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Útdráttur 
 

Fötlun getur verið með ýmsu móti, andleg, líkamleg eða jafnvel hvort tveggja og 
getur átt sér margar ólíkar orsakir.  Fatlaður er sá einstaklingur sem vegna meins eða 
skerðingar er hindraður í að inna af hendi hlutverk sem honum eða henni væri eðlilegt 
miðað við aldur, kynferði og aðstæður.  

Einhverfa nefnist ein tegund fötlunar. Hún getur verið þroskahömlun til lífstíðar 
og greinist yfirleitt á fyrstu þrjátíu ævimánuðum barnsins.  Einhverfir einstaklingar 
eiga oft erfitt með að skilja það sem þeir heyra, sjá og skynja í umhverfinu. Einhverfa 
torveldar félagsleg samskipti þeirra, boðskipti og hegðun, og að skilja aðstæður og 
hegðun annarra.  Einstaklinga með einhverfu skortir félagslegt innsæi og skilning á 
því hvað er viðeigandi eða óviðeigandi við hinar ýmsu aðstæður í daglegu lífi.  

Ritgerð þessi hefst á fræðilegri umfjöllun um fatlanir, hugtök eru skilgreind og 
fjallað er um viðhorf til fatlaðra, nám án aðgreiningar og á hvern hátt megi bregðast 
við ólíkum þörfum barna í leikskóla.  Lýst er einkennum einhverfu, orsökum hennar 
og eins er greiningu á hömluninni gerð ítarleg skil.  Rætt er um þær kennslu- og 
þjálfunaraðferðir, sem þekktar eru og reynst hafa vel vegna barna með einhverfu. 

Niðurstaða ritgerðarinnar sýnir fram á að leikskólakennarar þurfa að vera 
meðvitaðir um þroska og þarfir hvers fatlaðs einstaklings sem á leikskólann kemur og 
þarf að hafa markvissar kennsluaðferðir að leiðarljósi.   

 

Abstract 
 

There are various kinds of disabilities. Disabilities can vary from being mentally 
concerned physically disabled or both at the same time.  Handicapped person is the 
one who, because of  disease or some disability, can’t carry out the role he or she is 
expected to be able to, considering age, sex or circumstances. 

One of the disabilities is AUTISM.  It can be a lifelong handicap and is, most 
often, diagnosed in the first 30 months of ones life.  People with autism often find it 
difficult to understand what they hear, see or sense in their environment.  It makes it 
hard for people with autism to communicate with others and understand the daily 
situations in normal life.  They don’t know how to behave normally nor why others do 
behave in they way they do.  People with autism lack the social intuition and 
understanding of what is right and what is wrong in everyday life. 

The treatise begins by discussing disabilities, where concepts are defined and by 
pointing out the attitude towards handicapped people.  There is also coverage about 
non-discriminating studies and how to react to different needs of the playschool 
children.  The symptoms of autism, the cause for it and the diagnosis, are discussed in 
details.  Well-known and successful teaching and training methods for autistic people 
are defined.  

In this essay, the conclusion demonstrates that kindergarten teachers, have to be 
aware of development and the needs of each child and the appropriate approaches in 
each case.  
 


