athöfnum daglegs 
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lífs. Eins og við komum inn á hér að ofan hafa rannsóknir sýnt að kennarar töldu 

sig skorta þekkingu á sviði fatlana sem styður frásögn skólastjórnendana um 

nauðsyn sérþekkingarinnar inn í skólana sem þroskaþjálfarnir búa yfir 

Í niðurstöðunum kemur jafnframt fram að ekki eru til skýrar starfslýsingar varðandi 

störf og starfsvettvang þroskaþjálfa í grunnskólum, heldur sé það í höndum 

skólastjórnenda hvert starfsvið þeirra er í hverjum skóla. Við leyfum okkur að 

fullyrða að nauðsynlegt sé að leggja þurfi vinnu í að búa til skýrar starfslýsingar 

fyrir þroskaþjálfa í skólunum sem skólastjórnendur geta stuðst við þegar starf 

þroskaþjálfans er skipulagt. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að skóla-

stjórnendurnir eru sammála um að nauðsynlegt sé að hafa sérstaka starfslýsingu 

fyrir þroskaþjálfa í skólum en hún þyrfti að vera sveigjanleg og hægt að aðlaga að 

nemendum og skólastarfi hverju sinni. Í þessu samhengi má velta fyrir sér hvort 

skortur á starfslýsingu sé hamlandi og geti orsakað togstreitu milli fagaðila. Fram 

kom í niðurstöðum okkar að togstreita milli þroskaþjálfans og sérkennarans hafi 

myndast hér á árum áður en þeir töldu þó að gott samstarf væri í dag. Ástæðan fyrir 

góðu samstarfi í dag væri meiri skilningur á sérfræðiþekkingu þroskaþjálfanna og 

starfssviði þeirra. Í skólastarfinu eru markmið allra starfsmanna ætíð þau sömu þar 

sem einblínt er á velferð nemendanna, stuðla að aukinni færni þeirra og styrkja þau 

félagslega.  

Niðurstöður úr rannsókn okkar segja okkur að skólastjórnendurnir leggja mikla 

áherslu á góða samvinnu og þverfagleg vinnubrögð. Einnig kom fram að samstarf 

við þroskaþjálfa væri mikilvægt til að nemendur með fatlanir fengju námsefni við 

hæfi og möguleika til að stunda nám í sínum heimaskóla. Í þessu samhengi teljum 

við að til að forðast að árekstrar myndist milli fagaðila þurfi allir að leggja sitt að 

mörkum, vera sveigjanlegir í úrræðum og opnir fyrir góðu samstarfi. Jafnframt 

teljum við að styrkleiki þroskaþjálfa geti legið í lausnar miðuðum hugmyndum og 

aðlögunarfærni og því eru þeir nauðsynlegir í skólastarfinu. 

Í rannsókn okkar einblíndum við sérstaklega á viðhorf skólastjórnenda til starfa 

þroskaþjálfa innan skólanna og voru niðurstöður okkar þær að þeir töldu störf 

þroskaþjálfa ómissandi í öllu skólastarfinu. Niðurstöður okkar sýna fram á jákvæð 

viðhorf skólastjórnendana til þroskaþjálfa og allir töldu þeir að skólastarfið 

þarfnaðist þeirra. Þá má velta því fyrir sér hvort ekki þyrfti að tryggja eitt stöðugildi 
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fyrir þroskaþjálfa í hverjum skóla. Nauðsynlegt er fyrir fagmenn eins og 

þroskaþjálfa að fá viðurkenningu á störfum sínum, því skiptir viðhorf yfirmanna 

þeirra miklu máli. Séu viðhorfin jákvæð í þeirra garð teljum við það skila sér í 

aukinni starfsánægja hjá þroskaþjálfum sem leiðir af sér faglegra starf með 

nemendunum.  

Ekki er auðvelt að gera rannsókn á viðhorfum og eru niðurstöður aldrei mælanlegar 

í tölum eða línuritum. Niðurstöður okkar sína almenna ánægju meðal skóla-

stjórnendana um störf þroskaþjálfa og mikilvægi þeirra í skóla án aðgreiningar. 

Skólastjórnendurnir virðast einblína á gott samstarf allra fagaðila innan skólans 

með það að leiðarljósi að mæta nemendunum á þeirra forsendum með sveigjanlegu 

og þverfaglegu samstarfi.  

6.2 Lærdómar  

Helstu lærdómar okkar af þeirri vinnu sem við höfum lagt í þessa rannsókn er að 

við þurfum að vera meðvituð um að réttur nemenda með fatlanir á sérúrræðum og 

stuðningi sé virtur. Einnig lærðum við hversu mikilvægt það er fyrir þroskaþjálfa að 

kynna nám, störf og starfsvettvang þeirra innan skólanna fyrir öðrum fagstéttum 

þar. Hér á eftir munum við draga saman helsta lærdóm sem við fengum úr 

rannsókninni og vonum við að aðrir fagmenn og skólafólk geti nýtt sér hann. 

 Til þess að hægt sé að tala um skóla fyrir alla eða skóla án aðgreiningar 

þurfa að vera fagmenntaðir starfsmenn sem sinna öllum þörfum 

nemendanna og framfylgja þeim lögum sem sett hafa verið um skólamál á 

Íslandi. 

 Starf þroskaþjálfa þyrfti að vera lögverndað innan skólanna til að tryggja 

rétt barnanna og starfsfólks. Við lögverdun starfsins yrðu skólarnir betur í 

stakk búnir að tryggja öllum nemendum nám við hæfi. 

 Hversu mikilvæg störf þroskaþjálfa eru þegar kemur að sérúrræðum, ráðgjöf 

og stuðningi við nemendur, kennara og foreldra. Jafnframt hvernig 

styrkleikar þeirra nýtast í góðri samvinnu við aðrar fagstéttir og 

aðstandendur. 
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 Þverfaglegt samstarf og sveigjanleiki eru nauðsynlegur þáttur í starfi 

þroskaþjálfa í skólunum til að stuðla að heildrænni þjónustu milli heimila og 

skóla. 

 Skólastjórnendur þurfa að sína viðurkenningu og virðingu fyrir störfum  

þroskaþjálfa, til að þroskaþjálfar njóti sín í starfi og fagþekking þeirra skili 

sér til nemendanna. 

Gerð þessarar rannsóknar hefur verið lærdómsrík og gefið okkur innsýn í viðhorf 

skólastjórnenda til starfa þroskaþjálfa og til þátttöku barna með fatlanir í þeirra 

skóla. Við sjáum mikilvægi þess að fagkunnátta þroskaþjálfa skili sér inn í skólanna 

til að stuðla að aukinni breidd fagmennsku þar. Við leggjum til að gerðar verði 

frekari rannsóknir á þessum málum til að stuðla að auknum stuðningi við nemendur 

með fatlanir í grunnskólum. Einnig leggjum við til að lögð verði vinna í gerð 

starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskólum og tengja hana kjarasamningum þeirra. 
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