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Ágrip 

Breyttar þjóðfélagsaðstæður kalla á breyttar áherslur í skólastarfi. Grunnskólar eiga að 

taka á móti öllum nemendum og það hefur haft miklar breytingar í för með sér. 

Einstaklingar með röskun á einhverfurófi eru hluti af því litrófi sem er innan 

skólastofunnar. Slíkir nemendur kalla á breytta menningu innan skólans, óhefðbundnar 

lausnir og ný viðhorf. Hér er litið náið á það stuðningskerfi sem hefur verið byggt upp 

fyrir velvirkan dreng með röskun á einhverfurófi. Hann er kominn á unglingastig 

grunnskóla. Sá stuðningur sem hann fékk á miðstiginu er ólíkur þeim stuðning sem 

hann fær á unglingastiginu, enda er mikill munur á skólastigunum. Viðhorf gagnvart 

drengnum var jákvætt og skýr hlutverkaskipting ríkti meðal þeirra sem unnu með 

honum. Vandað val á umsjónarkennara var til staðar á báðum stigum og góð samvinna 

ríkti á meðal starfsfólks skólans, foreldra og sérfræðinga. Undirbúningur við skil 

skólastiga fór tímanlega af stað og var vel vandað til verka. Mikilvægi greiningar var 

mikið en hún fékkst mjög seint. Unnið var út frá öllum greiningargögnum um leið og 

þau komu í hús. Fólk útvegaði sér þær upplýsingar sem það gat í millitíðinni og deildi 

þeim. Upplýsingaflæði meðal þeirra sem unnu með drengnum, stuðningur og 

sveigjanleiki þeirra hafa myndað grundvöll þeirrar vinnu sem hefur átt sér stað í 

kringum hann. Líkja má þessu við margslunginn dans, þar sem aðilar koma inn í 

dansinn, stíga sín spor og draga sig í hlé eftir því sem við á. Það að hver þekki sitt 

hlutverk, sín spor í dansinum, leiðir til þess að heildarmyndin virkar. Dansinn dunar.  

Formáli 

Sonur minn er getumikill einstaklingur með röskun á einhverfurófi Sjá viðauka 1). Það 

markaði stór tímamót í lífi hans þegar hann byrjaði nám í áttunda bekk grunnskóla. 

Þessi skil á skólastigum þýddu umtalsverðar breytingar fyrir hann, breytingar sem 

búast mátti við að myndu hafa í för með sér talsverðan kvíða og álag. Sú vinna sem átti 

sér stað fyrir, í kringum og eftir þessar breytingar hafði mikið um það að segja hversu 

vel hann aðlagaðist, sem og hvert framhaldið verður út grunnskólann fyrir hann. Mér 

lék hugur á að skoða það skipulag sem byggði upp stuðningsrammann sem auðveldaði 

honum að takast á við þessar breytingar. Ég fylgdist með þessu skipulagi utan frá sem 
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móðir hans, innan frá sem leiðbeinandi við skólann og frá sjónarhóli kennaranema. 

Von mín er að þetta rit eigi eftir að gagnast þeim sem standa frammi fyrir álíka 

aðstæðum í framtíðinni.  

 

Árið 2006 tók ég viðtöl við einstaklinga sem vinna við skólann um það skipulag sem 

hefur verið til staðar. Ég hef sjálf verið til staðar heima fyrir og hef innsýn í 

aðstæðurnar frá því sjónarmiði. Eins kenni ég við grunnskólann sem sonur minn gengur 

í og hef innsýn í það skipulag sem er þar til staðar sem leiðbeinandi, bæði með 

umsjónarbekk og kennslu sérgreina. Ég tók líka viðtöl við drenginn til að fá hans 

sjónarmið og hef auðvitað spjallað við hann um þessi mál í gegnum tíðina. Allir 

brugðust við sem best var á kosið og kann ég þeim þökk fyrir. Ég þakka Sigrúnu 

Hjartardóttur, einhverfuráðgjafa og Þuríði Jóhannsdóttur, lektor við Kennaraháskóla 

Íslands fyrir leiðsögn við gerð ritgerðarinnar. Andreu Harðardóttur þakka ég fyrir 

yfirlestur verkefnisins. Síðast en ekki síst þakka ég syni mínum fyrir að deila reynslu 

sinni með mér og manni mínum fyrir alhliða stuðning á meðan námi mínu hefur staðið. 
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1. Inngangur 

Almennur grunnskóli á að vera fyrir alla. Bæði skólinn sem stofnun og kennarar þurfa 

að takast á við fjölbreyttari hóp nemenda en áður. Kannski leiðir maður hugann lítið að 

því hvernig skólinn tekst á við þær kröfur sem gerðar eru í tengslum við nemendur með 

sérþarfir fyrr en það snertir mann beint. Sonur minn er með röskun á einhverfurófi. 

Fyrir honum er skólaumhverfið yfirþyrmandi, ærandi staður þar sem hann þarf að 

sigrast á hindrunum sem flest okkar eiga erfitt með að ímynda okkur. Jákvætt viðhorf 

hans hefur fleytt honum áfram og hann er ákveðinn að gefast aldrei upp. Samt er svo 

miklu meira en jákvætt viðhorf sem hann hefur þurft til að ná eins langt og hann hefur 

gert. Til þess þurfti stuðningsramma, sérsniðinn að hans þörfum. Hvernig er slíkur 

stuðningsrammi settur saman? Gæti hann orðið fyrirmynd sem síðar myndi auðvelda 

öðrum lífið í svipuðum kringumstæðum? 

 

Það fer ekki á milli mála að vitneskja um stöðu drengsins, í þessu tilviki 

greiningarupplýsingar, ásamt þeirri sérþekkingu sem einhverfuráðgjafi lét í té, voru 

undirstaða þeirrar vinnu sem hefur átt sér stað. 

 

Samvinna milli aðila innan og utan skólans höfðu áhrif á hvernig unnið var að 

undirbúningi fyrir og eftir yfirfærslu á milli skólastiganna. Natni þeirra sem hafa unnið 

með drengnum í skólanum, heima fyrir og í félagsmiðstöðinni hefur byggt upp 

félagshæfni hans, máltjáningu, jákvætt viðhorf og sveigjanleika langt umfram það sem 

fólk hafði þorað að vonast eftir. 

 

Samfélagið í skólanum breytist við það að hafa slíka nemendur í hópnum. Viðhorf allra 

mótast af slíkum aðstæðum og þar skiptir viðmót kennarans miklu máli. 

Skólastjórnendur verða því að hafa góðan skilning á aðstæðum nemanda þegar 

umsjónarkennari er valinn. Viðhorf samfélagsins, þeirra sem vinna með drengnum og 

hans eigin viðhorf var skoðað, því það segir mikið til um hversu langt fólk teygir sig til 

að auka sveigjanleika í skólastarfinu, afla þekkingar og útvega bjargir til að koma til 
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móts við hann. Foreldrar tóku þátt í því að útvega drengnum hjálpartæki og skipuleggja 

hluta stuðningsrammans. Þeirra viðmót hefur líka mótað viðhorf drengsins. 

 

Samvinna á milli skóla og heimilis þarf að vera meiri, samskipti jafnvel enn opnari og 

hreinskilnari en gengur og gerist, til þess að hægt sé að greiða úr hnökrum um leið og 

þeir koma upp. Eins þarf að fræða starfsfólk skólans og bekkjarfélaga um fötlun 

einstaklingsins til að byggja upp jákvætt viðhorf, því þetta fólk myndar 

stuðningsrammann innan skólans. 

 

2. Tilgangur og aðferðir 

Tilgangur þessarar litlu rannsóknar með eigindlegu sniði er að skoða þá þætti sem 

vinna saman að því að einstaklingur með sérþarfir geti stundað nám innan grunnskóla 

og notið sín þar. Meiningin er ekki að segja persónulega sögu, heldur að skoða hlutlægt 

þann stuðningsramma sem umkringdi drenginn og samspil þeirra þátta og þekkingar 

sem þurftu að vera til staðar svo hann nyti sín í skólakerfinu. Þess vegna reyndi ég að 

taka nokkur skref aftur á bak og horfa á stóru myndina. Með því að skoða hvern þátt 

fyrir sig vonaðist ég til að finna kerfi, nokkurs konar fyrirmynd, að því hvernig hægt er 

að halda utan um slíka nemendur svo skólavistin verði sem farsælust. Undanfarin ár 

hafa grunnskólar fengið það verkefni að taka við öllum nemendum, burtséð frá 

aðstæðum þeirra. Fólk innan skólanna á mismunandi auðvelt með að takast á við slíkt 

verkefni. Ef til vill mun þessi fyrirmynd hjálpa þeim sem þurfa að skipuleggja 

stuðningskerfi fyrir nemendur með sérþarfir, burtséð frá því hver fötlun þeirra er. 

 

Stærstan hluta upplýsinganna fékk ég með hálfopnum viðtölum við starfsmenn skólans 

og drenginn. Þannig skoðaði ég hvernig stuðningsramminn í kringum hann var á 

miðstigi og það sem liðið er af unglingastiginu, með áherslu á þá breytingu sem átti sér 

stað við yfirfærsluna upp á unglingastigið. Viðtöl voru tekin við eftirfarandi aðila: 

 

Drengurinn sjálfur. 2006. Viðtöl höfundar við drenginn varðandi áhrif einhverfu á nám 

hans, tekin sumar og haust 2006. 
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Móðir drengsins. Viðtöl höfundar við móður drengsins varðandi nám drengsins, tekið 

haust 2006 og vor 2007. 

Umsjónarkennari á miðstigi. 2006. Viðtal höfundar við umsjónarkennara á miðstigi 

varðandi nám drengsins, tekið sumar 2006. 

Umsjónarkennari á unglingastigi. 2006. Viðtal höfundar við umsjónarkennara á 

unglingastigi varðandi nám drengsins, tekið sumar 2006. 

Sérgreinakennari á unglingastigi. 2006. Viðtal höfundar við umsjónarkennara á 

miðstigi varðandi nám drengsins, tekið haust 2006. 

Sérkennari á miðstigi. 2006. Viðtal höfundar við sérkennara á miðstigi varðandi nám 

drengsins, tekið sumar 2006. 

Skólastjórnandi yfir miðstigi. 2006. Viðtal höfundar við skólastjórnanda yfir miðstigi 

varðandi nám drengsins, tekið sumar 2006. 

Skólastjórnandi yfir unglingastigi. Viðtal höfundar við skólastjórnanda yfir 

unglingastigi varðandi nám drengsins, tekið sumar 2006. 

Starfsmaður á bókasafni skólans. Viðtal höfundar við starfsmann á bókasafni varðandi 

nám drengsins, tekið haust 2006. 

 

Stuðningsrammann skoðaði ég samhliða faglegum upplýsingum úr handbókum og 

greinum um einhverfu. Ég taldi áhugavert að rýna aðeins í að hve miklu leyti sú vinna 

sem hefur átt sér stað fór saman við faglegar leiðbeiningar á þessu sviði. Byggist 

velgengni einstaklingsins á hefðbundnum aðferðum, óhefðbundnum eða hvoru tveggja? 

 

Athuganir á vettvangi, bæði heima fyrir og í skólanum, hafa átt sér stað undanfarin ár 

þar sem ég hef verið virkur þátttakandi sem móðir drengsins og leiðbeinandi við 

skólann samhliða kennaranámi. Eins skoðaði ég greiningargögn frá Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins til að sjá hvernig einhverfan hafði áhrif á drenginn og skólagöngu 

hans, sem og hvert greiningarferlið var.  
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3. Stefnumótun – Skóli fyrir alla 

Grunnskólalög kveða á um að öll börn eigi að fara í grunnskóla. Í fyrstu grein laga um 

grunnskóla segir: „Sveitarfélögum er skylt að halda skóla fyrir öll börn og unglinga á 

aldrinum 6 til 16 ára eftir því sem nánar segir í lögum þessum. Skóli þessi nefnist 

grunnskóli“ (Alþingi, 1995). 

Aðalnámskrá grunnskóla útfærir grunnskólalögin nánar. Eftirfarandi málsgrein 

tilgreinir að grunnskólinn skuli taka við öllum börnum. 

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. Samkvæmt lögum eiga 

allir nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum og sveitarfélögum er skylt að sjá 

öllum nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum. Stefna stjórnvalda er sú að fatlaðir 

nemendur stundi nám með öðrum nemendum eftir því sem kostur er (Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti). 

Gífurleg breyting hefur átt sér stað í heimilisaðstæðum og þjóðfélagsaðstæðum á 

undanförnum árum. Í kjölfarið hafa kröfur til grunnskólamenntunar breyst. Heildtæk 

skólastefna ögrar núverandi skólastarfi og krafan er að skólinn bjóði upp á fjölbreytt 

námsumhverfi og bregðist við margbreytileika mannkyns (Ferguson, Hafdís 

Guðjónsdóttir, Droege, Meyer, Lester og Ralph, 1999). Kerfisbundinn stuðningur 

virðist ekki vera til staðar fyrir skólana til að takast á við þetta mikilvæga verkefni, að 

mennta öll börn. 

 

Ekki eru allir sammála um ágæti þess að setja fatlaða nemendur inn í almennan bekk. 

Umræða varðandi vandamál og álitamál í kjölfar stefnunnar um „Skóla fyrir alla“ hefur 

verið til staðar í þjóðfélaginu undanfarin ár. Dæmi um slíkt eru greinar sem birtust í 



 9 

Morgunblaðinu síðastliðið vor, þar sem skoðað er frá ýmsum sjónarhornum hvernig 

„Skóli fyrir alla“ virkar í skólunum. Ágreiningur hefur verið um hvar 

sérkennslunemendum skuli kennt, inni í almennum bekk, í sérkennslustofu, sérdeild 

eða sérskóla. Það sem skiptir máli er að kennslan nýtist öllum nemendum sem best 

(Ferguson, Hafdís Guðjónsdóttir, Droege, Meyer, Lester og Ralph, 1999). Mun fleiri 

nemendur með sérþarfir eru inni í almennum bekk á Íslandi en gengur og gerist í 

Evrópu. Þetta var líka reyndin áður en stefnan um „Skóla fyrir alla“ var sett á blað 

(Sigríður Víðis Jónsdóttir, 2006. 7. maí).  

 

Flestir telja sýnina á „Skóla fyrir alla“ vera fallega hugsýn en það þurfi fleiri bjargir að 

fylgja með inn í skólana. Kennarar og skólastjórnendur séu jafnan fylgjandi stefnunni 

en ói við því að takast á við slík verkefni hjálparlaust. Áhyggjur eru til staðar varðandi 

það að ekki sé nógu vel staðið að því að aðlaga námsefni að börnum með sérþarfir. 

Kennarar standi oft einir og það vanti skýrar boðleiðir innan skólanna (Sigríður Víðis 

Jónsdóttir, 2006. 7. maí). Nemendur með miklar sérþarfir hafa oft truflandi áhrif á 

kennsluna og stuðningsfulltrúar hafa almennt of lítinn tíma til undirbúnings (Sigríður 

Víðis Jónsdóttir, 2006. 7. maí). Kennarar hafa 20 mínútur til undirbúnings fyrir hverja 

kennslustund og það er of lítill tími þegar þeir þurfa að mæta þörfum allra nemenda. 

Kennarar eru jafnan með of stóra bekki til þess að geta kynnst nemendum sínum 

nægilega vel. Í þeim bekkjum þar sem eru fimm einstaklingar með hegðunarfrávik ráða 

kennarar einfaldlega ekki við hlutina án þess að fá hjálp. Það skortir yfirleitt 

sérfræðiþekkingu inn í skólana til að veita kennurum og stuðningsfulltrúum þekkingu 

til að aðstoða nemendur með sérþarfir á áhrifaríkari hátt (Sigríður Víðis Jónsdóttir, 

2006. 7. maí). 

Víða er ýmislegt gert til að mæta börnum með geðraskanir og hegðunarfrávik og taka á 

verkefni áður en það verður að vandamáli. Í mörgum skólum hafa verið stofnuð 

ráðgjafar- eða lausnarteymi, þar sem sitja til dæmis sálfræðingar og námsráðgjafar og 

kennarar geta leitað til með erfið mál og þegið ráð[…] Víðsvegar er unnið frábært starf 

- en víða eru líka kennarar í vanda, ráðalausir foreldrar og skólastjórar á milli steins og 

sleggju (Sigríður Víðis Jónsdóttir, 2006. 7. maí).  

Mikill þrýstingur skapast á skólastjórnendur að leita lausna. Langir biðlistar á Barna- 

og unglingageðdeild Landsspítalans (BUGL) þýða að einungis veikustu börnin komast 
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að og hinir þurfa að bíða í skólanum þar sem vantar úrræði til að fást við þarfir þeirra. 

Skólarnir fá ekki fjármuni til þess að ráða fólk til að veita þann stuðning sem þarf, 

fjármunirnir eru fyrst og fremst til þess að greiða fyrir kennslustundir og til þess að 

ráða kennara. Hætt er við því að fólk kikni undan álaginu og kulnun í starfi geri vart 

við sig (Sigríður Víðis Jónsdóttir, 2006. 7. maí). Oft biðja foreldrar um stuðning sem 

skólinn hefur ekki færi á að veita. Togstreita skapast þegar greiningar frá sálfræðingum 

eða öðrum segja að barn þurfi á sérúrræðum að halda, en ekki fæst fjármagn með því. 

Það fjármagn sem skólinn hefur til að veita öllum þeim nemendum sem þurfa á 

sérúrræðum að halda, þyrfti þá að stóru leyti að fara í þann stuðning sem einn 

einstaklingur þarf á að halda (Sigríður Víðis Jónsdóttir, 2006. 7. maí). Stundum nota 

skólastjórnendur svigrúm sem skapast þegar peningar sparast í öðrum rekstrarliðum 

skólanna, til að koma til móts við þörf fyrir slíkan stuðning. Skólastjórnendur reyna 

yfirleitt sitt besta til að gera sem mest úr þeim fjármunum sem þeir hafa undir höndum 

til að koma til móts við þarfir nemendanna. Það þarf fagfólk inn í skólana til að vinna 

með kennurunum, því eftir því sem vandamálin verða sértækari verður erfiðara fyrir 

kennarana að takast á við þau (Sigríður Víðis Jónsdóttir, 2006. 7. maí). 

 

Lág laun stuðningsfulltrúa eru annar þáttur sem skapar erfiðleika, því fólk tollir ekki 

lengi í starfi. Mannaskipti reynast börnunum erfið. Þeir sem starfa með börnunum og 

þurfa mest á sérþekkingu að halda eru því gjarnan þeir sem hafa minnsta menntun í 

þessum efnum (Sigríður Víðis Jónsdóttir, 2006. 7. maí). 

 

Samskipti á milli skóla og heimila slíkra nemenda eru grundvöllurinn fyrir því að ráða 

bót á erfiðleikum nemenda. Skilaboðabækur væru auðveld boðleið svo foreldrar jafnt 

og kennarar geti látið vita ef eitthvað kemur upp á, svo allir viti hvað er að gerast 

(Sigríður Víðis Jónsdóttir, 2006. 7. maí). 

 

Í kennaranámi er takmörkuð áhersla á námsefni sem tekur á því hvernig kennarar eigi 

að takast á við nemendur með sérþarfir. Meirihluti foreldra slíkra barna telja 

sérþekkingu starfsfólks í skólum það sem helst þurfi að breytast í skólum til að börn 

þeirra geti stundað nám þar. Sumir nemendur eru það erfiðir að það er ekki hægt að 



 11 

hafa þá inni í bekk og í slíkum tilvikum verður að fjarlægja barnið (Sigríður Víðis 

Jónsdóttir, 2006. 7. maí). 

 

4. Hvað er einhverfa? 

Einhverfa á rætur sínar að rekja til röskunar í taugaþroska (Evald Sæmundssen 2003:1). 

Einkenni einhverfu koma fram í félagslegu samspili, máli og tjáskiptum ásamt 

sérkennilegri, áráttukenndri hegðun. Þau hegðunareinkenni sem tilheyra félagslegu 

samspili lýsa sér í því að augntengsl, svipbrigði, líkamsstaða eða hreyfingar eru ekki 

notuð á venjulegan máta í samskiptum við aðra. Tengsl við jafnaldra þróast ekki á 

venjulegan hátt, það er skortur á félagslegri gagnkvæmni og lítil eða engin viðleitni er 

til að deila gleði, áhugamálum eða eigin afrekum með öðrum. Einkenni í máli og 

tjáskiptum eru seinkaður málþroski, stundum talleysi, engin eða lítil viðleitni til að 

bæta upp skerta getu á málsviðinu með því að tjá sig með bendingum eða svipbrigðum. 

Eins er skert geta til að hefja og halda gangandi samræðum sem byggjast á 

gagnkvæmni og fela í sér svörun við því sem hinn aðilinn hefur til málanna að leggja. 

Málnotkun er stegld eða sérkennileg. Þykjustuleik vantar og geta til félagslegs 

eftirhermuleiks er skert. Sérkennileg, áráttukennd hegðun felur í sér óvenjuleg 

áhugamál og hugðarefni, áráttukennda þörf fyrir að fylgja ákveðnum föstum venjum 

eða ritúölum, stegldar hreyfingar (t.d. blak með höndum) og óvenjulegur áhugi á 

ákveðnum eiginleikum hluta (t.d. hljóði sem þeir búa til, lykt eða áferð) (Páll 

Magnússon 1997:2-3).  

 

Bandaríski geðlæknirinn Leo Kanner lýsti fyrstur manna dæmigerðri einhverfu á 

fræðilegan hátt árið 1943. Greining einhverfu byggist fyrst og fremst á 

hegðunareinkennum. Menn urðu varir við allstóran hóp barna sem hafði einkenni sem 

svipaði til þeirra sem Kanner lýsti, en samræmdist þeim ekki alfarið. Sumir höfðu hluta 

einkennanna en hjá öðrum var framvinda röskunarinnar á annan hátt en í dæmigerðri 

einhverfu. Um miðjan níunda áratuginn varð samstaða um að fella saman flokka undir 

yfirheitið gagntækar þroskaraskanir. Flokkunum var raðað á vídd eða róf. Michael 

Rutter og Eric Schopler lögðu til undirtitilinn raskanir á einhverfurófi árið 1992 (Páll 
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Magnússon 1997:1). Hægt er að lýsa einkennum einhverfu þannig að þau raðist á róf, 

allt frá mörgum og alvarlegum einkennum að færri og vægari einkennum.  

Greiningar- og flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar gerir ráð fyrir nokkrum 

flokkum á einhverfurófi. Algengustu flokkarnir eru einhverfa, ódæmigerð einhverfa og 

Aspergersheilkenni (Evald Sæmundssen 2003:3).  

Yfirheitið yfir undirflokkana á einhverfurófinu er „Gagntækar þroskaraskanir“. 

Gagntæk vísar til þess að einkennin ná til allra aðstæðna daglegs lífs einstaklingsins. 

Hversu mikil áhrif þau hafa veltur á því hversu alvarleg einhverfan er, sem og 

persónuleika og skapgerð einstaklingsins. Einhverfa er alvarlegasta birtingarformið, frá 

því liggur ódæmigerð einhverfa sem kemur fram á afar ólíkan hátt frá einum 

einstaklingi til annars. Aspergersheilkenni liggur á þeim hluta rófsins sem færri og 

vægari einkenni liggja á. Hér mun áherslan frekar hvíla á þeim hluta einhverfurófsins 

sem ódæmigerð einhverfa og Aspergersheilkenni falla innan, vegna þess að fötlun 

drengsins sem hér um ræðir fellur á þann hluta rófsins. Auk þess er ekki um 

greindarskerðingu að ræða. sjá viðauka 1) 

 

Til að einhverfa sé greind þarf ákveðinn lágmarksfjöldi hegðunareinkennanna að vera 

til staðar. Ódæmigerð einhverfa felur í sér þau tilvik sem uppfylla að hluta, en ekki að 

öllu leyti, þau skilyrði sem gilda um greiningu einhverfu. Ástandið er almennt að öðru 

jöfnu vægara en einhverfa, a.m.k. færri einkenni. Yfirleitt þarf að gera ráð fyrir að 

einstaklingar með ódæmigerða einhverfu þurfi sams konar meðferð og þeir sem 

greinast með einhverfu (Páll Magnússon 1997:3). Eins er mjög margt sammerkt með 

ódæmigerðri einhverfu og Aspergersheilkenni svo margt það sama gagnast 

einstaklingum sem falla í hvorn hóp fyrir sig.  

Hvernig einstaklingnum gengur þegar til langs tíma er litið, veltur á mörgum þáttum, 

þar á meðal heilsufari og magni og gæðum þjónustu, en einhverfan er nánast án 

undantekninga fötlun til lífstíðar. Mikill einstaklingsmunur er á því hversu áberandi 

einkennin eru á ýmsum æviskeiðum. Talsvert skortir á þekkingu varðandi hvað gagnast 

einstaklingi eða fjölskyldu best þrátt fyrir ýmsar rannsóknir á meðferð, þjálfun og 

kennslu í gegnum tíðina (Evald Sæmundssen 2003:3 ). 
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Skyntruflanir hjá einhverfum leiða til afar sérkennilegrar hegðunar. Stegldar hreyfingar 

og síendurteknar athafnir veita einhverfum leið til að útiloka óþægilegt áreiti sem getur 

t.d. stafað af birtu, hljóði eða núning fata við húðina sem verður algerlega 

yfirþyrmandi. Skilaboð frá skilvitum okkar berast til heilans sem vinnur úr þeim, 

útilokar þau sem hann telur óviðkomandi og stýrir því hversu sterkt við skynjum 

áreitið. Hjá einstaklingum með raskanir á einhverfurófi virkar þetta stýrikerfi heilans 

ekki rétt. Áreiti annaðhvort verður yfirþyrmandi eða finnst alls ekki. Þetta leiðir líka 

stundum til þess að fólk sér ákveðna hluta myndarinnar en ekki heildarmyndina. Sá 

einhverfi sér t.d. hvert og eitt einstakt hár á höfði fólks eins og spaghetti, en ekki höfuð 

þess í heild. Hljóð blandast saman og renna í einn háværan hrærigraut. Snerting getur 

verið sársaukafull, sérstaklega ef hún er óvænt (Jarþrúður Þórhallsdóttir:2001:1-2). 

Minni einhverfra er oft brotakennt, þ.e.a.s. minningar geymast ekki í því samhengi sem 

þær gerast. Staðreyndir geymast því oft án þess að það sé neinn merkingarrammi til að 

tengja þær við. Erfitt er að aðlaga rútínu að eigin þörfum og því valda breytingar á 

rútínunni kvíða vegna þess að sá einhverfi skilur ekki hugsunina að baki henni 

(Cumine, Leach og Stevenson 1998:42). 

4.1 Hvernig hefur einhverfan áhrif á þennan dreng? 

Í raun hefur einhverfan áhrif á öll svið lífs þess drengs sem er hér til umfjöllunar sbr. 

hugtakið gagntækar þroskaraskanir hér að ofan. Drengurinn var greindur með 

ódæmigerða einhverfu snemma árs 2005. Sá þáttur sem hefur jafnan veist honum 

erfiðastur er máltjáning og skrifleg tjáning. Félagsleg tengsl veitast honum erfið þar 

sem hann misskilur fólk oft og getur ekki lesið á milli línanna. Vöntun á samhæfingu 

hreyfinga veldur honum vandræðum, hann dettur t.d. oft og meiðir sig. Hann á afar 

erfitt með að skrifa meira en örfá stök orð og getur ekki komið frá sér texta í samhengi 

án þess að nota lyklaborð. Sjónminni hans er sérlega sterkt en heyrnminni afar slakt. 

Hann á erfitt með að muna hluti, sérstaklega ef þeir falla ekki innan venjulegrar rútínu.  

 

Hvers konar breytingar valda honum kvíða. Þegar hann er kvíðinn eykst áráttuhegðun 

hjá honum og hann dregur sig inn í skel. Hann hefur yfirþyrmandi áhuga á drekum, 
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Harry Potter, Eragon, tölvuleikjum og uppfinningum. Reglur eru honum mikilvægar 

því þær gefa honum festu og öryggi.  

 

Heyrn hans er afar næm og hann þolir hávaða illa. Hann á erfitt með að fara á diskótek 

í skólanum vegna hávaðans en honum þykir mjög gaman að dansa svo hann tekur þátt í 

stutta stund í einu og dregur sig í hlé öðru hvoru til að jafna sig fjarri hávaðanum.  

 

Tilfinningar hafa verið ókortlagt svæði fyrir honum, hann skildi hvað það var að vera 

glaður eða reiður, en hafði engin orð eða þekkingu á því hvaða tilfinningum hann fann 

fyrir þá stundina fyrr en hann fékk kennslu í því að velja orð af lista og andlitsmynd 

sem honum fannst eiga við sína tilfinningu. Vegna þess hversu mikil áhersla hefur 

verið á framkomu, kurteisi og orðaforða í vinnu með drenginn ofmetur fólk getu hans 

jafnan, sérstaklega nýtt starfsfólk í skólanum. Eins villti það fólki sýn til að byrja með 

að hann bjó lengi í Englandi og er tvítyngdur. 

4.2 Greiningarferlið  

Enn sem komið er, er ekki til líffræðilegt próf sem greinir einhverfu. Greining 

einhverfu felst í því að leita að ákveðinni samsetningu og styrkleika hegðunareinkenna. 

Þess vegna telst einhverfa heilkenni, eða ákveðið safn einkenna. Safnað er ítarlegum 

upplýsingum hjá foreldrum um þroska og hegðun barnsins í svokölluðu 

greiningarviðtali og hegðun barnsins er skoðuð á kerfisbundin hátt með tilliti til 

einhverfueinkenna. Þá eru gerðar misumfangsmiklar þroskamælingar eftir atvikum. 

Meðfram þessari upplýsingasöfnun eru hagir fjölskyldunnar kannaðir. Greining 

einhverfu tekur oftast nokkra daga og foreldrar fá venjulega niðurstöður innan nokkurra 

daga frá fyrstu komu (á við yngstu aldurshópanna) (Evald Sæmundssen 2003:2). Í 

þessu tilviki fór greiningarferlið seint af stað vegna þess að drengurinn hafði búið 

erlendis í nokkur ár. Samskiptavandkvæði voru jafnan talin eiga rætur sínar að rekja til 

tungumálaörðugleika jafnt erlendis sem fyrsta ár drengsins hér á landi. Erlendis höfðu 

foreldrarnir látið í ljósi áhyggjur af þroska drengsins en jafnan fengið litlar undirtektir í 

skólanum þar.  
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Umsjónarkennari drengsins á miðstigi veitti honum stuðning við íslenskunám í þriðja 

bekk. Hann hafði áður unnið með einhverfum einstaklingum og grunaði að ekki væri 

allt með felldu. Í fjórða bekk varð hann umsjónarkennari drengsins og reyndi strax að 

laga samskiptin að hans þörfum, einfaldaði öll fyrirmæli, skipanir og slíkt. Honum 

fannst samt sem áður eitthvað annað hrjá drenginn en sem hægt væri að skýra með 

búsetu hans erlendis. Í byrjun fjórða bekkjar báðu foreldrar drengsins um greiningu, þar 

sem þeim þótti ekki allt vera með felldu í þroska hans. Móðir hans hafði farið á 

fyrirlestur um einhverfu og skyldar raskanir þá um haustið og grunaði sterklega að 

drengurinn væri með Aspergersheilkenni. Umsjónarkennari taldi líka þörf á að vita 

hver staðan væri svo hægt væri að hjálpa drengnum. Hann fór í athugun til 

skólasálfræðings sem vísaði þessu áfram á BUGL vegna tjáningarörðugleika og skorts 

á félagslegum skilningi. Þá tók við bið fram á næsta sumar og eftir það vildu 

sérfræðingar þar fá hann aftur í athugun. Eftir áramótin í fimmta bekk kom greining frá 

BUGL þar sem nefndur er grunur um Aspergersheilkenni. Sérfræðingar BUGL vísuðu 

þessu áfram á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og þá tók við bið í eitt og hálft ár. Á 

meðan fékk drengurinn aukaleikfimitíma í skólanum ásamt íslensku- og stærðfræðitíma 

með litlum hópi hjá sérkennara. Í janúar, veturinn sem drengurinn er í sjöunda bekk, fór 

hann í athugun hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og niðurstaðan kom stuttu 

seinna.  

 

Á meðan beðið var eftir greiningu fengu foreldrar óljós svör um hvernig greiningin færi 

fram og hversu lengi þeir þyrftu að bíða. Á meðan biðinni stóð leituðu allir sem sinntu 

drengnum lausna til þess að létta honum skólagönguna og lífið. Miklar væntingar voru 

til bundnar við það að með greiningunni kæmu leiðbeiningar, hugmyndir um hvernig 

ætti að taka á málunum og vinna áfram með einstaklinginn, ekki síst hjá 

umsjónarkennara hans. Þegar greiningin kom loks varð kennarinn fyrir vonbrigðum og 

taldi engin ráð fylgja greiningunni, einungis hrós fyrir það hversu vel hafði verið unnið 

með drenginn. Flestum kom á óvart hversu mikil einhverfan var hjá drengnum. 

Greiningin sjálf kom samt sem áður að miklum notum, því hún gaf fólki grunn til að 

byggja vinnu sína á og mun gera það áfram fyrir þá sem koma til með að sinna 

drengnum. Slíkt skipti miklu máli fyrir umsjónarkennarann sem tók við honum á 
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unglingastigi. Honum fannst það gefa sér mun skýrari skilning á fötluninni, veita 

nauðsynlegar upplýsingar til að vinna út frá þegar hann setti saman námskrá drengsins 

því hann skildi betur hvar áherslurnar urðu að liggja svo námið kæmi drengnum að sem 

mestum notum.  

4.3 Sérfræðiþjónusta 

Skólastjórnandi yfir miðstigi sér um að útvega ráðgjöf frá sérfræðingum þegar um hana 

er beðið. Einhverfuráðgjafi er fenginn til þess að ráðleggja þeim sem starfa með 

nemendum í sérdeild skólans. Skólastjórnandinn sagði að ávallt væri reynt að koma til 

móts við allar óskir um sérfræðiráðgjöf eins og mögulega væri hægt (Skólastjórnandi 

yfir miðstigi, sumar 2006). Slík aðstoð er gagnleg þegar grunur um einhverfu hjá 

nemanda gerir vart við sig hjá umsjónarkennara. Biðin eftir greiningu tók sinn tíma og 

á meðan naut umsjónarkennari á miðstigi góðs af því að geta leitað til Skóla- og 

fjölskylduskrifstofunnar. Skólasálfræðingurinn fór með kennaranum yfir það sem hann 

gerði með drengnum og veitti sitt álit á því. Eftir það varð umsjónarkennarinn að 

treysta á eigið innsæi og þekkingu sína á einstaklingnum.  

4.3.1 Einhverfuráðgjafinn 

Eftir að BUGL lagði fram skýrslu þar sem fram kom að grunur léki á að um 

Aspergersheilkenni væri að ræða, bað umsjónarkennari drengsins um að 

einhverfurágjafi yrði kallaður til. Eins og áður var nefnt markaði þetta tímamót fyrir þá 

aðila sem unnu með drengnum og allt starf í kringum hann varð mun markvissara. Þó 

svo að bæði móðir drengsins og umsjónarkennari hefðu lesið sé til um einhverfu og 

skyldar raskanir, voru báðir aðilar ráðvilltir um hvernig skyldi takast á við hlutina á 

daglegum grundvelli. Einhverfuráðgjafinn fylgdist með drengnum og hitti síðan 

umsjónarkennara hans, sérkennarann og móður drengsins til að ráðleggja þeim 

varðandi ýmsar leiðir til að vinna með félagshæfni drengsins, skipulagsatriði varðandi 

námið og daglegt líf heima fyrir. Drengurinn hafði dröslað öllu sínu hafurtaski á milli 

skólastofa og átti erfitt með að henda reiður á því hvað var hvar. Hann fékk hillu undir 

bækurnar sínar í bekkjarstofunni, þar sem bækur fyrir hvert fag um sig og allt dót sem 

fylgdi því fagi, var í einni möppu. Hann var með pennaveski og heimavinnumöppu í 
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skólatöskunni. Þegar hann fór í aðra tíma hjá sérkennaranum tók hann bara með sér 

möppuna fyrir t.d. íslensku og vissi að þá hefði hann allt með sér sem hann þurfti. 

Sérkennarinn tók að sér að sjá um heimavinnuna og að skrá í samskiptabókina og það 

létti mikið á umsjónarkennaranum. Drengurinn fékk eyrnatappa sem hann gat fengið að 

nota þegar hávaðinn í stofunni angraði hann mikið. Það nýttist að einhverju leyti og 

hjálpaði honum að einbeita sér. 

 

Einhverfuráðgjafinn benti líka á lesefni og vefslóðir með efni um einhverfu. Auðvitað 

eru einstaklingar mismunandi, en mörgum þáttum svipar saman og því er hægt að nýta 

sér stærstan hluta þeirra upplýsinga og aðferða sem lagðar voru til og aðlaga þær að 

einstaklingnum.  

En svo þegar við erum búin að fá niðurstöðuna frá BUGL, að þá vissum við að það var 

löng bið eftir einhverju frá Greiningarstöð, að þá pantaði skólinn aðstoð 

einhverfuráðgjafa. Hún kom að hausti sjötta bekkjar[…] Hún fór í gegnum sko 

allskyns, félagshæfnisögur og hvernig maður setti upp, sko, dagaskipulag. Hvernig 

væri gott, sýndi mér, það var mjög gott, sem ég tók strax upp. Að hafa sér skipulag 

bara fyrir hann á hverjum degi, sem að hann hefði, bara hjá sér[…] Já, CAT- kassinn, 

einmitt Sjá viðauka 3). Og ýmsar bjargir sem hún kom með, og fullt af lesefni sem að nýttist 

mér mjög vel (Umsjónarkennari á miðstigi, sumar 2006).  

Í byrjun hvers dags skrifaði umsjónarkennarinn á töfluna hvaða tímar voru þann 

daginn. Hún lét drenginn fá skrifað eintak með ítarlegri útskýringum. Hann passaði upp 

á miðann eins og hann væri gull og las hann ítrekað yfir daginn. Eftir að þetta skipulag 

var tekið upp þurfti hann ekki að spyrja hvað væri næst eða hversu mikið væri eftir af 

tímanum. Þetta minnkaði álagið, bæði á drenginn, kennarann og bekkjarfélagana. 

Þrisvar í viku var umsjónarkennarinn með hann og stúlku úr bekknum í einkatímum á 

meðan bekkurinn var í samfélagsfræði. M.a. útbjó kennarinn A5 bækur með þeim, þar 

sem þau skráðu hverju þau væru góð í, hvernig þeim leið við ákveðnar aðstæður 

o.s.frv. Einhverfuráðgjafinn hafði látið hann fá ljósrituð blöð með myndum af 

broskörlum með allrahanda svipbrigðum og hitamælum ásamt orðum yfir tilfinningar 
Sjá viðauka 3). Kennarinn skrifaði t.d. setningu um aðstæður sem drengnum fannst erfitt að 

eiga við. Hann fann síðan orð yfir það hvernig honum leið við þær aðstæður, svipbrigði 

sem honum fannst passa og litaði inn á hitamæli hversu sterk sú tilfinning var. 
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Kennarinn og hann ræddu síðan hvernig hann gæti brugðist við ef slíkar aðstæður 

kæmu upp í framtíðinni til þess að honum liði betur. Þetta nýttist áfram í sjöunda bekk. 

 

Einstaklingum með röskun á einhverfurófi finnst land tilfinninganna vera ókortlagt 

svæði. Lítið kennsluefni hefur verið til vegna þess að þetta er nokkuð sem flest önnur 

börn tileinka sér fyrirhafnarlítið. Hægt er að æfa tengsl tilfinninga við svipbrigði og 

líkamsstöðu. Einnig er hægt að merkja tilfinningar myndrænt á skala, t.d. frá því að 

vera glaður yfir í að vera reiður (Attwood 1998:57-61). Á þeim tíma sem 

einhverfuráðgjafinn kom í skólann vann hún að gerð íslenskrar útgáfu af svokölluðum 

Cat-kassa (Sjá viðauka 3). Umsjónarkennari drengsins fékk aukatíma með honum þar sem 

hann notaði andlitsmyndir í stíl við broskarla með mismunandi svipbrigðum og myndir 

af hitamælum til að hjálpa drengnum að skilja tilfinningar sínar og tjá þær (CAT-

kassinn)(Sjá viðauka 3). Hann útbjó líka félagshæfnisögur Sjá viðauka 4) fyrir drenginn til að 

vinna úr aðstæðum sem reyndust honum erfiðar í skólanum. Drengurinn fékk líka að 

velja um hvort hann treysti sér til að fara út í frímínútur. Hann átti erfitt með að skilja 

að hann mætti vera inni, svo umsjónarkennarinn fylgdist með því hvernig hann var 

stemmdur og bauð honum að vera inni ef hann virtist vera ráðvilltur. 

 

Sjónræn skynjun er afar sterk hjá fólki með einhverfu. Þeir sem ná að nýta sér þessa 

skynjun geta náð langt á sínu sviði sbr. Temple Grandin. Hún er kona með 

Aspergersheilkenni, sem hefur hannað nýstárlega aðstöðu fyrir búfénað. Þar hefur hún 

yfirburði vegna óvenju sterks sjónskyns og rúmskynjunar hennar (Attwood 1998:125). 

Einhverfuráðgjafinn mælti með því að sjónrænt skipulag og kennsla væru sem mest 

notuð hjá drengnum. Svokallað TEACCH-kerfi Sjá viðauka 5) var hannað í Norður 

Karólínu í Bandaríkjunum til að auðvelda kennslu einstaklinga með einhverfu. 

Dagskipulagið á töflunni og skipulag fyrir drenginn á sérstakan miða voru í takt við 

það. Í samskiptabók var heimavinnan skráð þannig að hvert atriði fyrir sig var sér, með 

kassa fyrir framan svo hægt væri að merkja við það sem var búið að vinna og augljóst 

hvað væri næst. Þegar á unglingastigið kom, þurfti drengurinn að fara á milli stofa svo 

ekki var hægt að hafa dagskipulagið á einum stað. Því var stundaskrárvefurinn útbúinn 

fyrir hann, svo hann hefði skipulagið sitt alltaf með sér. 
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Carol Gray þróaði félagshæfnisöguaðferðina, sem hefur reynst afar áhrifarík í að kenna 

einstaklingum að skilja vísbendingar og aðgerðir fyrir ákveðnar aðstæður. Aðferðin 

virkar líka vel til að sýna öðrum sjónarhorn hins einhverfa, sem og hvers vegna 

viðkomandi virkar stundum einfaldur, sérkennilegur eða óhlýðinn (Attwood 1998:33). 

Leiðbeiningar um hvernig ætti að útbúa félagshæfnisögur voru mikilvægt verkfæri. 

Móðir drengsins útbjó sögur með drengnum varðandi það sem hann tjáði að ylli honum 

vanda. Sögurnar voru prentaðar út og settar í möppu Sjá viðauka 4). Til að byrja með las 

drengurinn þær oft í viku. Þegar breytingar voru framundan útbjó móðir hans sögu með 

honum til að takast á við þær. Þetta gerði allar breytingar mun auðveldari fyrir hann, 

eins og frí um jól, páska og sumur. Þau veittust drengnum erfið því þá raskaðist 

rútínan. Móðir hans útbjó stundaskrá fyrir fyrstu dagana og síðan félagshæfnisögu 

þegar drengurinn var kominn með rútínu sem hann gat fylgt í fríinu. 

 

Heimavinnan var takmörkuð við vinnu sem drengurinn gat unnið á eigin spýtur og tók 

hann ekki mjög langan tíma. Áður hafði hann setið við heimavinnu svo tímunum skipti 

vegna þess að hann strandaði á einhverju smáatriði. Því rólegri sem drengurinn varð, 

því auðveldara veittist það honum að takast á við skólagönguna. Honum hafði alltaf 

gengið illa að ná tökum á skrift, svo kennarinn hans hafði útvegað honum ritvinnsluvél. 

Hann kom líka með hana heim til að vinna verkefni í heimavinnu. Móðir hans hjálpaði 

honum síðan að flytja þau yfir á tölvu og prenta þau út. 

 

Stórum hluta þessarar vinnu var lokið þegar upp á unglingastigið kom. Nýi 

umsjónarkennarinn fékk mikið af upplýsingum um drenginn bæði vorið áður en hún 

tók við honum og svo aftur um haustið. Henni fannst að svo stöddu ekki á bætandi og 

taldi ekki þörf á því fyrir sig að hitta einhverfuráðgjafa. Eftir veturinn íhugaði hún 

málið og taldi að kannski væri þá kominn rétti tíminn til að hitta sérfræðing. Öll 

þekkingaraukning sem hún fengi yrði til bóta fyrir drenginn. 
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4.3.2 Talmeinafræðingurinn 

Drengurinn hitti talmeinafræðing veturinn sem hann var í áttunda bekk. 

Talmeinafræðingurinn var hissa á því að drengurinn hefði ekki verið sendur til hans 

fyrr og spurði móðurina hvers vegna það væri. Hún tjáði honum að þar sem hann hefði 

verið í öllu þessu greiningarferli hefði fólki einfaldlega ekki dottið það í hug fyrr. Það 

var svo margt annað sem hafði verið í brennidepli. Á þeim tíma kom talmeinafræðingur 

frá Reykjavík með flugi svo aðgangur að talþjálfun var takmarkaður. Haustið 2006 tók 

talmeinafræðingur til starfa á svæðinu og því er meiri þjónusta í boði. Til stendur að 

drengurinn fái tíma með talmeinafræðingnum undir vorið í níunda bekk. 

4.3.3 Aðrir aðilar 

Skólastjórnandi yfir unglingastigi hefur lítið haft með sérfræðinga að gera hvað varðar 

greiningar og þess háttar, enda eru flestar greiningar komnar í hús áður en nemandi er 

kominn á unglingastig. Á unglingastigi þarf meira að hafa sambönd við félagasamtök 

til að fá upplýsingar og slíkt hefur ávallt gengið greiðlega. Hjúkrunarfræðingur skólans 

er afar duglegur við að útvega bæklinga og aðrar upplýsingar sem þörf er á. Þetta er 

hlutverk sem hann sinnir með ánægju og vill endilega að fólk láti sig vita ef eitthvað 

vantar. Þetta sparar skólastjórnendum mikinn tíma og er dýrmæt samvinna. 

4.3.4 Teymi á Skóla- og fjölskylduskrifstofu 

Umsjónarkennari á miðstigi hefur mikið íhugað hversu flókið allt þetta stuðningskerfi 

er og velti fyrir sér hvort hægt væri að einfalda þessa hluti. Þeir einstaklingar sem 

teljast til þyngri tilvika falla undir Svæðisskrifstofu fatlaðra og það er haldið utan um 

heildarmyndina þar. Boðað er til netfundar með reglulegu millibili þar sem allir þeir 

sem koma að einstaklingnum hittast og ræða stöðuna. Slíkt er ekki til staðar fyrir þá 

einstaklinga sem eru með vægari fötlun. Fyrrnefndur kennari sér fyrir sér einhvers 

konar teymi, hliðstætt því sem er hjá Svæðisskrifstofunni, á Skóla- og 

fjölskylduskrifstofu. Það teymi kalli einu sinni á önn til fundar þá sem koma að barninu 

í skólanum og foreldra. Kennarar geti líka leitað eftir stuðning til þessa teymis. Það 

þurfi líka að hafa nokkurs konar lykilpersónu á Skóla- og fjölskylduskrifstofunni sem 

þekkir kerfið og hefur mál þessara nemenda á sinni könnu. Einhver sem hefði faglega 
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þekkingu á sérkennslufræðum og fötlunarfræði en jafnframt þekkingu á kennslu. Slíkur 

aðili væri líka mikilvægur stuðningur fyrir foreldrana. Þrátt fyrir að það sé í lagi að ætla 

umsjónarkennaranum mikla ábyrgð, þá þarf hann líka stuðning, einhvern sem hefur 

meiri faglega þekkingu og faglega innsýn í þetta starf. Ef það eigi að leggja niður alla 

sérskóla, þá verði eitthvað að koma inn í almennu skólana með fötluðu börnunum 

(Umsjónarkennari á miðstigi, sumar 2006). Kennsla í mikið getublönduðum bekk getur 

verið mjög erfið. Gott er að það sé stuðningshópur til staðar sem kemur reglulega 

saman til að hjálpast að við að skilja og leysa ýmis vandamál sem fylgja slíkri kennslu. 

Það geta verið bæði kennarar, starfsfólk skóla og ýmsir sérfræðingar í slíkum 

stuðningshóp allt eftir því sem við á (Ferguson, Hafdís Guðjónsdóttir, Droege, Meyer, 

Lester og Ralph, 1999). 

 

5. Þekking, reynsla og viðhorf 

Ef kennarar og aðrir fagmenn skilja ekki hvaða þýðingu einhverfa nemandans hefur 

gagnvart fjölskyldunni, verður erfitt að koma á fót þeim samvinnugrundvelli sem er 

nauðsynlegur til að mennta unga nemendur með einhverfu (National Research Council, 

2001). Viðhorf þeirra kennara sem hafa kennt drengnum virðist alla jafna mjög jákvætt. 

Þeir sem hafa komið mest að menntun hans eru umsjónarkennararnir og sérkennari á 

miðstigi. 

5.1 Þekking, reynsla og viðhorf umsjónarkennara 

Báðir umsjónarkennarar höfðu áður haft fatlaðan einstakling inni í almennum bekk og 

sú reynsla mótaði viðhorf þeirra gagnvart þessum dreng. Framkvæmdin á því að hafa 

drenginn í bekknum er ekki einföld og kallar á mikla samvinnu við sérkennara. 

Hvorugum umsjónarkennara fannst hægt að slá því föstu að nemandi ætti alltaf að vera 

inni í bekknum eða að sérkennari ætti alltaf að koma inn í bekkinn. Það ylti á 

einstaklingnum og hans þörfum.  

Í rauninni myndi ég vilja sjá aukið samstarf við sérkennara inni í bekknum[…] en 

auðvitað þarf að skoða einstaklinginn, hans þarfir. Hentar honum að sérkennari komi 

inn til hans eða hentar honum að hann fari fram eða út til sérkennarans? En mér finnst 
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að ef einstaklingnum líður vel inni í bekknum, að þá eigi hann að vera sem mest í 

bekknum og það eigi að reyna að skapa aðstæður þannig að honum líði vel í bekknum 

(Umsjónarkennari á unglingastigi, sumar 2006). 

Kennarar þurfa að vera vel upplýstir, úthaldsgóðir og næmir á tilfinningar annarra. 

Sumir kennarar standa ekki undir þeirri ábyrgð sem fylgir því að kenna nemanda með 

einhverfu ásamt heilum bekk annarra nemenda. Oft stafar það af því að nægar 

upplýsingar liggja ekki fyrir og vegna hræðslu við hið óþekkta. Það sem til þarf er 

þekking á einhverfu og góðir kennsluhættir (Cumine, Leach og Stevenson 1998:41). 

Hér má ímynda sér að kennari sem er þolinmóður, vingjarnlegur, skipulagður, 

sveigjanlegur, fróður um þarfir nemendanna og útsjónarsamur í kennslu sinni hafi góða 

kennsluhætti. 

5.2 Þekking, reynsla og viðhorf annarra kennara innan skólans 

Umsjón með þáttum sem snúa að fötluðum nemendum fellur undir verksvið 

aðstoðarskólastjóra á miðstigi í þeim skóla sem hér um ræðir. Fyrst og fremst hefur 

þetta snúist um viðhorf kennaranna, margir eru tilbúnir í þetta án nokkurra vandkvæða 

en aðrir eru ekki eins sannfærðir. Má segja að sannfæringarkraftur skólastjórnenda 

skipti sköpum þegar kennaraskipti verða.  

Ég sko, það eru nokkur vígi sem við eigum eftir að vinna, það er alveg ljóst, sko, og ég 

veit ekki hvort við vinnum þau nokkurn tímann. Ég er ekkert viss um það að við náum 

öllum, en við erum búin að ná mörgum mikilvægum vígstöðvum[…] Vegna þess að 

við mætum alls engri andspyrnu. Kennarar vita það náttúrulega að þetta eru lög og 

reglur. Þeir hafa komist upp með það til skamms tíma að láta eins og þetta væru ekki 

lög og reglur, en núna, síðustu ár, hefur það bara verið þannig að fatlaðir nemendur eru 

bara inni í bekk með sínum jafnöldrum. Að eins miklu leyti og hægt er. Auðvitað eru 

þeir ekki allir alltaf inni í bekk, af því við verðum auðvitað að miða við þeirra þarfir 

líka (Skólastjórnandi yfir miðstigi, sumar 2006). 

Starf umsjónarkennaranna markast líka af því hvert viðhorf hinna kennaranna er 

gagnvart fötluðum nemendum. Þegar ekki er vitað hvers vegna einstaklingur hagar sér 

á ákveðinn hátt skapar það pirring hjá kennurum jafnt og samnemendum. Þess vegna er 

þörf á því að fá greiningu sem allra fyrst. Þegar skýrsla barst frá BUGL varðandi þann 

nemanda sem hér um ræðir, kallaði umsjónarkennarinn saman þann hóp sem hafði með 
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drenginn að gera og skýrði frá niðurstöðunum. Í kjölfarið létti þeim sem unnu með 

honum, því þarna var kominn ákveðinn grunnur til að vinna út frá. Sérfræðiþekking hjá 

kennurum hefur ekki endilega úrslitaáhrif varðandi fatlaða nemendur, enda er sífellt ný 

þekking á sviði fatlana að líta dagsins ljós. Kennarar verða að afla sér upplýsinga eftir 

því hvernig einstaklinga þeir fá í hendurnar. Einnig geta kennarar spurt foreldra og í 

þessu tilviki hjálpuðust foreldrar drengsins og umsjónarkennari að við að afla 

upplýsinga og lesefnis um Aspergersheilkenni og einhverfu. Skólastjórnendur benda 

fólki á leiðir til að afla sér þekkingar og styðja við starf þeirra eftir bestu getu.  

Ef kennararnir hafa jákvætt viðhorf, þá geta þeir gert allt. Það er nú bara þannig. En 

það þarf auðvitað líka að vera þannig hér hjá okkur að við getum útvegað þeim það 

sem þeir þurfa. Stundum, það er ekkert alltaf sem börnin eru svona stillt og góð og flott 

eins og [nafn drengsins]. Stundum eru auðvitað aðstæður þannig að það þarf einhvern 

auka stuðning eða eitthvað svoleiðis, og þá verðum við náttúrulega að gera það sem við 

getum til að útvega það[…] Ég held að við séum á réttri leið (Skólastjórnandi yfir 

miðstigi, sumar 2006).  

Almennt telja skólastjórnendur viðhorf kennara til fatlaðra einstaklinga innan skólans 

vera jákvætt. „Ég upplifi allavega þá kennara sem kenna honum svolítið, að þeim þyki svolítið 

vænt um hann og finnist gott, eða ekkert vont, að hafa hann“ (Skólastjórnandi yfir 

unglingastigi, sumar 2006).  

5.3 Þekking, reynsla og viðhorf skólastjórnenda 

Við allar breytingar mótar viðhorf skólastjórnenda það viðhorf sem ríkir innan 

starfsmannahópsins. Skólastjórnendurnir virtust afar samhuga hvað varðar skólann og 

það samfélag sem skólinn rúmar. Í því samfélagi vildu þeir að allir ættu sér stað þar 

sem allir ættu sama rétt til þess að vera þar.  

Það er að allir geti verið í sínum bekk og ég vil bara að samfélagið rúmi alla. Það á 

ekki að hugsa sem svo að þessi einstaklingur er svona, þá verðum við að búa til sér hólf 

fyrir hann. Heldur á hólfið okkar, hér í skólanum, að geta rúmað alla sem eru í 

skólanum (Skólastjórnandi yfir miðstigi, sumar 2006). Því ég held það verði að skoða, 

sko, auðvitað eiga allir rétt á þessu og auðvitað eiga allir að hafa það þannig í 

skólanum að þeim líði sem best. Og þá skiptir engu máli hvort þeir eru mikið með 

bekknum, minna með honum eða lítið, bara að þeir hafi, að þeirra líðan sé sem best[…] 

Ég held að ég sé alin svona upp[…] Það eiga bara allir rétt á þessu og eru bara 
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hjartanlega velkomnir og vonandi getum við gert umhverfið þannig að þeim líði vel 

(Skólastjórnandi yfir unglingastigi, sumar 2006).  

Skólastjórnendur voru samt sem áður með fæturna á jörðinni þegar það kom að því að 

gera hugsjónina að veruleika. Erfiðleikarnir sem þeir hafa staðið frammi fyrir eru helst 

þeir, að fá það fagfólk sem er á staðnum til að starfa við skólann. Auðvitað eru fatlanir 

mismunandi í eðli sínu og hafa því ólík áhrif á einstaklingana og hópinn sem þeir eru í.  

Hinsvegar er til slík fötlun að það er mun erfiðara að eiga við hana heldur en þessa 

fötlun sem [drengurinn] er með. Sem er sko miklu meira truflandi getur jafnvel, ég 

þekki það ekki persónulega, en getur verið beinlínis hættuleg öðrum nemendum 

(Skólastjórnandi yfir unglingastigi, sumar 2006). 

Skólastjórnendur tjá að þeir hafi aflað sér þekkingar um fatlanir nemenda eftir þörfum. 

Í þessu tilviki höfðu báðir skólastjórnendur sem við var rætt, aflað sér einhverrar 

þekkingar um einhverfu með því að lesa bæklinga sem móðir drengsins hafði komið 

með í skólann. Greiningargögn frá BUGL og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

varðandi drenginn hafa veitt þeim upplýsingar jafnóðum og þau hafa borist. Eins hafa 

þeir fengið upplýsingar frá þeim sem vinna með drengnum í skólanum sem og 

foreldrum. Það mætti velta fyrir sér hvort þessi þekking sé næg fyrir skólastjórnendur 

til að mæta þörfum einstaklingsins, eða hvort þörf sé fyrir frekari ráðgjöf frá 

sérfræðingum. Þrátt fyrir að foreldrar þekki börnin sín vel, þá eru þeir ekki endilega 

sérfróðir í kennsluaðferðum sem nýtast í námi barna þeirra eða útfærslu þeirra innan 

skólans. Skólastjórnendur hafa mikil áhrif á samvinnu starfsfólks innan skólans sem og 

hvaða bjargir eru sóttar, því þurfa þeir að hafa skilning á því hvaða þarfir 

einstaklingurinn hefur. Umsjónarkennarar þurfa að eiga stuðning skólastjórnenda vísan 

til að geta leyst sitt starf af hendi. Þeir hafa fengið svigrúm varðandi aukinn 

undirbúningstíma og efni sem vantaði. Ekki virtist vera ákveðið skipulag varðandi það 

sem er útvegað varðandi undirbúningstíma eða efniskaup, heldur sóttu 

umsjónarkennarar til skólastjórnenda það sem þeim þótti vanta.  

En ég held að það sé mest með það, eins og svo margt annað í skólakerfinu í þessum 

málaflokki, það er svona úrræðaleysi og svolítið skipulagsleysi. Það er einhvern veginn 

ekki búið að móta almennilega þetta batterí sem þarf að fylgja[…] það er pínu 

úrræðaleysi og það er jafnt fyrir skólastjórnendur og kennara[…] viðhorf þeirra 

gagnvart þessari vinnu var bara, sko, maður fann að þau treystu mér í rauninni fyrir 
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þessu verkefni og vildu útvega mér það sem ég þurfti til. Eins og ég taldi þurfa, sko. Þú 

veist, það var ég sem þurfti að sækja allt og þau bara treystu mér og létu mér í té það 

efni sem ég þurfti á að halda (Umsjónarkennari á miðstigi, sumar 2006).  

Skólastjórnendur hafa aðstoðað umsjónarkennara við gerð einstaklingsnámskrár og eru 

sveigjanlegir í þeirri aðstoð sem umsjónarkennarar þarfnast.  

Ég held að viðhorf skólastjórnenda til hans sé mjög jákvætt. Það er allavega mín 

reynsla að mér finnst ég ekki hafa komið að neinum lokuðum dyrum sko. Og hún 

[aðstoðarskólastjóri á unglingastigi], mér finnst hún alveg hafa skilning á hans fötlun 

og hún hefur haft frumkvæði að því við mig að finna góða leið, bæði varðandi 

námsefni og líka varðandi ákveðin skipulagsmál á stundatöflu, sko. Og eins og við 

fengum þennan tíma þarna í vor, á síðustu önninni, þá fékk ég einn tíma með honum, 

eða svona hálfan til einn, ég mátti fara svona frjálslega með það, eftir því hver þörfin 

væri að mínu mati (Umsjónarkennari á unglingastigi, sumar 2006).  

5.4 Þekking, reynsla og viðhorf jafningjanna 

Margir sem kljást við röskun á einhverfurófi koma sérkennilega fyrir sjónir. Menning 

samfélagsins er ruglingsleg fyrir þeim og þeir hafa ekki tök á því að lesa úr 

félagslegum vísbendingum á eigin spýtur. Hættan tengd þessu er sú að sumir úr hópi 

skólafélaga misnoti sér einfeldni þeirra og fái þá til að haga sér á ósæmilegan hátt. 

Yfirleitt myndast sönn vináttutengsl frekar á fullorðinsárum hjá fólki með einhverfu, 

þar sem fullorðið fólk er frekar tilbúið til að samþykkja það á eigin forsendum 

(Attwood 1998:41, 49 og 53). Vinakerfi getur komið að miklum notum. Þá er jafnaldri 

fundinn sem er tilbúinn til að aðstoða nemandann við að komast í gegnum erfiðar 

aðstæður. Það er hægt að byggja upp vinahringi svo slík ábyrgð falli ekki öll á einn 

krakka. Einnig er gott að nemanda með einhverfu sé kenndur einhver leikur, t.d. skák, 

sem hann getur leikið við jafnaldrana (Cumine, Leach og Stevenson 1998:40-41). 

Viðhorf nemendahópsins skiptir miklu máli varðandi líðan einhverfra nemenda í 

skólanum. Það mótast jafnan eftir viðhorfi kennarans. Ef kennarinn styður nærveru 

einhverfs nemanda fylgir nemendahópurinn á eftir. Ef kennarinn kýs frekar að 

nemandinn sé utan við hópinn endurspegla nemendurnir það viðhorf (Attwood 

1998:174).  
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Á miðstigi fylgdist umsjónarkennarinn náið með hópnum. Að vissu leyti hjálpaði það 

til að það var líka fötluð stúlka í bekknum. Fyrstu tvö árin gengu vel, nemendurnir 

kynntust drengnum og sættu sig við hann eins og hann var. Síðan fór að bera á pirringi 

gagnvart honum sem jókst eftir því sem á leið. Drengurinn vildi oft ítarlegri útskýringar 

og aukinn misskilningur varðandi samskipti gerði vart við sig. Umsjónarkennarinn 

greip til þess ráðs að segja drengnum að þegar umræður væru í gangi eða það væru 

fyrirlestrar mætti hann spyrja tvisvar. Hann var sáttur við það. Mælt er með því að 

þegar einhverfir einstaklingar spyrja ítrekað og það truflar tímann, þá sé þeim sagt að 

hann megi spyrja ákveðið oft og síðar sé reynt að taka sér tíma til þess að svara frekari 

spurningum hans (Cumine, Leach og Stevenson 1998:45). 

 

Það var gripið þess ráðs að fræða nemandahópinn. Móðir drengsins kom í tíma hjá 

bekknum þar sem umsjónarkennarinn ræddi um einhverfu og útskýrði helstu einkenni 

ásamt sterkum hliðum hjá einstaklingum á einhverfurófi eins og t.d. talið er að Einstein 

og Da Vinci hafi verið (Nancy Mucklow, 2007). Það virkaði sérlega vel þar sem 

heimildaþáttur um Leonardo da Vinci hafði verið sýndur stuttu áður í Ríkissjónvarpinu. 

Nemendur voru augljóslega fegnir að mega ræða þetta mál. Drengurinn var á 

bókasafninu á meðan kynningunni stóð.  

Allt í einu, þá var bara þessi pirringur farinn og í staðinn kominn skilningur. Á því sem 

þau höfðu kannski, svöruðu spurningunum sem þau gátu ekki spurt. Eða kunnu ekki að 

spyrja, vissu ekki að hverju þau áttu að spyrja. Þannig að mér fannst það vera ótrúlega 

flott lausn, það virkaði ótrúlega vel, þessi kynning inn í nemendahópinn. Ég held það, 

þegar um fatlaða nemendur er að ræða, inni í bekk, að það sé mjög mikilvægt, mjög 

mikill stuðningur fyrir hina krakkana að fá svona kynningu og útskýringu, bara, á 

hegðuninni sem að sá fatlaði sýnir (Umsjónarkennari á miðstigi, sumar 2006).  

Vegna þess að einstaklingar með einhverfu bera fötlunina ekki endilega með sér í útliti, 

þá kemur það fólki gjarnan á óvart að þau kunni ekki reglurnar eða hagi sér öðruvísi en 

aðrir og því er aukin þörf fyrir fræðslu meðal jafningja. Umburðarlyndi 

bekkjarfélaganna hefur smitað út frá sér og langflestir jafningjarnir eru afar tillitssamir 

við hann. Hópurinn finnur líka til ábyrgðar og oft þegar eitthvað hefur komið upp á 

hafa þau slegið vörð um hann og fylgt honum til starfsmanns til að fá aðstoð. Flest 
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samskiptavandamál sem hafa komið upp hafa helst verið í tengslum við nemendur sem 

eru ekki í hans umsjónarbekk.  

 

Unglingarnir verja flestum frímínútum á sófum á ganginum fyrir framan skrifstofu 

skólastjórnendanna. Skólastjórnendur hafa lagt við hlustir og segja þeir nemendur ekki 

nefna drenginn sérstaklega. Nemendur taki honum bara sem sjálfsögðum hluta hópsins. 

Hann hefur mikið verið í eigin heimi, lesið bækur sem tengjast áhugasviði hans eða 

hlustað á tónlist í fartölvunni sinni. Fartölvan dregur stundum að honum félagsskap og 

hann spjallar stundum við aðra um tölvuleiki eða bækurnar sínar. Hann teflir stundum 

við skólafélagana í frímínútum eða spilar við þá. Einstaka sinnum hafa orðið árekstrar 

þar sem skólastjórnendur hafa þurft að skerast í leikinn.  

Sko strákarnir átta sig stundum ekki á því að hann, hann vinnur ekki úr áreitinu eins og 

þeir. Þeir eru sko til dæmis að reyna, þeir eru eitthvað að kljást, ýta hvor við öðrum og 

svona og taka hann þá, bara sem einn af þeim, og átta sig ekki á því að hann verður svo 

reiður. Og mér finnst það eiginlega vera það eina (Skólastjórnandi yfir unglingastigi, 

sumar 2006).  

Á heildina litið virðist viðhorf jafningjanna hafa verið afar jákvætt í garð hans. Eins 

virðist vera unnið úr öllum uppákomum jafnóðum og þær koma upp. 

5.5 Þekking, reynsla og viðhorf foreldranna 

Viðhorf hefur mikið um það að segja hversu vel foreldrum barns með einhverfu gengur 

að takast á við fötlunina. Þegar foreldrar eru samhentir og jákvæðir aðlagast fjölskyldan 

aðstæðunum betur (National Research Council, 2001). Foreldrar sem hafa fengið 

fræðslu um eðli raskana á einhverfurófi og aðferða til að örva samskiptahæfni eins og 

félagshæfnisögur til að hjálpa börnum sínum að skilja félagslegar aðstæður og einkenni 

fötlunar sinnar, ná betur að eiga við hegðunarörðugleika og kvíða barnanna (Mesibow, 

Shea og Schopler, 2005). Viðhorf foreldra hefur haft mikið að segja varðandi þá vinnu 

sem hefur átt sér stað innan skólans, sem og undirbúning heima fyrir. Foreldrarnir hafa 

stöðugt leitast við að finna leiðir til að auðvelda drengnum námið og hafa lesið sér 

mikið til um einhverfu. Í þessu tilviki þykir foreldrunum mikilvægast að drengurinn 

verði eins sjálfbjarga og hægt er svo hann eigi sem besta möguleika á fullorðinsaldri. 
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Þetta mótar viðhorf þeirra gagnvart námi hans og þeir íhuga allar áherslur út frá því 

hvaða færni komi honum að mestu gagni í framtíðinni. 

Það er náttúrulega ljóst að þið hafið unnið ótrúlega mikið fyrir [nafn drengsins], og 

með skólanum. Svona eins og með stundatöflugerðina og allt þetta[…]. Það var fullt af 

verkum sem þið tókuð af okkur sem létta vinnuna hér og það er rosalega flott og það 

léttir vinnuna hér en það léttir auðvitað líka lífið fyrir [drenginn] þó það hafi þyngt á 

ykkur. Ég er ekkert viss um að þetta hefði gengið svona vel ef þið hefðuð ekki gert 

þetta allt saman. Og vitað líka svona vel hvað þurfti að gera og að koma því líka til 

okkar (Skólastjórnandi yfir miðstigi, sumar 2006).  

Viðhorf foreldra almennt er afar mismunandi, auðvitað vilja þeir vinna að hag barna 

sinna en stundum gerir ákefð þeirra skólastjórnendum erfitt fyrir. Flestir foreldrar veita 

mikilvægar upplýsingar og vinna náið með skólanum að hag barna sinna.  

„Við sem að vinnum með svona mörgum einstaklingum ár eftir ár eftir ár, við þekkjum 

alveg um leið og við fáum svörin frá foreldrunum […] hvort það er hægt að nota 

upplýsingar frá þeim eða ekki. Því miður eru sumir foreldrar þannig að þeir lifa og 

hrærast í fötluninni. Og þá er það bara, keyrt á réttindin. Og þá er oft sem þarf að vinna 

úr því, hvað er sem maður getur notað af þeim upplýsingum sem maður fær frá þeim“ 

(Skólastjórnandi yfir unglingastigi, sumar 2006).  

5.6 Þekking, reynsla og viðhorf drengsins 

Drengurinn segir að sér hafi liðið vel í skólanum undanfarin ár. Honum þykir jafnaldrar 

hans koma ágætlega fram við sig og finnst kennararnir vinna gott starf. Þegar hlutirnir 

hafa ekki gengið eins vel og best væri á kosið, telur hann það stafa af vöntun á 

upplýsingum. Hann gerir sjálfkrafa ráð fyrir því að allir sem starfa við skólann skilji 

einhverfu og hann hefur átt erfitt með að átta sig á því hvers vegna þessi eða hinn sem 

starfar með honum átti sig ekki á takmörkunum hans.  

Kennararnir eru svona mjög góðir og það allt. Svona, eru að reyna sitt besta svona til 

þess að ég skilji hvað er í gangi og það allt. Nema [nafn kennara], hún skildi ekki alveg 

hvað var að mér (Drengurinn, haust 2006).  

Hann leitast við að finna leiðir í kringum þær hindranir sem einhverfan veldur honum 

og er mjög meðvitaður um námsþarfir sínar. Drengurinn bað um að fá aukatíma í dansi 

til að ná betri stjórn á hreyfingum sínum, heimilisfræði í valtímum til að hann geti 

eldað sjálfur í framtíðinni og vill leggja áherslu á skriflegt enskunám til að auka hæfni 
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sína í samskiptum. Á þennan hátt leitast hann sífellt við að byggja upp veikar hliðar 

sínar og nýta sér styrkleikana.  

 

6. Stuðningsrammar 

6.1 Hlutverk í skólanum 

6.1.1 Hlutverk kennara 

Umsjónarkennari á miðstigi hafði afar veigamiklu hlutverki að gegna gagnvart 

einhverfa nemandanum. Hann reyndi að átta sig á því hverjar þarfir drengsins væru og 

vann út frá því. Kennarinn gerði sér fljótt grein fyrir því að drengurinn hefði mikla þörf 

fyrir gott skipulag í kringum sig. Atriði eins og að skrifa dagskipulagið á töfluna, að 

fara til hans eftir að hópurinn hafði fengið fyrirmæli og láta hann fá 

einstaklingsfyrirmæli, veittu honum aukið öryggi svo hann gat tekist á við verkefnin og 

unnið í því áreiti sem var til staðar. Drengurinn var mjög duglegur að spyrja ef hann var 

ekki viss um eitthvað svo það var lítil hætta á að kennarinn gleymdi honum. 

Umsjónarkennarinn bar einn ábyrgðina á öllu því sem viðkom námi hans, nokkuð sem 

honum fannst til of mikils ætlast (Umsjónarkennari á miðstigi, sumar 2006). Hversu 

langan tíma það tók að fá greiningu jók í rauninni álagið á alla aðila mikið, en í 

skólanum var mesta álagið hiklaust á umsjónarkennaranum. 

 

Umsjónarkennari á unglingastigi hafði öðruvísi hlutverki að gegna í áttunda bekk, en 

engu veigaminna. Hann þurfti að afla upplýsinga um drenginn, koma þeim á framfæri 

við aðra sem komu að menntun hans, veita honum stuðning í þeim kennslustundum 

sem hann var með drenginn og setja saman einstaklingsnámskrá fyrir hann í samvinnu 

við skólastjórnanda. Að eigin mati taldi umsjónarkennarinn sitt hlutverk vera að vita 

nákvæmlega hvað drengurinn var að fást við og útvega honum námsefni í stærðfræði 

og náttúrufræði. Hann fór í gegnum námsefni áttunda bekkjar og valdi úr það sem 

hentaði drengnum. Kennarinn hafði aðgang að námsefni drengsins frá árinu áður til 

hliðsjónar, nokkuð sem hann taldi mikilvægt til að gefa honum raunsanna mynd af því 

hvar drengurinn var staddur (Umsjónarkennari á unglingastigi, sumar 2006). Fyrir 
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nemendur sem eru fatlaðir er nauðsynlegt að velja þá þætti Aðalnámskrár grunnskóla 

til kennslu sem koma þeim helst að gagni í daglegu lífi og hjálpa þeim að verða virkir 

þátttakendur innan sem utan skólans (Ferguson, Hafdís Guðjónsdóttir, Droege, Meyer, 

Lester og Ralph, 1999). Það sem veittist kennaranum erfitt, var að finna jafnvægi á 

milli þess að kenna bekknum og að sjá til þess að drengurinn væri kominn af stað í sínu 

viðfangsefni. Þegar kennsla var brotin upp og óhefðbundnir dagar voru, þá tók 

kennarinn drenginn að sér og veitti honum stuðning. Hann fylgdist með því sem var að 

gerast hjá öðrum kennurum í grófum dráttum og miðlaði upplýsingum um drenginn. Á 

þennan hátt veitti kennarinn honum alhliða stuðning og var í rauninni líka stuðningur 

fyrir aðra kennara þegar þá vantaði upplýsingar (Umsjónarkennari á unglingastigi, 

sumar 2006). 

 

Vegna þess hversu erfitt það veitist nemendum með einhverfu að mynda félagstengsl, 

fellur það m.a. undir hlutverk kennara að aðstoða þá við að mynda slík tengsl við 

skólafélagana. Kennarinn getur líka bent honum á að fylgjast með bekkjarfélögunum til 

að vita hvað hann eigi að gera. Kennarinn þarf líka að fylgjast með þegar hópvinna á 

sér stað og leiðbeina hvernig eigi að vinna með öðrum. Kennari þarf að leiðbeina 

samnemendum hvernig á að eiga samskipti við þann sem er einhverfur og sýna slíkt 

með fordæmi. Hann þarf líka að sjá til þess að einhverfi nemandinn viti hvernig hann 

geti fengið aðstoð, bæði frá kennaranum sjálfum sem og öðrum innan námshópsins. 

Eins þarf kennarinn að ýta undir vináttubönd þegar þau virðast vera að þróast. Hann 

þarf líka að sjá til þess að einhver fylgist með nemandanum í frímínútum (Attwood 

1998:31, 37 og 38). Í þessu tilviki fellur sú ábyrgð frekar á skólastjórnendur, þeir eiga 

að skipuleggja frímínútnagæslu. Hinsvegar þarf umsjónarkennarinn að ræða við aðra 

starfsmenn sem eru á gæslu og gera þá meðvitaða um aðstæður einstaklingsins. 

6.1.2 Hlutverk skólastjórnenda 

Skólastjórnendur töldu sitt hlutverk fyrst og fremst vera fólgið í því að styðja við 

kennarana og útvega þeim bjargir til að þeir geti sinnt sínu hlutverki. Hversu langt þeir 

þurftu að teygja sig fór eftir því hvernig umsjónarkennarinn tók á málunum. Ef engar 

tillögur hefðu komið frá umsjónarkennurunum, þá hefði skólastjórnandi þurft að ganga 
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inn í málið (Skólastjórnandi yfir miðstigi, sumar 2006). Ef til vill myndi það auðvelda 

málið að vera með fast form á samstarfi og verkaskiptingu stjórnenda og 

umsjónarkennara á slíkum fundum. 

 

Áherslumunur virtist vera á milli hlutverka skólastjórnenda eftir því yfir hvaða stigi 

þeir voru. Á miðstigi komu færri að drengnum og öll samvinna var því auðveldari. 

Aðstoðarskólastjóri á unglingastigi hafði auga með því að kennarar sinntu hlutverki 

sínu og að sú kennsla sem drengurinn fékk hentaði þörfum hans. Hann fundaði með 

umsjónarkennaranum og fóru þeir í gegnum stöðuna reglulega. Þegar 

aðstoðarskólastjóri hafði áhyggjur fundaði hann með kennurunum. Það kom fyrir 

þrisvar eða fjórum sinnum yfir veturinn. Að öðru leyti taldi skólastjórnandi sitt hlutverk 

gagnvart drengnum vera álíka og gagnvart hverjum öðrum nemanda (Skólastjórnandi 

yfir unglingastigi, sumar 2006). Báðir aðstoðarskólastjórarnir eru sammála um að 

samstaða ríki um þessi mál meðal allra skólastjórnendanna. Þegar spurt var hvernig 

þeir teldu hlutina vera ef slík samstaða væri ekki fyrir hendi lýstu báðir áhyggjum 

sínum af slíku ástandi.  

Ég hef eiginlega hugsað mjög mikið út í það, í þessu framhaldsnámi mínu í 

sérkennslunni, sko ég skrifaði bréf til rektors Kennaraháskólans, ég tel að það væri 

mjög mikilvægt að kúrsinn Inngangur að sérkennslufræðum verði skyldukúrs í 

skólastjórnendanámi[…]. Ég held að það sé breyting sem þarf að gera. Skólastjórinn, 

hann kannski vinnur ekkert mikið í þessu, en samt með viðhorfi sínu, þá hefur hann 

áhrif. Og ef skólastjórinn telur upp á að það eigi ekki að grípa til allra þeirra aðgerða 

sem hægt er til að þetta sé framkvæmanlegt, eða það er ekki hans viðhorf, þá er hann 

ekkert að vinna í því[…]vegna þess að bjargirnar bjóðast ekkert af sjálfu sér 

(Skólastjórnandi yfir miðstigi, sumar 2006). 

6.1.3 Hlutverk foreldra 

Hlutverk foreldra einhverfra barna eru meðal annars að þjóna hlutverki kennara og 

málsvara ásamt því að vera ástúðlegir foreldrar og fjölskyldumeðlimir. Til þess að 

foreldrar geti tekið þátt í menntun barna sinna þurfa þeir að afla sér sérfræðiþekkingar 

um einhverfu og aðferðir til að meðhöndla einhverft barn (National Research Council, 

2001). Foreldrar sem hafa fengið þjálfun í því að örva samskiptahæfni barna sinna eru 
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mun ánægðari, afslappaðri og áhugasamari um að eiga samskipti við börn sín en þeir 

sem fá ekki slíka þjálfun (Mesibow, Shea og Schopler, 2005). Í þessu tilviki hafa 

foreldrarnir stöðugt leitast við að afla sér aukinnar þekkingar á einhverfu og leita sífellt 

áhrifaríkari leiða til að nota með drengnum. 

 

Á miðstigi var hlutverk foreldranna svipað því sem gengur og gerist hjá foreldrum 

annarra nemenda á þeim aldri. Eins og gengur sáu þeir um heimanám drengsins. 

Foreldrarnir höfðu alla tíð haft mikla trú á umsjónarkennara drengsins, hann hafði að 

þeirra mati staðið sig mjög vel og sinnt drengnum af mikilli natni. Foreldrar fylgdust 

með líðan drengsins heima fyrir og ræddu við hann um samskipti við skólafélagana. 

Drengurinn átti afar erfitt með að tjá sig um atburði og tímaskyn hans var stundum 

brenglað þannig að hann ruglaði saman atburðum sem höfðu gerst vikum eða 

mánuðum áður við það sem gerðist þann daginn. Ef hann var í uppnámi varð hann hálf 

mállaus þangað til hann hafði róað sig niður. Þá tók oft töluverðan tíma að ná 

upplýsingunum út úr honum að því marki að hægt væri að púsla þeim saman í rökræna 

heild. Sjaldnast gafst tími til þess í skólanum, þannig að foreldrarnir ræddu við 

umsjónarkennarann eða skrifuðu í samskiptabókina. Eins unnu foreldrarnir með 

kennaranum að smávægilegum skipulagsmálum, t.d. þegar þurfti að kaupa aðra tegund 

af pennaveski því hitt hentaði illa. Það var ótrúlegt hvað litlir hlutir gátu skipt miklu 

máli. 

 

Hlutverk foreldranna breyttist þegar upp á unglingastigið var komið. Þá tóku þeir mun 

virkari þátt í menntun drengsins, upplýsingaflæði til kennara og skipulagi námsins. 

Eins útveguðu foreldrarnir fartölvu og rafræna stundaskrá fyrir drenginn til að létta 

honum námið. Faðir drengsins vann við tölvuviðgerðir, m.a. við skólann sem um ræðir 

og móðir drengsins kenndi m.a. á tölvur við skólann. Umsjónarkennari á unglingastigi 

taldi hlutverk foreldranna hafa orðið víðtækara en gengur og gerist, sérstaklega vegna 

þess að í hans tilviki voru hvorki sérkennari eða stuðningsfulltrúi á unglingastigi sem 

höfðu yfirsýn yfir námsþarfir hans. Eins þurftu foreldrar að láta vita hvernig þeim 

fannst ganga með námið, hvort það sem hann fékk hentaði honum eða ekki.  
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Einstaklingar með einhverfu eiga afar erfitt með að mynda félagsleg tengsl við 

jafnaldrana. Það fellur því m.a. í hlut foreldranna að kenna þeim félagsleg samskipti og 

hvernig á að leika sér við aðra. Eins þurfa foreldrar að ýta undir samskipti barnsins við 

jafnaldra, bjóða félögum í heimsókn, fylgjast með samskiptunum og ræða um þau við 

barnið eftir að leikfélagarnir eru farnir. Þeir þurfa að útskýra vináttutengsl og eðli 

vináttu fyrir honum eftir því sem hann nær þroska til þess að taka þátt í slíkum 

viðræðum. Eitt lykilatriði þessa er, að barnið sé fært um að skilja hvað eru raunsannir 

vinir og láti ekki misnota sig. Foreldrar geta líka hjálpað til með því að kenna barni 

sínu þá leiki sem jafnaldrarnir leika sér í, svo það viti til hvers er ætlast af honum þegar 

á hólminn er komið. Foreldrar þurfa að kenna barninu viðeigandi viðbrögð þegar það 

vill ekki eiga samskipti við jafnaldrana. Þegar því verður á í samskiptum, þurfa 

foreldrarnir að ræða aðstæðurnar við það, benda á mögulegar leiðir sem hefðu leitt til 

æskilegri útkomu. Einnig geta foreldrarnir komið barninu í félagsskap með því að skrá 

það í klúbb eða á námskeið (Attwood 1998:31, 33, 36, 37 og 47-49). Í þessu tilviki 

skráðu foreldrarnir drenginn í sundlið á staðnum og seinna gekk hann í unglingadeild 

björgunarsveitarinnar á staðnum. Þau hvöttu hann líka til þess að fara sem oftast í 

félagsmiðstöðina, sem hann hefur stundað af kappi. 

6.2. Undirbúningur fyrir yfirfærsluna  

Þegar kom að yfirfærslu frá miðstigi yfir á unglingastig var afar mikilvægt að allir 

aðilar sem málið snerti ræddu saman um framhaldið. Hver fyrir sig þurfti að átta sig á 

sínu hlutverki og þörfum drengsins svo yfirfærslan gengi sem best. Eins þurfti að 

undirbúa drenginn svo hann vissi hverju hann ætti von á. 

6.2.1 Við lok sjöunda bekkjar 

Nýi umsjónarkennarinn var kynntur fyrir hópnum undir lok sjöunda bekkjar. Hann fór 

til þeirra í forfallakennslu rétt fyrir sumarfrí, þannig að bekkurinn fengi nasasjón af því 

hver nýi kennarinn væri og hann af þeim. Þessari kynningu var komið á sérstaklega 

með drenginn og fatlaða bekkjarsystur hans í huga. Skólastjórnandi yfir miðstigi hafði 

umsjón með yfirfærslunni, sá um að aðilarnir sem þurftu að tala saman hefðu tækifæri 

til að hittast og hlustaði af athygli á það sem þeir, sem þekktu drenginn, höfðu til 
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málanna að leggja varðandi skipulag og stuðning. Umsjónarkennarinn fór með 

drengnum við lok sjöunda bekkjar og sýndi honum í hvaða hluta skólans nýja 

skólastofan hans myndi verða og hvar skáparnir, sem unglingastigsnemendur hafa afnot 

af, eru. Nýtt skólaumhverfi veitist einstaklingum með einhverfu erfitt og því er gott að 

leyfa þeim að fara í kynnisferðir um nýja umhverfið áður en það er komið að því að 

fara þangað. Einnig hjálpar það mikið að sem fæstir þættir breytist í einu, t.d. að 

bekkurinn haldi sér (Attwood 1998:174). 

6.2.2 Við byrjun áttunda bekkjar 

Eitt áhyggjuefnið var hvernig það myndi ganga hjá honum að fara á milli stofa, sem 

nemendur á unglingastigi gera, í staðinn fyrir að vera alltaf í sömu stofunni eins og 

venjan er á miðstigi. Eins var ekki vitað hvaða áhrif það myndi hafa á drenginn að hafa 

svona marga kennara yfir daginn. Skólastjórnandinn tók fram að umsjónarkennari á 

miðstigi hefði miðlað mjög vel til umsjónarkennara á unglingastigi.  

 

Undirbúningur hélt áfram að hausti og þar var nýi umsjónarkennarinn í lykilhlutverki 

varðandi miðlun upplýsinga á milli starfsmanna. Hann og fyrri umsjónarkennari hittust 

í byrjun eftir því sem þurfa þótti. Annað lykilatriði var að hann fékk stuðning hjá 

starfsmanni á bókasafni skólans. Hann gat farið þangað fyrst á morgnana til að fara yfir 

stundatöfluna sína. Á þennan hátt var enginn ruglingur í byrjun dagsins og þá gekk 

dagurinn betur fyrir sig. Foreldrar fóru yfir stundatöfluna með honum daginn áður og 

gættu þess að hann væri með allt sem hann þurfti í töskunni. Þeir sáu til þess að hann 

færi hreinn og vel til hafður í skólann. Það síðasta sem hann gerði áður en hann fór út 

um dyrnar var að renna enn einu sinni yfir stundaskrána sína. Þessi undirbúningur 

heima fyrir veitti drengnum öryggi til þess að fara rólegur í skólann. Ef einhver 

breyting varð á skipulaginu var drengurinn oftast látinn vita af því eins fljótt og hægt 

var. Brýnt var fyrir drengnum að hvenær sem hann yrði ringlaður eða óviss um hvar 

hann ætti að vera, gæti hann leitað til starfsmannsins á bókasafninu og fengið aðstoð. 

Þetta hjálpaði honum líka þegar eitthvað skolaðist til, t.d. ef kennari forfallaðist og það 

gleymdist að láta hann vita. Á miðstigi hafði drengurinn oft eytt tíma á bókasafninu 

eftir skóla og hafði þegar góð tengsl við starfsmenn þar. Þrátt fyrir einstaka hnökra og 
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kvíða í byrjun, gekk drengnum vel að venjast nýja skipulaginu. Hann kom oft á 

bókasafnið í byrjun skólaársins, sérstaklega í frímínútum, til að spjalla við starfsfólkið. 

Eftir því sem leið á veturinn fækkaði þessu heimsóknum og eftir jól hættu þær nær 

alfarið. Drengurinn hafði aðlagast og þurfti ekki lengur á stuðningnum að halda. Samt 

var mikilvægt að hann hafði þennan stuðning í bakhöndinni ef eitthvað kom upp á. 

Foreldrarnir voru í nánu sambandi við starfsfólk skólans sem spjallaði oft við þá um 

drenginn. Foreldrar, skólastjórnendur og umsjónarkennari vildu láta reyna á þetta 

stuðningskerfi áður en farið væri út í að sækja um stuðningsfulltrúa. Foreldrar töldu 

líka skipta máli að jafningjarnir sæu drenginn spjara sig og höfðu áhyggjur af því að 

nærvera stuðningsfulltrúa hefði neikvæð áhrif á félagsstöðu drengsins innan 

jafningjahópsins. 

 

Fundur var skipulagður af skólastjórnendum í byrjun vetrar með þeim kennurum sem 

kenndu drengnum. Flestir kennararnir voru kunnugir drengnum eða þekktu hann 

allavega að einhverju marki. Ekki var kölluð til sérfræðiaðstoð þar sem þess þótti ekki 

þurfa á þeim tímapunkti. Kennararnir leituðu ýmist til umsjónarkennarans eða beint til 

foreldra eftir upplýsingum þegar þeir þurftu. Í sumum tilvikum leituðu kennarar til 

fyrrverandi umsjónarkennara. Hann upplifði að mörgu leyti samstarfsfólk sitt í sömu 

sporum og hann hafði verið í á þeim tíma sem hann tók við drengnum. Fólk hafi ekki 

vitað í hvorn fótinn það átti að stíga og verið ráðvillt og rosalega eitt í leitinni að réttu 

leiðunum, rétt eins og hann hafði verið nokkrum árum áður. Sú spurning var lögð fyrir 

umsjónarkennarann á unglingastigi hvort það hefði hjálpað eitthvað ef sérkennarinn 

hefði fylgt áfram eitt ár. Hann taldi þann möguleika vænlegan, sem og fleiri kennarar 

sem rætt var við. Það hefði getað verið fastur þáttur sem fylgir á milli stiga. Hinn 

fatlaði nemandinn í bekknum hefur alltaf haft stuðningsfulltrúa og eitt af því sem 

móður þess nemanda fannst svo gott var að stuðningsfulltrúinn var allan tímann sá 

sami. Hjá drengnum var bekkurinn eini þátturinn sem hélt sér á milli stiganna. Á 

unglingastigi eru margir tímar þar sem nemendum í árganginum er blandað saman og 

því voru ekki margir tímar þar sem bekkjarskipanin hélt sér. Umsjónarkennaranum 

fannst afar mikilvægt að bekkurinn væri ekki stokkaður upp á þessum tímamótum í 

viðbót við allar hinar breytingarnar. 
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Auðvitað var þetta ekki eini nemandinn með fötlun sem hefur gengið í gegnum slíkar 

breytingar í þessum skóla. Spurt var hvort það skipulag sem var notað í því tilviki sem 

hér er lýst myndi nýtast nemendum í framtíðinni. Skólastjórnandi sem hefur yfirumsjón 

með sérkennslu innan skólans taldi það ekki eiga við nema að litlu leyti, þar sem þarfir 

nemenda séu einstaklingsbundnar. Þrátt fyrir að eitt skipulag hafi reynst nemanda vel, 

þurfi það ekki endilega að henta næsta einstaklingi. Í slíkum tilvikum hafi 

foreldrasamstarf skipt miklu máli, sem og þekking þeirra sem hafa unnið með 

einstaklingnum. Skipulagið fannst honum að þurfi að útfæra í samræmi við 

persónuleika og þarfir hvers og eins. Sá þáttur sem er sammerktur í öllum tilvikum er 

að það verður að undirbúa slíka yfirfærslu fyrirfram.  

 

Skólastjórnendur hafa augu og eyru sífellt opin gagnvart hugmyndum sem geta nýst vel 

í slíkum tilvikum. Talsvert af kennurum við skólann eru í fjarnámi við Kennaraháskóla 

Íslands, bæði í grunnámi sem og framhaldsnámi. Þetta gefur kennurunum tækifæri til 

að nýta nemendur skólans í verkefni sem tilheyra náminu. Slíkt er hagur allra, þar sem 

mikil hugsun og fræði nýtast í þágu skólastarfsins. Skólastjórnendur taka öllum 

björgum sem þeir geta fundið fegins hendi.  

 

Foreldrarnir í þessu tilviki komu með sínar hugmyndir til skólastjórnendanna og það 

kom boltanum af stað varðandi undirbúninginn. Þetta þótti skólastjórnendunum afar 

gott, því þeir gátu notað hugmyndir foreldranna við undirbúninginn. Það hefur verið 

algengara að foreldrar komi til skólastjórnenda eftir á og spyrji hvers vegna þetta eða 

hitt hafi ekki gerst.  

En það er kannski bara vegna þess að okkur datt það ekki í hug! En ef okkur hefði 

dottið það í hug, þá hefðum við gert það, vegna þess að við reynum alltaf að leysa öll 

verk sem að við finnum (Skólastjórnandi yfir miðstigi, sumar 2006). 
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7. Upplýsingaflæði 

7.1 Til kennara 

Kennarar sem tóku við drengnum á unglingastigi fengu upplýsingafund og eftir það 

leituðu þeir að mestu leyti til umsjónarkennara, foreldra eða fyrrverandi 

umsjónarkennara eins og fyrr hefur verið greint frá. Upplýsingar frá skólanum eins og 

vorskýrslur kennara, sérkennara eða stuðningsfulltrúa og greiningargögn frá 

sérfræðingum, t.d. talmeinafræðingum, BUGL og Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

um þá nemendur sem hafa sérþarfir eru líka geymd í nemendamöppum. Þær eru í læstri 

hirslu sem kennarar geta fengið aðgang að. Einstaklingsmöppurnar veita greinargóðar 

upplýsingar, þ.á.m. eru skýrslur og greiningargögn. Allt þetta veitti góðan grunn til að 

byggja á að mati kennara. Umsjónarkennari taldi nægar upplýsingar fyrir hendi við 

upphaf 8. bekkjar til að koma öllum af stað og á þeim tímapunkti var ekki sótt eftir 

sérfræðiaðstoð.  

7.2 Til annarra starfsmanna 

Skólinn er svo miklu meira en bara kennarar og nemendur. Annað starfsfólk gegnir 

lykilhlutverki og spurt var hvernig upplýsingaflæði til þess starfsfólks væri háttað. Sú 

upplýsingamiðlun hefur fyrst og fremst verið í höndum umsjónarkennara. Báðir 

umsjónarkennarar töldu mikilvægt að allt starfsfólk skólans væri meðvitað um fötlun 

drengsins og persónuleika, sérstaklega það starfsfólk sem vinnur á því svæði sem hann 

er. Ekki þurfi endilega formlega kynningu, heldur bara að minna á nemandann svo fólk 

sé meðvitað um að passa upp á hann. „Af því að ég held, að með því að virkja þetta 

starfsfólk, þá geti skólabragurinn orðið svo miklu skemmtilegri“ (Umsjónarkennari á 

unglingastigi, sumar 2006). Það er talinn mikilvægur þáttur að allt starsfólk skóla sé 

meðvitað um félagsleg vandkvæði sem geta fylgt einhverfu og sé því tilbúið að veita 

fyrirfram ákveðið svigrúm við erfiðar aðstæður (Cumine, Leach og Stevenson 

1998:40). 

 

Skólastjórnendur hafa látið starfsfólk vita ef það eru hegðunarörðugleikar þar sem 

nemandi hafi sýnt ofsafengin viðbrögð. Það hefur ekki átt við í þessu tilviki, hegðun 
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drengsins hefur verið virkilega góð og einhver vandkvæði hafa oftast átt rætur að rekja 

til einhvers sem aðrir hafi gert en ekki hann.  

7.3 Til foreldra og frá þeim 

Skólastjórnendur telja nauðsynlegt að fá upplýsingar um fötlun nemandans, en einnig 

hafi það mikið að segja hvers konar persónuleika nemandinn býr yfir. Þær upplýsingar 

þurfa að koma frá foreldrum. Ef skólastjórnendur grunaði að eitthvað væri að, þá 

hringdu þeir jafnan til foreldranna þar sem nemandinn gæti hafa sagt þeim hvað var að. 

Stundum gangi hlutirnir vel og þá sé líka ágætt að foreldrarnir séu lausir við stöðugt 

áreiti frá skólanum. Fyrst og fremst þurfi umsjónarkennarinn að vera í góðu sambandi 

við foreldrana, því hann er sá sem umgengst nemandann daglega. 

 

Umsjónarkennarar töldu að greiningargögn þurfi alltaf að fylgja með sé greining fyrir 

hendi. Eins þurftu þeir upplýsingar um styrkleika og veika þætti hjá nemandanum. Að 

því loknu þurftu þeir að gefa sér tíma til að kynnast barninu og komast að því hvað 

virkar. Ekki hafi alltaf þurft að vera með allt á hreinu áður en starfið byrjaði, heldur 

vera tilbúinn að breyta til. Þegar nýr nemandi komi í bekk, þá verði að byggja svolítið á 

upplýsingum sem maður hafi fengið í viðtali við foreldra (Umsjónarkennari á miðstigi, 

sumar 2006, umsjónarkennari á unglingastigi, sumar 2006). 

 

8. Samstarf innan kennarahópsins 

8.1 Skil frá kennurum  

Umsjónarkennari á unglingastigi fékk kynningu frá skólastjórnanda yfir miðstigi þegar 

búið var að ákveða að hún ætti að taka við bekk drengsins. Önnur fundarhöld og 

upplýsingar voru eins og áður var nefnt. Um haustið hitti hún sérkennarann líka og fékk 

aðgang að námsefni drengsins hjá sérkennaranum. Hún sá svo um að miðla þeim 

upplýsingum áfram eftir þörfum eins og fyrr segir. 
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8.2 Hvað gekk vel? 

Þegar á unglingastigið var komið fengu nemendur að vera inni í frímínútunum. Þetta 

var breyting fyrir drenginn og ekki var vitað hvernig það myndi ganga. Í byrjun fannst 

honum erfitt að þola hávaðann í hinum nemendunum á göngunum meðan á frímínútum 

stóð. Hann fór að hlusta á tónlist með því að tengja heyrnartól við fartölvuna sína í 

frímínútum. Þetta dró að honum félagsskap, aðrir nemendur buðu honum að fá tónlist 

af MP3 spilurunum sínum í tölvuna og spjölluðu við hann um tónlist og tölvuleiki. 

Drengurinn ræddi um þetta við móður sína og nefndi að stundum væri hann pirraður 

því hann vildi fá frið. Hún lagði til að hann tæki með sér eina af uppáhaldsbókunum 

sínum til að lesa í frímínútum. Hann tók með sér bókina Eragon, sem fjallar um dreng 

sem finnur drekaegg. Eitt aðal áhugamál drengsins eru drekar og því var líklegt að hann 

gæti ,,slökkt á heyrninni“ með því að lesa bók um dreka. Á þennan hátt hafði 

drengurinn um tvennt að velja í frímínútunum, eftir því hvort hann vildi félagsskap eða 

ekki. Þetta gekk mjög vel.  

 

Drengurinn sótti í félagsmiðstöð skólans á kvöldin eftir jólin og það varð honum 

mikilvægur bakhjarl í samskiptum við jafningjana. Félagsmiðstöðin var öruggur 

vettvangur þar sem drengurinn gat þróað samskiptahæfni sína og tengsl við jafningjana. 

Forstöðumaður félagsmiðstöðvarinnar var meðvitaður um aðstæður drengsins, fylgdist 

náið með honum og studdi hann eftir þörfum. Hann hefur líka fengið að aðstoða í 

sjoppu félagsmiðstöðvarinnar í níunda bekk og í kjölfarið hefur hann tekið að sér slíka 

vinnu á böllum í skólanum. Sjoppan er staðsett í anddyrinu þar sem hávaðinn frá 

tónlistinni er þolanlegur fyrir hann. Seinni hluta kvöldsins skellir hann sér stundum 

með hinum á dansgólfið og skemmtir sér vel. Sérkennslutímar í dansi hafa haft jákvæð 

áhrif á sjálfstraust hans. Upp hafa komið vangaveltur um hvort drengurinn þurfi 

liðveislu eftir skóla til að aðstoða hann í samskiptum við jafningjana. Foreldrar ræddu 

þessi mál við forstöðumann félagsmiðstöðvarinnar. Drengurinn hefur spjarað sig það 

vel þar að ekki er talin þörf á liðveislu að svo stöddu.  



 40 

8.3 Hvað hefði mátt fara betur? 

Um vorið í áttunda bekk missti félagsmiðstöðin húsnæðið og starfsemin varð að hætta 

tímabundið. Drengurinn varð hálf vængbrotinn við þetta og dró sig töluvert í hlé. Hann 

missti stóran hluta félagstengslanna við jafnaldrana fram að þeim tíma sem hann fór í 

vinnuskólann um sumarið. Reyndar er hann í unglingadeild björgunarsveitarinnar, þar 

sem hann er í tengslum við jafnaldrana eitt kvöld í viku ásamt einstaka helgarferðalagi. 

Skólastjórnendur höfðu áhyggjur af því að félagsmiðstöðin var ekki aðgengileg, því 

hún er stór þáttur í að aðstoða drenginn við að komast inn í hópinn og öðlast betri 

samskiptahæfni. Því hefur verið velt upp hvort það ætti að útvega honum ákveðið 

hlutverk innan félagsmiðstöðvarinnar til að virkja hann meira og það hefur gengið eftir 

í níunda bekk. Félagsmiðstöðin opnaði tvö kvöld í viku um haustið 2006 og drengurinn 

hefur sótt hana reglulega. Hann spjarar sig vel þar og hefur myndað heilmikil 

félagstengsl að sögn forstöðumanns félagsmiðstöðvarinnar. Þetta sýnir greinilega 

hversu mikilvægt það er að hafa slíkan vettvang svo þeir sem eiga erfitt með samskipti 

geti þróað þá hæfni við öruggar aðstæður. 

8.4 Önnur atriði sem þarf að hafa í huga við slíka yfirfærslu 

Stundum er stokkað upp í árgöngum þegar þeir fara af miðstigi upp á unglingastig. 

Slíkt getur veist sumum nemendum afar erfitt, sérstaklega fyrir þá sem hafa röskun á 

einhverfurófi og því er mikilvægt að sem fæst breytist í einu eins og fram hefur komið.  

Ég held að það skipti mjög miklu máli að bekkurinn haldi sér, sérstaklega við þessa 

yfirfærslu. Það á þá að gerast fyrr, þessi breyting, ef það á að rugla bekkjunum, eða 

breyta um[…] meginþorri nemenda er þá ákveðinn stuðningur fyrir þennan nemanda. 

Hann þarf ákveðið skipulag og reglufestu í kringum sig. Það er alveg eins og er með 

nemendahópinn þá er sjálfsagt gott að það sé einn aðili sem að nemandinn þekkir sé 

áfram. Komi áfram að kennslu. Þó það sé ekki nema lítið (Umsjónarkennari á miðstigi, 

sumar 2006).  

Hér hefði líklega verið gott ef stuðningsfulltrúi hefði fylgt drengnum í sjöunda bekk og 

upp í áttunda bekk. Það hefði gefið drengnum fastan þátt, nokkuð sem hefði ekki breyst 

á milli stiga, einhvern til að aðstoða hann á meðan hann var að venjast nýja skipulaginu 

á unglingastiginu. Það hefði líka verið kjörin upplýsingaveita fyrir þá kennara sem voru 

að taka við honum, margir hverjir sem vissu ekki hvaða námsefni hentaði honum eða 
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hver hans geta var í tengslum við þeirra námsgrein. Á þann hátt hefði orðið betri 

samfella í náminu á milli ára. 

 

Áður en niðurstaðan frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins kom hafði enginn gert sér 

fulla grein fyrir því hversu mikil áhrif einhverfan hafði á drenginn. Ólíklegt er að það 

hefði tekist að fá samþykki fyrir ráðningu stuðningsfulltrúa ásamt því að ráða 

manneskju í starfið fyrir sumarið. Þar sem drengurinn hafði einhvern stuðning af þeim 

stuðningsfulltrúa sem var þegar í bekknum, var ákveðið að láta slag standa og reyna 

öðruvísi stuðningsramma fyrir hann um haustið í áttunda bekk til að athuga hvort hann 

gæti spjarað sig án stuðningsfulltrúa. Eftir áttunda bekk varð ljóst að svo var ekki og í 

byrjun miðannar um haustið í níunda bekk var sótt um leyfi frá Skóla- og 

fjölskylduskrifstofu til að ráða stuðningsfulltrúa fyrir drenginn. Ekki fékkst leyfi til að 

ráða starfskraft inn aukalega í skólann. Fólk hefur reynt að styðja drenginn eftir bestu 

getu og nýta annan stuðningsfulltrúa þá daga sem hans skjólstæðingur er ekki í 

skólanum. Drengurinn sýnir stóraukin afköst og líður miklu betur þegar hann fær 

aðstoð. 

 

9. Samvinna vegna fatlaða nemandans 

9.1 Foreldrasamstarf 

Eftir að viðeigandi meðferðir hafa verið fundnar verða foreldrar nemenda með 

einhverfu yfirleitt virkir þátttakendur í menntun barna sinna. Sem málsvarar barnsins 

þurfa þeir að eiga öfluga samvinnu við þá fagmenn sem þjóna barninu. Þess vegna 

þurfa foreldrar að læra þann orðaforða sem tilheyrir menntun og einhverfu, ásamt því 

að öðlast skilning á því hvernig íhlutunaraðferðir virka. Þeir hafa umsjón með því að sú 

hæfni sem nemandinn lærir í skólanum yfirfærist í umhverfið heima fyrir og úti í 

samfélaginu. Vegna þess að nemandi með einhverfu á erfitt að yfirfæra þekkingu frá 

einum kringumstæðum til annarra, þurfa foreldrar að vera mun betur inni í menntun 

barns síns en foreldrar barna með annars konar raskanir. Foreldrarnir geta lært aðferðir 

til að kenna barninu sveigjanleika og aðferðir til að hafa stjórn á hegðun sinni (National 
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Research Council, 2001). Foreldrar þekkja barnið sitt betur en nokkur annar og eru því 

verðmæt upplýsingaveita um hegðun og aðstæður barnsins (Mesibow, Shea og 

Schopler, 2005). 

 

Allir aðilar sögðu foreldrasamstarfið hafa gengið ljómandi vel og að það hefði í raun 

verið eins og best var á kosið. Viðmælendur innan skólans töldu að mánaðarlegir fundir 

með foreldrum, þar sem farið væri yfir stöðuna hverju sinni, þyrftu að vera til staðar 

þegar nemendur eiga við fatlanir að stríða. Ástæðurnar fyrir því voru þó mismunandi 

hjá hverjum og einum. Umsjónarkennara á miðstigi fannst að foreldrar barna með 

fatlanir þurfi endalaust að eiga frumkvæði að allrahanda samskiptum og ýta á eftir fólki 

hér og þar og því ætti skólinn að setja sér það markmið að bjóða foreldrunum upp á 

fund mánaðarlega (Umsjónarkennari á miðstigi, sumar 2006). Meðan á 

greiningarferlinu stóð vann umsjónarkennarinn náið með foreldrunum. Allir gerðu sitt 

besta en fundu oft til þess að það vantaði meiri vitneskju, nokkuð sem vonast var til að 

lokagreiningin myndi veita.  

 

Umsjónarkennara á unglingastigi fannst mikilvægt að hafa samband heim um leið og 

eitthvað kemur upp á svo foreldrarnir geti rætt við barnið strax og málin leysist hratt og 

örugglega. Í þessu tilviki var samskiptabók til staðar svo umsjónarkennarinn gat skrifað 

skilaboð til foreldra í hana og þeir til hans. Sú bók fannst kennaranum hafa nýst mjög 

vel, sérstaklega að hausti þegar hann var að kynnast drengnum. Álagið á 

umsjónarkennarann var ansi mikið, sérstaklega þar sem hann var hvorki með 

stuðningsfulltrúa né sérkennara.  

Sko, það er, ég held, svolítið sérstakt í hans tilfelli að það er auðvitað ekki sérkennari. 

Og þá auðvitað skapast meira álag á foreldrana. Held ég. Og auðvitað aðeins meira 

hlutverk sem umsjónarkennarinn gegnir[…] Og líka auðvitað af því hann er ekki að 

taka allt námsefnið sem að kannski aðrir nemendur í áttunda bekk eru að taka, að þá 

þurfa foreldrarnir að vera í meiri samskiptum til þess að vita hreinlega hvað hann á að 

taka og oft hafa foreldrarnir líka þurft að láta vita af sinni upplifun og þetta var ekki að 

ganga nógu vel og hvað er til bóta við þessa þróun, hvað hentar honum og hvað ekki og 

svoleiðis[…] En ég vil í rauninni bara hafa samskiptin svolítið eftir þörfum líka 

(Umsjónarkennari á unglingastigi, sumar 2006).  
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Kennarinn taldi líka heppilegt að hafa foreldrafund um hálfum mánuði eftir að 

skólastarfið byrjar á haustin til að gefa öllum aðilum tækifæri til að ræða saman um 

hvernig hefur gengið.  

 

Skólastjórnendur telja foreldrasamstarfið þurfa vera meira en hjá flestum öðrum 

nemendum.  

Mér finnst þetta bara hafa gengið frábærlega vel[…] það eru bara svo margir sem að í 

rauninni reyna að víkja ábyrgðinni frá sér sko. Og hafa kannski ekki heldur þekkinguna 

sem þarf[…] Þetta er viðhorfið. Það er bara að afla sér þekkingar. Og maður lendir oft í 

einhverju sem maður veit ekki hvernig á að taka á gagnvart ýmsum nemendum og þá 

verður maður bara að finna út úr því (Skólastjórnandi yfir miðstigi, sumar 2006).  

Foreldrarnir í þessu tilviki hafi unnið mjög mikið fyrir drenginn og með skólanum. Það 

telur hann óhikað hafa skilað sér inn í skólann, þar sem drengurinn stendur sig afar vel 

miðað við sína fötlun. Skólastjórnandi á unglingastigi var eini einstaklingurinn sem 

nefndi sérstaklega að gott væri að drengurinn sæti fundina líka sjálfur.  

 

Móðir drengsins telur samstarfið við skólann hafa gengið mjög vel og telur starfsfólk 

skólans eiga hrós skilið fyrir vinnu sína með drengnum. Stundum leið henni eins og 

hún væri stöðugt í samskiptum og þetta væri ósanngjarnt álag á umsjónarkennarann. 

Þrátt fyrir áhyggjur af því að hún væri að skipta sér of mikið af skólastarfinu, fannst 

henni hún þurfa að taka stjórnina svolítið þegar leið að lokum sjöunda bekkjar, svo 

tryggt yrði að yfirfærslan upp í áttunda bekk gengi sem auðveldast fyrir sig. Hún hafði 

kviðið þessum tímamótum mikið því hún vissi hversu erfiðar breytingarnar yrðu fyrir 

drenginn. Hún gekk frá því að drengurinn fengi stundarskrárvefinn, skipulagði 

skráasafn í fartölvu hans fyrir veturinn til að hjálpa honum að halda utan um verkefnin 

hans, skipulagði möppur fyrir hvert fag og lét þá kennara sem kenndu honum vita að 

þeir gætu haft samband við hana ef þá vantaði einhverjar upplýsingar. Áður en skólinn 

byrjaði fór hún með drenginn í skólann til að sýna honum aftur hvar stofan hans væri 

og gekk frá því að leigja nemendaskáp þar sem hann myndi geyma gögnin sín. Hún 

prentaði út verkefni sem hann vann í tölvunni og setti þau í sér möppu svo drengurinn 

gæti skilað þeim á réttum tíma. Hún fylgdist með heimavinnunni hans og skráði í 

samskiptabók hverju hann hafði lokið og hvernig gekk. Allt skipulagið á 
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unglingastiginu var borið undir drenginn, hann fékk að fylgjast með og tók þátt í því að 

skipuleggja það. Á þennan hátt var hann mun sáttari og frekar tilbúinn til að benda á 

hvað virkaði og hvað ekki. Hann tók líka þátt í því að skipuleggja námsmöppur fyrir 

bækurnar sínar, valdi sér skáp, var með í að útbúa stundaskrárvefinn og skipulagið í 

fartölvunni fyrir verkefnin hans.  

9.2 Samstarf við utanaðkomandi aðila 

Starfsfólk skólans telur þörf fyrir meira aðgengi að sérfræðingum. Sérfræðingar koma 

jafnan af höfuðborgarsvæðinu, þá þarf að fá með töluverðum fyrirvara og 

heimsóknirnar vara stutt. Það þarf að rökstyðja allar beiðnir sem fara til fræðslunefndar 

vegna nemenda með fatlanir. Það er mikil vinna að leita sér upplýsinga um hvað hægt 

sé að fá fyrir hvern og hvaðan það eigi að koma, svo ekki sé minnst á að setja saman 

rökstuðning fyrir því.  

Það þarf að berjast fyrir öllu. Ekki berjast, þetta er náttúrulega vinnan manns, sko, en 

viðhorfið skiptir svo ofboðslegu máli. Og til dæmis þegar ég kem á fund hjá 

fræðslunefnd og segi, sko, það eru þrír fatlaðir krakkar sem eru í skólanum sem að 

þurfa þetta og þetta og þetta og eiga að fá það samkvæmt lögum, þá verður 

fræðslunefnd auðvitað bara að segja já. Ekki getur fræðslunefnd sagt, já, en við ætlum 

ekki að fara að lögum! En hins vegar ef við kæmum ekki með þessar tillögur, þá ýtir 

fræðslunefnd þessu björgum ekkert til okkar[…] við þurfum alltaf að sækja allt. 

Hinsvegar fáum við það alltaf með rökstuðninginum, sko (Skólastjórnandi yfir 

miðstigi, sumar 2006).  

9.3 Samstarf innan kennarahópsins 

Fjölbreyttur nemendahópur kallar á mikið samstarf innan skólans. Skólastjórnendur eru 

á því að nemendur eigi að fá að vera þeir sjálfir, ekki endilega flokkaðir eftir fötlun 

sinni, heldur sem sjálfsagður hluti af margbreytileika lífsins. Kennararnir hafa tekið 

drengnum vel og skilja að honum eru sett ákveðin mörk hvað varðar nám. Hann fær að 

fylgja hópnum að eins miklu leyti og hægt er. Það auðveldar allt samstarf þegar 

greining liggur fyrir. 
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9.4 Samstarf við annað starfsfólk 

Á miðstigi hafði umsjónarkennarinn samband við gangaverði og annað starfsfólk á því 

svæði sem var nálægt bekkjarstofunni. Miklar gætur voru hafðar á drengnum í 

frímínútum í sjötta bekk vegna þess að hann hafði oft mistúlkað samskipti og kunni 

ekki að vinna úr slíkum aðstæðum. Hann varð mjög ringlaður út af öllu því áreiti sem 

var til staðar á leikvellinum, það gerði honum erfitt fyrir að einbeita sér í tímum eftir 

frímínúturnar. Einnig höfðu nokkrir jafnaldrar gaman af því að stríða honum því hann 

varð mjög reiður og elti þá öskrandi. Starfsfólk á frímínútnagæslu var beðið um að hafa 

auga með honum og aðstoða hann. Þetta gekk mjög vel í sjötta bekk því hans árgangur 

var á leikvæði utan við aðalleikvöllinn. Í sjöunda bekk var leiksvæðið mun stærra og 

fjölmennara, mun fleira starfsfólk sem kom að því svæði og erfiðara að fylgjast með 

hlutunum. Sá vetur var afar erfiður drengnum því það komu oft upp 

samskiptaörðugleikar úti á skólalóðinni. Hann var stundum miður sín í marga daga eftir 

uppákomu í frímínútum og það jók mikið á álagið heima fyrir. Hann varð niðurdreginn 

og neikvæður töluverðan hluta vetrarins. Móðir hans ræddi mikið við hann og reyndi 

að byggja hann upp og draga fram jákvæðu hliðarnar og leita lausna á aðstæðunum. 

Hún átti tíð samskipti við starfsfólk skólans, sem var duglegt að láta hana vita ef 

eitthvað kom upp á hjá drengnum. Á endanum komust drengurinn og 

umsjónarkennarinn að samkomulagi um að hann yrði inni í einum frímínútum á dag til 

að fá svolítinn tíma út af fyrir sig í ró og næði. Slíkur sveigjanleiki innan skólans, sem 

gerir einstaklingnum kleift að forðast að einhverju leyti yfirþyrmandi áreiti, er 

nauðsynlegur til að létta einstaklingnum skólagönguna (Attwood 1998:174). Frímínútur 

reynast einstaklingum með einhverfu jafnan erfiðar, en það er eitt og annað sem er 

hægt að gera til að létta þeim þær. Frímínúturnar eru tækifæri fyrir einstaklinginn til að 

auka félagsfærni sína. Með því að ýta undir samvinnu meðal nemenda og skipuleggja 

einfalda, skýrt uppbyggða leiki þar sem hlutverk einstaklingsins er augljóst er hægt að 

koma einstaklingnum inn í leikumhverfið. Hægt er að kenna einstaklingnum 

„opnunarsetningar“ til að koma af stað samræðum milli þeirra og jafningjanna. Einnig 

þarf líka að hafa í huga að stundum þarf einstaklingurinn að fá tíma út af fyrir sig, sem 

hlé frá áreiti skólastofunnar (Cumine, Leach og Stevenson 1998:48). 
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Skólastjórnendur telja að allir sem eru á gæslu þurfi að taka ábyrgð á öllum þeim sem 

eru úti, hvort sem þeir hafi sérþarfir eða ekki. Að vissu leyti þurfi að henda fólki út í 

djúpu laugina og láta það synda, það sæki sér upplýsingar þegar það þarfnist þeirra. 

Fólk sé látið vita um nemendur þar sem viðbrögð nemandans geti verið ofsaleg, en 

skólastjórnendur vilja að litið sé á nemendurna sem einstaklinga og að þeir fái að vera 

þeir sjálfir. Starfsmenn reddi sér og sæki upplýsingar þegar þá vantar eins og áður 

segir. Umsjónarkennarar verði að miðla upplýsingum um nemendur þar sem þeim þyki 

þurfa. Umsjónarkennurunum töldu báðir að það þyrfti að vera fundur að hausti með 

öllum starfsmönnum sem sinna útigæslu þar sem þeir fá að vita um sérþarfir nemenda. 

 

10. Stuðningur 

10.1 Inni í bekk 

Báðum umsjónarkennurum þótti þurfa meiri stuðning fyrir drenginn en hann fékk. Það 

séu svo mörg skipulagsatriði sem venjulegur bekkjarkennari hafi kannski ekki 

þekkingu á eða reynslu til að takast á við. Reyndar hjálpaði það mikið til í þessu tilfelli 

að drengurinn var afar hlýðinn og stilltur. Hlýðnir nemendur vilja oft gleymast og hjá 

honum hefur lítil áhersla verið lögð á stuðning vegna þess að hann skapaði ekki 

vandamál.  

Hann er hlýðinn. Hefur alltaf verið hlýðinn. Og það er þess vegna sem það reddaðist að 

vera ekki með stuðningsfulltrúa. Af því að ef ég var upptekin og hann þurfti hjálp, eða 

þjónustu, einhverja, þá gat ég bara sagt: Sestu, ég kem eftir svona langan tíma. Sestu 

og bíddu. Þá bara settist hann og beið. En það, auðvitað, myndi ekkert gilda um alla 

einstaklinga, sko. Þannig að það er bæði kostur og galli að vera svona stilltur og prúður 

og hlýðinn, hm (Umsjónarkennari á miðstigi, sumar 2006).  

Drengurinn notaði setninguna: Ég er alveg ringlaður til að gefa til kynna að hann skildi 

ekki hvað hann ætti að gera. Hann fór líka að nota setninguna Það snýst allt í hausnum 

á mér þegar áreitið í kringum hann var of mikið. Þannig gat kennarinn hans vitað að 

hún þyrfti að aðstoða hann, láta hann fá eyrnatappa eða leyfa honum að skreppa út fyrir 

stofuna til að fá svolítið næði. 
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Í byrjun áttunda bekkjar kom nýr nemandi í árganginn og árekstar komu upp þegar sá 

var að sanna sig í hópnum. Það komu dagar þar sem nýi einstaklingurinn níddist á 

drengnum á þeim tíma sem einn kennari var farinn út úr bekknum til að kenna annars 

staðar og næsti var ekki kominn. Einstaka nemendur fylgdu á eftir, sem þýddi að 

atvikin tengdust ekki endilega sama nemanda og erfitt var að stoppa þetta af með því að 

ræða við hina nemendurna. Á endanum ákvað umsjónarkennarinn að hinkra alltaf eftir 

næsta kennara til að koma í veg fyrir þetta. Fleiri kennarar gerðu eins. Þarna hefði 

stuðningsaðili brúað þetta bil. Við margar aðstæður þurfti drengurinn ekki á stuðningi 

að halda, en það var erfitt að átta sig á því fyrirfram hvenær hann myndi þurfa 

stuðning. Umsjónarkennarinn reyndi að fylla upp í það hlutverk eftir bestu getu, en oft 

hefði hann þurft á stuðningsaðila að halda, sérstaklega þegar dagarnir voru 

óhefðbundnir eins og í þemavinnu, fjallgöngum að hausti eða á vordögum.  

 

Á unglingastiginu hefur drengurinn notað það að fara á klósettið til að fá næði sem 

einfalda lausn þegar áreitið verður of mikið og hann þarf að jafna sig aðeins. Hann var 

tekinn út úr leikfimitímum með árgangnum (um 50 einstaklingum) og hefur farið til 

sjúkraþjálfara í staðinn í einkaþjálfun. Þetta fannst drengnum miklu betra fyrirkomulag 

þar sem hann átti erfitt með að höndla hávaðann í leikfimi og náði sjaldnast að skilja 

þau fyrirmæli sem voru gefin í svona stórum hóp. Hann nýtur þess að fara í líkamsrækt 

og hefur mikinn áhuga á heilsu og líkamsþjálfun. Á þennan hátt er líkamsþjálfunin líka 

sniðin að hans þörfum. 

 

Þegar nemendum er skipt í hópa eftir getu er hætt við að fatlaðir nemendur verði 

útilokaðir frá mikilvægu námi með meginhópi jafnaldra (Ferguson, Hafdís 

Guðjónsdóttir, Droege, Meyer, Lester og Ralph, 1999). Þegar svolítið var liðið á 

haustið í áttunda bekk tóku umsjónarkennarinn og annar kennari upp tveggja kennara 

kerfi í stærðfræði frekar en að taka lítinn hóp út og kenna honum sér. Á þennan hátt gat 

annar kennarinn kennt á töflu á meðan hinn gekk á milli og aðstoðaði nemendur. 

Drengurinn fékk meiri aðstoð á þennan hátt ásamt því að hinir nemendurnir fengu líka 

meiri aðstoð. Líklegt þykir að slíkt kerfi verði tekið upp í fleiri greinum og árgöngum.  
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Fólk með vægari einhverfueinkenni hefur oft ágætis máltjáningu, talsverðan orðaforða 

og gott vald á málfræði. Þrátt fyrir það er þessi hæfni oft yfirborðskennd og leynir 

samskiptavanda þeirra. Það þarf að skapa þannig umhverfi fyrir einhverfa að þeir geti 

þróað samskiptahæfileika sína, bæði yrta og óyrta, að þeir geti hafið samræður og 

haldið þeim gangandi. Einnig er mikilvægt að auka málskilning þeirra. Ekki er nóg að 

einhverfir séu í umhverfi þar sem mikil samskipti eiga sér stað, heldur þarf að aðstoða 

þá og hvetja til þess að taka þátt í slíkum samskiptum á eigin grundvelli. Kennari þarf 

t.d. að einfalda fyrirmæli sín, gefa nemanda með einhverfu fyrirmæli einslega því 

hópfyrirmæli ná ekki til hans, nota bókstafleg og nákvæm fyrirmæli hvar sem það er 

mögulegt og einungis eitt skref í einu ef það þarf að nota runu af fyrirmælum. Það þarf 

að kenna nemandanum staðlaða setningu sem hann getur notað ef hann skilur eitthvað 

ekki. Stuðningsfulltrúi gegnir í raun hlutverki túlks fyrir nemandann gagnvart 

umhverfinu. Hann aðstoðar nemandann við það hvernig hann á að komast inn í hópinn 

og eiga samskipti við aðra. Nauðsynlegt er að nemandinn hafi aðgengi að rólegu 

umhverfi þegar áreitið í umhverfinu verður of mikið (Cumine, Leach og Stevenson 

1998:37-39).  

10.2 Utan bekkjar 

Á miðstigi fór drengurinn út úr bekknum til sérkennara þar sem hann var í litlum hóp 

nemenda. Umsjónarkennari taldi mikilvægt að hvíla hann á því stöðuga áreiti sem var 

til staðar í bekknum og fylgir venjulegu bekkjarstarfi. Þegar mest var fór hann út úr 

bekknum í tíu eða ellefu tíma á viku. Kennaranum þótti þetta vera í mesta lagi fyrir 

svona getumikinn nemanda. Drengnum sjálfum fannst miklu auðveldara að vera inni í 

bekknum í áttunda bekk en áður vegna þess að krakkarnir væru hljóðlátari og væru 

bara að vinna. Hann vildi frekar vera inni í bekk en að vera í minni hóp hjá sérkennara 

en sagðist vilja meiri aðstoð í tímum. 

 

Skólastjórnandi á miðstigi gekk frá því að drengurinn fengi aukatíma í dansi ásamt 

bekkjarsystur sinni. Þetta var til staðar í sjöunda bekk en það var ekki svigrúm til að 

koma honum að í áttunda bekk þar sem skólinn hefur takmarkað aðgengi að 

danskennaranum. Hann hefur fengið slíka tíma í níunda bekk. Þetta hefur svo mikil 
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áhrif á framkomu hans, samskipti og öryggi. Mikið hefur dregið úr greiðslum frá 

Jöfnunarsjóði sveitarfélaganna og því er sífellt minna fé til að spila úr þegar reynt er að 

finna slíkar lausnir.  

 

Drengurinn fékk einn sértíma með umsjónarkennaranum sínum á viku þar sem 

kennarinn fór yfir vikuna með honum og spjallaði við hann um daginn og veginn. Hann 

hafði gengið þannig frá að í níunda bekk héldu þessir tímar áfram, en þá nýtti hann þá 

að mestu leyti til að undirbúa drenginn fyrir stærðfræðikennslu vikunnar. Eftir því sem 

leið á haustið fannst kennaranum aukin þörf fyrir stuðningsfulltrúa handa drengnum og 

ræddi það við móður hans á foreldrafundi eftir haustönnina.  

 

Í byrjun áttunda bekkjar tók mötuneyti til starfa við skólann. Drengnum fannst hann 

ekki þurfa neina aðstoð við að kynna sér mötuneytið og þetta var enn einn sigurinn 

fyrir hann, þar sem hann aðlagaðist án mikillar fyrirhafnar. Honum fannst hávaðinn 

erfiður og eins varð hann pirraður á því að þurfa að bíða í röðinni með hinum. Hann 

sætti sig að lokum við að þurfa að bíða eins og allir aðrir. Fyrsta veturinn fannst honum 

hann alltaf verða að sitja á sama stað. Starfsmenn í matsal höfðu auga með honum og 

sáu til þess að hann gæti setið á sínum stað. Starfsfólk sem borðaði í matsalnum settist 

gjarnan hjá honum og spjallaði við hann. Veturinn eftir varð hann sveigjanlegri og gat 

fundið sér autt sæti á rólegum stað. Hann spjallaði einnig oftar við jafnaldrana og tók 

þátt í umræðum. Gangaverðir spjalla oft við drenginn og hann sækir í að eiga samskipti 

við flest starfsfólk skólans. Þetta er stuðningskerfi út af fyrir sig. 

 

Fólki með einhverfu finnst oft erfitt að þurfa að standa í röð og bíða. Áreiti er mikið, 

t.d. hávaði. Það þarf að undibúa börn undir slíkt umhverfi, t.d. í tómum matsal og setja 

niður skýrar reglur um hvernig skuli farið að. Íhuga má að hleypa þessum nemanda 

framarlega í röðina eða fara aftast í röðina þar sem er minni troðningur því það er ekki 

eins ógnandi fyrir viðkomandi. Starfsfólk í matsal þarf að vera meðvitað um 

erfiðleikana sem upp geta komið og hvaða aðferðir skuli nota. Það þarf að kenna 

þessum nemanda að spjalla svo hann geti tekið þátt í umræðunum við borðið (Cumine, 

Leach og Stevenson 1998:48-49). 
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10.3 Heima fyrir 

Drengurinn hefur alltaf þurft mikla aðstoð heima fyrir hvað varðar heimanám. Hann 

átti alltaf eftir að ljúka töluverðu af námsefni í lok skóladagsins og stundum tók 

heimanámið allt að þremur klukkustundum á dag. Lestur og skrift voru í forgangi. 

Sérfræðingar skiluðu lokagreiningu og var þar mælt með því að sleppa skriftinni, því 

það væri atriði sem kæmi að litlu gagni. Betra væri að notast við ritvinnsluforrit. Eftir 

það keyptu foreldrarnir fartölvu til að drengurinn gæti slegið inn texta í stað þess að 

skrifa hann eins og hann hafði áður notað ritvinnsluvélina úr skólanum. Eftir að 

foreldrarnir keyptu fartölvuna, hefur stafsetning, málfræði og innihald þess texta sem 

hann kemur frá sér batnað. Ritvinnsluforritið var með villupúka, svo drengurinn sá 

strax hvort hann skrifaði orð rétt eða ekki. Stundum kom eitthvað upp á og þá þurfti að 

hætta heimanámi alfarið á meðan verið var að greiða úr því máli. 

 

Lengi vel veittist drengnum erfitt að skilja það sem hann las. Að hluta til voru þau 

vandkvæði vegna tvítyngis hans. Eftir því sem íslensk málfærni hans jókst kom betur í 

ljós að hann átti við lestrarörðugleika að stríða. Hann gat lesið nokkuð vel upphátt, en 

skildi ekki innihald textans. Móðir hans las með honum á hverjum degi og drengurinn 

hafi mjög gaman af því að hlusta á hana lesa og ræða við hana um söguna. Hún lét 

hann lesa fyrstu setninguna á síðunni en las svo afganginn sjálf. Smám saman las hann 

stærri hluta textans. Þau stöldruðu oft við og ræddu það sem gerðist í sögunni. 

Drengurinn las líka á textavarpið til að vita hvað yrði í sjónvarpinu um kvöldið. Það tók 

hann nokkra mánuði áður en hann gat skilið almennilega það sem stóð á skjánum. Eftir 

að drengurinn náði að lesa bækur á eigin spýtur ákvað hann að læra að lesa á ensku. Því 

tók hann tvö eintök af Harry Potter bók, annað á íslensku og hitt á ensku, og las hvern 

kafla fyrir sig fyrst á íslensku og síðan á ensku. Hann getur núna lesið bækur á ensku 

sem hann hefur ekki lesið á íslensku en þarf ávallt að lesa bók margoft til að ná 

innihaldinu, sama á hvoru tungumálinu hún er. Hann sækir mikið í bækur og les á 

hverjum degi. 

 

Þegar barn með einhverfu á erfitt með að skilja lesmál er ráðlegt að vinna fyrst út frá 

myndum í texta, ræða um það sem gerist á myndinni og reyna að giska á hvað gerist 
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næst. Eins þarf að fá það til að endursegja það sem verið var að lesa. Barn með 

einhverfu þarf einnig að hafa góðan aðgang að bókum (Cumine, Leach og Stevenson 

1998:43). 

 

Heima fyrir sækir drengurinn oft í einveru, sérstaklega fyrst á haustin þegar hann er að 

venjast áreitinu í skólanum. Þá er hann iðulega úrvinda þegar hann kemur heim. Ef 

eitthvað hefur komið upp á, ræðir hann það við foreldra sína. Umræðurnar hafa 

stundum sótt í sama farveg og félagshæfnisögurnar, en þær geta orðið tæki til þess að 

finna leiðir til að fást við álíka uppákomur í framtíðinni. Foreldrar hans hafa alltaf lagt 

ríka áherslu á jákvætt viðhorf og að hann eigi ekki að gefast upp við fyrstu hindrunina. 

Þetta hefur greinilega haft áhrif á það hvernig hann tekst á við hlutina. 

 

Við byrjun áttunda bekkjar skipulagði móðir hans allar námsbækurnar í mismunandi 

litar teygjumöppur sem hún merkti fyrir hvert fag sem drengurinn geymdi í læstum 

nemendaskáp á ganginum. Honum gekk illa að muna eftir lyklinum að skápnum þannig 

að móðir hans fór korteri fyrr með honum út í skóla og ef hann hafði gleymt lyklinum, 

þá þurfti hann að hlaupa heim að sækja hann. Það gekk fljótlega betur hjá honum að 

muna eftir lyklinum. Stundaskrá var sett innan á skáphurðina. Umsjónarkennaranum 

fannst möppurnar meiriháttar, því hann mætti alltaf með það sem hann þurfti í tíma og 

vissi alltaf hvar allt dótið sitt var. Þetta er skipulag sem kennarinn hyggst taka upp 

næsta vetur fyrir aðra nemendur sem eiga erfitt með að halda utan um dótið sitt. 

 

Einn daginn beið drengurinn eftir foreldrum sínum í ganginum heima hjá sér. Hann 

hafði beðið í hálftíma á ganginum vegna þess að hann vissi ekki hvað hann átti að gera. 

Foreldrar drengsins útveguðu honum gemsa og kenndu honum að hringja í þá. 

Sömuleiðis pössuðu þau að vera alltaf með sína gemsa á sér. Til að byrja með hringdi 

hann í foreldrana oft á dag en eftir því sem tíminn leið, varð hann sjálfstæðari og 

sveigjanlegri.  

 

Mikill tími hefur farið í að auka félagsfærni og sjálfstæði drengsins. Eins hafa foreldrar 

séð til þess að hann færi í sturtu á hverjum morgni fyrir skólann og væri ávallt hreinn 
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og snyrtilegur til fara. Þetta töldu þau hafa mikil áhrif á hvernig jafnaldrarnir tækju 

honum. Drengurinn hefur alltaf átt erfitt með að skynja sjálfur hvenær hann er skítugur 

í framan eða hvenær fötin hans eru skítug. Foreldrar báðu því kennara sjá til þess að 

hann þvægi sér í framan og um hendur eftir nesti og hádegismat. Eftir að hann fór á 

unglingastigið varð erfiðara fyrir starfsfólk að fylgjast með því og það er á hans ábyrgð. 

10.4 Samskipti við drenginn 

Drengurinn náði mjög góðum tengslum við umsjónarkennarann sinn á miðstiginu. 

Hann treysti kennaranum alfarið og hafði myndað náin tengsl við hann fyrsta árið sitt í 

skólanum, áður en hann varð umsjónarkennarinn hans. Eins og áður segir bar á 

misskilningi í samskiptum hans við jafnaldrana, sérstaklega í frímínútum.  

 

Sérkennarinn hans á miðstigi fann að hann þurfti mikið að ýta við honum til að hann 

héldi áfram að vinna, því drengurinn hvarf oft inn í eigin heim sem hann skynjaði sem 

óraunveruleikaheim sem alls ekkert raunverulegt var í. Kennarinn fékk á tilfinninguna 

að drengurinn hefði orðið miður sín vegna þess að honum fyndist hann vera vondur við 

kennarann með því að læra ekki. Hann vildi þóknast kennaranum. Slæmur 

málskilningur háði honum eins og algengt er með börn með einhverfu og oft misskildi 

hann það sem kennarinn sagði. Kennari reyndi að gæta þess að vera ekki hvass við 

drenginn því hann tók svo mikið inn á sig og mistúlkaði það sem hann sagði. Tvítyngi 

hans gerði honum erfiðara fyrir varðandi málskilning, en þar sem það var haldið vel 

utan um drenginn heima fyrir (hann talar ensku við pabba sinn og íslensku við mömmu 

sína) þá myndi enskukunnáttan nýtast honum vel þegar fram liðu stundir, sérstaklega 

hvað varðaði Netnotkun og tölvuvinnu (Sérkennari á miðstigi, sumar 2006).  

 

Drengurinn hefur náð góðum tengslum við umsjónarkennarann sinn á unglingastiginu. 

Með þeim hefur þróast gagnkvæmt traust, drengurinn minnir kennarann á ef hann 

gleymir einhverju og kennarinn telur að ákveðin tenging sé milli þeirra. Þeim hefur 

samið vel og kennaranum hefur alltaf fundið drengurinn þægilegur í samskiptum og 

glaður. Þetta þykir honum vera mikill kostur. Lundarfar drengsins skipti afar miklu 

máli og líka það að hann er ótrúlega sveigjanlegur miðað við allt.  
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Skólastjórnandi yfir miðstigi taldi drenginn hafa verið mun sneggri að komast inn í 

nýju rútínuna en allir héldu. Einhvern veginn héldu allir að hann yrði ofboðslega 

óöruggur út af flakkinu og kennaraskiptunum. Hún hafði ekki áhyggjur af því að 

drengurinn gleymdist, en hann kosti ekki eins mikla vinnu og margir aðrir nemendur 

með sérþarfir. Af þeim sökum hafa hlutirnir gengið án þess að hann hafi fengið mann 

með sér. Umgengni hans hafi verið slík að starfsfólk þurfi lítið að skipta sér af honum, 

það sé frekar ef einhver annar hafi tekið skóna hans eða sparkað þeim til svo hann hafi 

ekki fundið þá ekki á réttum stað. Hún taldi að drengurinn hafi ótrúlega aðlögunarhæfni 

miðað við hans fötlun. 

 

Undanfarinn vetur hefur drengurinn jafnan heilsað upp á aðstoðarskólastjórann á 

unglingastiginu. Fyrst sagði hann alltaf „Sæll aðstoðarskólastjóri“ en eftir nokkrar 

vikur tókst honum að fá hann til að ávarpa sig með nafni. Hann hefur stungið sér inn á 

skrifstofu til hans þegar hann sér að hann er einn inni og spjallar þá um daginn og 

veginn. Hann hefur haft gaman af því að fræða aðstoðarskólastjórann um eitt og annað 

varðandi nýjustu þróun í tölvutækni (Aðstoðarskólastjóri yfir unglingastigi, sumar 

2006). 

 

Alla tíð hefur drengurinn viljað spjalla við starfsfólk skólans og finnst sér ganga betur 

að spjalla við það en jafnaldrana. Hann segir að fullorðið fólk sé miklu þolinmóðara 

þegar hann sé að tala en krakkarnir og því sé auðveldara að finna orðin sem hann 

vantar í samtali við fullorðna. Honum fannst miklu betra að vera í frímínútum inni á 

unglingastiginu því hann geti ráðið því hvort hann talar við einhvern eða ekki 

(Drengurinn, sumar 2006). 

10.5 Tölva sem hjálpartæki 

Á miðstigi hafði drengurinn notast við ritvinnslutæki, svokallaðan ritþjálfa, til að koma 

rituðu máli frá sér. Hann fékk fartölvu til að nota á unglingastiginu. Inni á henni var 

settur rafrænn stundaskrárvefur sem hann hafði alltaf opinn til að geta séð í hvaða tíma 

hann ætti að fara næst, í hvaða stofu, hvað hann þyrfti að taka með sér og hvaða 
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kennari myndi taka við honum. Þetta reyndist vel og hann mun nota slíkan 

stundaskrárvef það sem hann á eftir af grunnskólanum. Sjá viðauka 2). Drengnum veittist 

erfitt að koma tölvunni í gang þegar hann fór á milli stofa því það tók sinn tíma. Hann 

fékk stundum aðstoð frá stuðningsfulltrúa bekkjarsystur sinnar, en hún þurfti líka að 

sinna sínum skjólstæðing og gat ekki alltaf verið til taks fyrir hann. Eins voru þau ekki 

alltaf saman í tímum og þá þurfti hann að spjara sig sjálfur. Þetta olli honum kvíða, því 

kennararnir vildu koma kennslunni af stað og gátu ekki alltaf beðið eftir honum. 

Einstaka kennari varð afar pirraður og einn kennari bannaði honum að nota tölvuna í 

tímum hjá sér því þetta tæki of mikinn tíma. Drengurinn varð ringlaður og vissi ekki 

hvenær hann ætti að taka tölvuna upp og hvenær ekki. Stundum vildi hann ekki nota 

hana og talaði um að kennararnir yrðu pirraðir. Í sumum greinum þarf ekki að nota 

tölvuna. Flestir fundu þó meðalveg, þar sem hann skrifaði í vinnubækur þegar hann 

þurfti bara að skrifa nokkur orð, en notaði tölvuna þegar um lengri texta var að ræða. 

Kennsluforrit voru sett upp í tölvunni, en þau voru lítið notuð. Skólastjórnandi hagaði 

skipulaginu öðruvísi í níunda bekk, þannig að drengurinn var meira í sömu stofunni og 

gat því sett tölvuna í gang í byrjun dagsins og þurfti ekki að flækjast með hana á milli 

stofa. Eins varð drengurinn vanari því hvar og hvenær hann þyrfti að nota hana. 

Stuðningsfulltrúi gæti unnið með drengnum í kennsluforritum sem henta honum þegar 

það ætti við og tölvan myndi nýtast mun betur en hún gerir. Hann kom með tölvuna 

heim á hverjum degi í áttunda bekk en hafði miklar áhyggjur af því að detta og skemma 

tölvuna. Í níunda bekk var því ákveðið að geyma tölvuna í skápnum hans og prenta 

verkefnin út í skólanum. Hann kom bara með tölvuna heim þegar það þurfti að yfirfara 

hana eða laga hana eitthvað. 

 

Umsjónarkennaranum fannst ganga vel að nota tölvuna. Hún gat valið úr því sem 

bekkurinn var að glósa og sagt honum að glósa hluta af því. Henni fannst drengurinn 

þekkja vel það sem var inni á tölvunni auk þess sem hún veitti honum félagsskap í 

frímínútum. Tveir kennarar voru pirraðir yfir tölvunni en henni fannst það lagast eftir 

því sem leið á veturinn. Einhverjir tæknilegir örðugleikar komu fram í byrjun vetrar, en 

síðan jafnaði það sig eftir því sem leið á veturinn (Umsjónarkennari á unglingastigi, 

sumar 2006). 
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Skólastjórnandi á unglingastigi var ekki svo viss um hvernig tölvan hafði gagnast 

drengnum. Hann taldi tölvuna ekki hafa veitt eins mikla hjálp í tímum og vonast hafði 

verið til, en hins vegar hafi hún dregið að honum félagsskap í frímínútunum. Aðrir 

nemendur spjölluðu við hann um tölvuna, tölvuleiki og tónlist. Sumir leyfðu honum að 

afrita tónlist inn á tölvuna svo hann gæti hlustað á hana. Það hafi ekki farið fram hjá 

stjórnandanum að það hafi tekið of mikinn tíma að ræsa tölvuna í byrjun hvers tíma og 

það skipulagsatriði var skoðað nánar fyrir níunda bekk. Einnig er drengurinn búinn að 

læra að það þarf ekki að slökkva á tölvunni þegar maður þarf að fara með hana á milli 

stofa, heldur setja hana í biðstöðu og þá kveikir hún strax á sér í hinni stofunni. 

 

11. Áhrif á skólastarf 

11.1 Áhrif á hópinn 

Allir viðmælendur voru á einu máli að nærvera drengsins væri hópnum til góða og að 

hann græddi líka á því að vera inni í almennum bekk. Eins töldu allir viðmælendurnir 

að þetta hafi komið starfsmannahópnum til góða.  

 

Umsjónarkennari á miðstigi hefur í gegnum tíðina verið með aðra nemendur með 

fatlanir. Það að vera inni í almennum bekk taldi hún vera mikilvægt félagsmótunartæki 

fyrir eintaklinginn. Sú félagsmótun hafi líka virkað gagnkvæmt, því hinir nemendurnir 

læri að meta fjölbreytileika mannlífsins. Þeir fari meira að hugsa á þeim nótum að við 

getum ekki öll verið eins og umburðarlyndi í hópnum aukist gagnvart fleirum en bara 

þeim sem eru með fatlanir. Þegar upp á unglingastigið var komið höfðu nemendurnir 

lært að taka einstaklingum á þeirra forsendum og sáu ekkert að því að einstaklingar 

með fatlanir væru með þeim í bekk, það væri bara hluti af eðlilegu ástandi.  

 

Skólastjórnendur töldu nauðsynlegt að nemendur venjist margbreytileika mannfólksins 

og öðlist víðsýni. Slíkt bæti hvern mann og seinna meir hafi nemendurnir ákveðna 

viðbótarþekkingu í samskiptum. Eins töldu þeir að kennari sem taki við fjölbreyttum 
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hópi nemenda þurfi að laga viðmót sitt, opna hugann meira og hinir nemendurnir græði 

líka á því. 

11.2 Breyttir kennsluhættir? 

Á miðstigi taldi umsjónarkennari ekki endilega að ein tegund kennsluhátta hentaði 

einstaklingum eins og drengnum betur en aðrir. Helst þyrfti að passa sig á að nýta 

fjölbreytta kennsluhætti. Þegar breytt væri til, þá þyrfti alltaf að undirbúa einstaklinginn 

fyrirfram, þannig að hann vissi hvað væri í vændum. Kennarinn fór með honum í 

gegnum ferlið áður en hann setti hópvinnu af stað í bekknum og gaf öllum hópnum 

fyrirmæli. Eftir því sem leið á miðstigið þurfti kennarinn að einfalda viðfangsefnin fyrir 

drenginn og velja úr hvað hann tæki af því sem bekkurinn var að fást við. Hann þurfti 

ekki að standa skil á öllu eins og hinir nemendurnir, en í megindráttum fannst 

umsjónarkennaranum sínir kennsluhættir ekki hafa breyst við það að hafa drenginn í 

nemendahópnum (Umsjónarkennari á miðstigi, sumar 2006). 

 

Sérkennarinn lagar sína kennsluhætti að þörfum þeirra nemenda sem hann er með 

hverju sinni. Hann leyfði drengnum alltaf að byrja á sömu viðfangsefnum og hinir í 

hópnum voru að fást við. Hann átti erfitt með að skilja fyrirmælin og brjóta 

viðfangsefnið niður í smærri einingar. Stundum datt hann niður í ákveðið efni sem 

heillaði hann og kom oft með allt aðra sýn á það en hinir nemendurnir. Drengurinn naut 

þess að íhuga hluti og sérkennarinn sá spekúlant í honum. Krakkarnir voru stundum 

gapandi yfir þeim lausnum sem hann setti fram varðandi eitthvert námsefni (Sérkennari 

á miðstigi, 2006). Sjónrænn hugsunarháttur einstaklinga með einhverfu gerir þeim 

kleift að hugsa upp lausnir frá alveg nýju sjónarhorni, nokkuð sem liggur að baki 

mörgum merkustu uppgötvunum í gegnum tíðina (Attwood 1998:125-126). Svo voru 

önnur viðfangsefni sem flestum þóttu auðveld og drengurinn öðlaðist engan skilning á. 

Það var sjaldnast sem sérkennarinn gat séð út fyrirfram hvort eitthvað viðfangsefni yrði 

honum erfitt eða auðvelt. Það var líka dagmunur á því hvernig hann var stemmdur og 

það hafði sín áhrif. Sérkennarinn setti saman fyrir hann hefti með auðveldu efni sem 

hann notaði til að hvíla drenginn með þegar hann strandaði alveg í því sem verið var að 

fást við eða þegar úthaldið hjá honum var búið. Hann byrjaði með hinum og svo lét 
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hann vita ef það gekk ekki. Auðvitað kom fyrir að drengurinn reyndi að komast hjá því 

að vinna eitthvað sem honum fannst leiðinlegt, en yfirleitt reyndi hann að gera það sem 

sérkennarinn bað hann um. Kennarinn sá um að setja honum fyrir heimanám og fara 

yfir það. Hann skrifaði í dagbók hvað drengurinn ætti að vinna og setti reit fyrir framan 

hvert atriði sem drengurinn merkti við þegar því var lokið. Þetta var eitt af þeim 

atriðum sem einhverfuráðgjafinn hafði lagt til. Sérkennarinn hefði viljað hafa hann í 

einkatímum þar sem hann gæti farið örstutt með honum í ákveðin áhersluatriði á 

hverjum degi, en ekki gafst svigrúm til þess í skólanum þar sem hann varð alltaf að 

vera með fleiri einstaklinga hjá sér í sérkennslunni (Sérkennari á miðstigi, sumar 2006). 

Móðir drengsins tók nokkrar mínútur heima flesta daga í málfræðiatriði sem þurfti að 

styrkja. Drengurinn hafði gaman af þessu málfræðileikjum, en þekkingin á málfræði 

virtist ekki færast yfir í talað mál hjá honum. 

 

Helsta breyting sem umsjónarkennari á unglingastigi upplifði á eigin kennsluháttum 

var að hann notaði sífellt meiri myndræna framsetningu á efni. Honum fannst það henta 

drengnum og sjálfum sér betur. Einnig taldi hann að hópurinn næði efninu oft betur 

þegar það væri sett fram á myndrænan hátt. Samt finnst honum að hann hafi ekki 

endilega breytt sínum kennsluháttum vegna þess að viðkomandi drengur sé í hópnum 

(Umsjónarkennari á unglingastigi, sumar 2006). Myndræn framsetning á efni og það að 

teikna útskýringamyndir hjálpar mikið við kennslu nemenda með einhverfu, því 

sjónræn hugsun virðist mjög ríkjandi hjá þeim (Attwood 1998:125-126). 

 

Skólastjórnendur telja að kennsluskipulaginu sjálfu og kennsluháttum sé ekki endilega 

breytt vegna drengsins, heldur sé það sveigjanlegt til að koma til móts við þarfir ólíkra 

nemenda í hópnum í heild. Því sérvelja skólastjórnendur kennara sem eru víðsýnir og 

sveigjanlegir með ljúfa lund til að hafa umsjón með nemendum með sérþarfir. Slíkt 

stuðlar að fjölbreyttari kennsluháttum og allur nemendahópurinn græðir á því. 

Við verðum að hugsa um að kennarinn hafi ákveðna sýn á heiminn, sem að auðveldar 

þetta. Því að það er auðvitað þannig að sýn okkar sem fagmanna, á heiminn í kringum 

okkur, skiptir svo gríðarlega miklu máli um það hvernig við skipuleggjum starfið í 

bekknum (Skólastjórnandi á miðstigi, sumar 2006).  
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Val á kennara er gríðarlega mikilvægt. Hvernig kennarinn bregst við einstaklingnum, 

samskipti þeirra og viðhorf kennarans endurspeglast í viðhorfi samnemendanna og 

framkomu gagnvart einstaklingnum (Attwood 1998:173-174). 

 

Drengurinn fylgir bekknum að mestu leyti en er t.d. ekki í dönsku. Á móti fær hann 

meira af valgreinum sem hann hefur áhuga á. Í áttunda bekk fékk hann aukatíma í 

tæknimennt og textílmennt með sjötta bekk. Þrátt fyrir að það gengi vel, var talið 

óæskilegt að setja hann með öðrum árgöngum en hans eigin og því þyrfti að taka það 

með í reikninginn í níunda bekk. Að hausti fær hann að sjá stundatöfluna sína áður en 

skólinn hefst og hefur þá tækifæri til að láta vita ef hann er ósáttur við einhverja 

valtíma. Hann bað líka um sérkennslu í dansi og fær þá einu sinni í viku.  

Meiri hreyfing fyrir hann, og, hérna, reyna að keyra aðeins meira á félagsskapinn, 

svona tenginguna. Það er aukið verklegt, auknar verklegar greinar eða aukið verklegt 

val. Það er verið að reyna að púsla honum inn, en reyna líka jafnframt að virða það að 

hann er í níunda bekk, ekki í sjöunda eða tíunda, að hann sé ekki mikið að flakka á 

milli bekkja. Milli árganga. Þannig að taflan hans er semsagt í smíðum og verður 

smíðuð eins mikið eftir beiðni hans líka, hann vill, hann var mjög spenntur fyrir þessu 

vali öllu[…] Það var alveg samið við hann um það í vor. Að hann fengi að skoða hana 

til þess að segja, sko ef það væri eitthvað sem hann absolút vill ekki. Það er ekki verið 

að spyrja hann hvort hann, sko, fari út úr kjarnagreinunum, heldur þessu vali, aðallega 

(Skólastjórnandi yfir unglingastigi, sumar 2006). 

11.3 Annað sem skiptir miklu máli að mati viðmælenda 

Skólastjórnanda yfir unglingastigi þótti ofuráhersla vera á bóklegu námi, ekki bara hjá 

nemendum með fatlanir, heldur líka hinum nemendunum. Krakkarnir þurfi að geta tjáð 

sig um tilfinningar sínar og útskýrt hvers vegna þeir bregðast við áreiti á harkalegan 

hátt. Honum finnst líka að það sé búið að innprenta mikilvægi samræmdra prófa svo 

gífurlega inn í skólastarfið að önnur hæfni, sem e.t.v. er erfiðara að meta en skipti 

meira máli í lífinu sjálfu, fái ekki tíma vegna þess að það verði að passa að nemendur 

séu undirbúnir undir samræmdu prófin.  

 



 59 

12. Samantekt 
 
Hugmyndafræðin um „Skóla fyrir alla“ er falleg hugsýn. En slík hugsýn verður ekki að 

veruleika nema nauðsynlegur stuðningur fyrir nemendur með sérþarfir fylgi inn í 

skólana. Nemendur með röskun á einhverfurófi eru hluti af litrófinu sem er innan 

skólastofunnar. Slíkir nemendur kalla á breytta menningu innan skólans, óhefðbundnar 

lausnir og önnur viðhorf. Það er hluti af opinberri stefnu að svo eigi að vera og þó að 

ekki sé þar með sagt að allir séu sammála því að slíkir nemendur eigi heima í 

almennum bekk, skiptir máli hvort litið er á nemanda með fötlun sem verkefni eða 

vandamál. Í þessu tilviki var ótvírætt litið á hann sem verkefni. 

 

Á miðstigi ríkti mikið óöryggi meðal allra sem unnu með honum vegna vöntunar á 

þekkingu, greiningin tók langan tíma og flestir sem sinntu honum fannst þeir vera 

frekar ráðalausir. Allir reyndu þó að leita lausna og létta drengnum lífið eftir getu. 

Tímamót urðu þegar grunur um röskun á einhverfurófi var staðfestur af BUGL. Skólinn 

brást strax við beiðni umsjónarkennara um að hitta einhverfuráðgjafa. 

Einhverfuráðgjafinn veitti mikilvægar upplýsingar til kennara og foreldra um leiðir til 

að skipuleggja umhverfi drengsins og vinna með honum ásamt ábendingum um lesefni 

og vefslóðir til að fá frekari upplýsingar. Umsjónarkennarinn fékk aukinn 

undirbúningstíma og hliðrað var til á stundaskrá þannig að hann fékk að taka 

nemandann í aukatíma með öðrum fötluðum nemanda. Eins var heimavinnan aðlöguð 

að getu hans. Allt þetta leiddi til þess að álag á alla aðila minnkaði og öll vinna með 

drenginn varð mun markvissari.  

 

Eftir á að hyggja hefði drengurinn þurft mun meiri aðstoð, en þar sem engin greining lá 

fyrir fyrr en seint í sjöunda bekk hefði ekki fengist leyfi fyrir stuðningsfulltrúa eða 

frekari stuðning. Hann fékk stundum að vera inni í frímínútum til að fá hvíld frá áreiti. 

Umsjónarkennarar töldu það einstaklingsbundið hvort það gagnaðist nemanda betur að 

fara til sérkennara eða hvort sérkennari ætti alltaf að koma inn í bekkinn. Drengurinn 

náði góðum tengslum við báða umsjónarkennara sína. Þegar það kom að því að velja 

umsjónarkennara á unglingastigi vönduðu skólastjórnendur sérlega vel til. Þeir töldu 
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viðhorf, víðsýni og persónuleika kennarans skipta höfuðmáli. Kennararnir urðu að láta 

vita hvaða bjargir vantaði og skólastjórnendur gerðu sitt besta til að koma til móts við 

þá.  

 

Biðin eftir greiningu var öllum erfið. Á þessu stigi skorti sárlega einhvern aðila eða 

teymi með sérþekkingu á Skóla- og fjölskylduskrifstofu til að ráðfæra sig við. Þetta er 

atriði sem allir sem sinntu drengnum voru sammála um. Hefði verið betra að kalla 

einhverfuráðgjafann til fyrr? Var niðurstaða fyrstu athugunar á Skóla- og 

fjölskylduskrifstofu nógu greinileg til að styðja það? Í raun var hún það ekki. Skólinn 

brást við eins fljótt og mögulegt var miðað við þær upplýsingar sem voru fyrir hendi. 

Greiningarferlið hefði þurft að ganga miklu hraðar fyrir sig. Sú vinna sem fór í hönd 

eftir heimsókn einhverfuráðgjafans hefur haft mikið að segja um framfarir drengsins 

fram að þeim tíma þegar lokagreiningin kom í hús. Sérfræðiþekking var lykilatriði í því 

að létta öllum lífið. 

 

Kynningin sem umsjónarkennarinn hélt með móður drengsins ýtti undir jákvætt viðhorf 

bekkjarfélaganna og umburðarlyndi þeirra smitaði út frá sér. Það hafði svipuð áhrif 

innan kennarahópsins þegar kennari deildi með þeim upplýsingunum frá BUGL. Í 

þessu tilviki liðu rúm þrjú ár frá því fyrst er beðið um greiningu þangað til 

lokaniðurstaðan var komin í hús. Enginn hafði gert sér fulla grein fyrir því hversu mikil 

einhverfa drengsins var fyrr en greiningin kom. Í millitíðinni hafði það aukið álag á alla 

að vita ekki hvaða kröfur var raunhæft að gera til hans. Greiningin staðfesti líka gildi 

þeirrar vinnu sem þegar hafði átt sér stað og létti óvissu hjá mörgum aðilum.  

 

Víðsýni kennara eykst við að kenna svona fjölbreyttum nemendahóp og það kemur 

öllum til góða. Helstu erfiðleikarnir felast í því að fá það fagfólk sem býr innan 

sveitafélagsins til að starfa við skólann. Þar sem skólastjórnendur hafa mikil áhrif á 

samvinnu starfsfólks innan skólans sem og hvaða bjargir eru sóttar, þá þurfa þeir að 

hafa skilning á því hvaða þarfir einstaklingurinn hefur auk þess að vita hvert þeir þurfa 

að leita eftir því sem vantar. 
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Á miðstigi hélt umsjónarkennarinn utan um allt nám drengsins og var undirstaðan í 

stuðningsramma hans. Drengurinn þurfti að geta treyst alfarið á hann á þessu stigi, því 

hann kunni ekki að vinna úr málunum eða skipuleggja sig sjálfur. Eftir á að hyggja 

hefði það auðveldað öllum mikið ef það hefði verði stuðningsfulltrúi með drengnum á 

miðstigi, en það hefur verið afar erfitt að fá leyfi til að ráða stuðningsfulltrúa án 

greiningar. Reyndar virðist slíkt líka vandkvæðum bundið á unglingastigi, þrátt fyrir að 

greining sé til staðar og bæði foreldrar og umsjónarkennari hafi lagt fram beiðni um 

stuðningsfulltrúa. 

 

Undirbúningur vegna yfirfærslu upp á unglingastig hófst frekar snemma í þessu tilviki 

vegna þess að foreldrar drengsins báðu um það og höfðu sjálfir eitt og annað til 

málanna að leggja. Fundir milli nýja umsjónarkennarans og fyrri kennara voru bæði að 

vori í sjöunda bekk og að hausti í áttunda bekk. Hann miðlaði síðan til þeirra sem tóku 

við drengnum. Kennarar skila af sér skýrslum að vori og að hausti hafa þeir sem taka 

við nemandanum aðgang að þeim skýrslum ásamt greiningargögnum og slíku í 

nemendamöppum. Mikilvægt er að kennarar kynni sér þær upplýsingar sem eru fyrir 

hendi, því þekking og skilningur eru lykillinn að sveigjanlegu skólastarfi sem veitir 

nemendum það sem þeir þurfa. 

 

Fartölvan, skipulagið inni í henni, stundaskrárvefurinn og möppuskipulagið juku mjög 

á sjálfstæði drengsins á unglingastiginu. Bakhjarl hans á bókasafninu veitti honum 

mikið öryggi. Það er frábær vinnupallastuðningur sem hann dró svo sjálfur úr þegar 

hann þurfti minna á því að halda, rétt eins og mælt er með í TEACCH-kerfinu 

(Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped 

CHildren). Spjall starfsfólksins við hann hefur aukið máltjáningu og félagshæfni hans 

til muna, nokkuð sem hefur gert honum kleift að spjalla við jafnaldra sína. Það hjálpaði 

mikið að hann fengi að kynna sér nýju aðstæðurnar áður er skólastarfið hófst. Á slíkum 

tímamótum er mikilvægt að sem flestir þættir haldi sér, t.d. bekkjarskipan. Það hefði 

líka hjálpað mikið til ef einn aðili hefði fylgt honum upp á milli skólastiga. 
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Samskiptaþjálfun í skóla og heima fyrir veitti honum nægjanlegt öryggi til að eiga 

samskipti við fullorðna og jafnaldra en á miðstigi var misskilningur í samskiptum 

algengur. Spjall við starfsfólk skólans aðstoðaði hann við að þróa samskiptahæfni sína, 

sem og að geta teflt við jafnaldrana á bókasafni skólans. Félagsmiðstöðin opnaði nýjar 

dyr fyrir hann á unglingastigi og starfsfólkið þar kom honum smám saman inn í hópinn. 

Þátttaka í unglingadeild björgunarsveitarinnar byggði líka upp samskiptahæfni. 

Framundan er þjálfun hjá talmeinafræðingi sem bætir vonandi enn frekar við hæfni 

hans. Sérkennsla í dansi ásamt því að hann hjálpi til í sjoppu félagsmiðstöðvarinnar 

hefur veitt honum sjálfstraust til að fara á diskótek í skólanum og taka þátt í félagslífi 

jafnaldranna.  

 

Vegna þess að drengurinn hefur ekki verið með sérkennara eða stuðningsfulltrúa á 

unglingastigi, hefur hlutverk slíkra aðila fallið á umsjónarkennara drengsins og foreldra 

hans. Opin og hreinskilin samskipti milli allra aðila auðvelduðu alla vinnu. 

Undirbúningur varðandi félagsfærni og viðhorf heima fyrir hefur nýst honum í 

skólanum og fleytt honum áfram þegar erfið tímabil koma. Hann hefur ávallt komið 

hreinn og snyrtilegur í skólann og það hefur haft áhrif á hvernig jafnaldrarnir taka 

honum. Kennarinn hans hefur haft eina kennslustund með honum á viku út af fyrir sig 

til að undirbúa hann fyrir vikuna, en það er alltof lítill tími þegar ekki er 

stuðningsfulltrúi til staðar. Vilji drengsins til að standa sig vel og passa upp á dótið sitt 

hafa gert vinnuna með honum auðveldari. Kennurum og öðru starfsfólki hefur líkað vel 

við hann og það hjálpar mikið til. Drengurinn leitast sjálfur við að finna leiðir í 

kringum þær hindranir sem einhverfan veldur honum og er mjög meðvitaður um 

námsþarfir sínar. Hann vill vera sjálfstæður og mikilvægt er að hann taki þátt í því að 

hanna lausnir sem henta honum, þar sem hann sættir sig þá betur við þær. Þannig hafa 

sveigjanleiki hans og aðlögunarhæfni verið stóraukin. 

 

Þegar hann fékk að vera í sömu stofunni meirihluta dagsins nýttist tölvan honum betur 

og pirraði kennarana minna. Óvænt jákvæð hlið gerði vart við sig í félagstengslum 

þegar tölvan dró að honum félagsskap í frímínútum. Ef drengurinn hefði 

stuðningsfulltrúa gæti hann nýtt tölvuna mun betur í kennslustundum og komist betur 
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yfir námsefni því kennarinn nær ekki að kenna hópnum og sinna honum líka. Í raun 

virðist til of mikils ætlast af umsjónarkennaranum, því hann þurfti að vera allt fyrir alla, 

bæði drenginn og hina kennarana, ásamt því að sjá um bekkinn til viðbótar. Breyttar 

aðstæður á unglingastigi kölluðu greinilega á breytt hlutverk hjá foreldrum og 

kennurum frá því sem var á miðstigi en svo virðist vera sem þetta sé of mikið álag. 

Mismunandi styrkleikar drengsins gera erfitt að sjá fyrir hvað reynist honum erfitt eða 

auðvelt.  

 

Kennurum fannst almennt að kennsluhættir þeirra hefðu lítið breyst, en 

skólastjórnendur töldu að víðsýni hefði aukist vegna þess að slíkir nemendur eru í 

hópnum. Þrátt fyrir að kennsluhættir hafi ekki breyst út af honum, þá hafa þeir breyst til 

að koma til móts við nemendur með sérþarfir almennt. 

 

Skólastjórnendur töldu sitt hlutverk fyrst og fremst vera fólgið í því að styðja við 

kennarana og útvega þeim bjargir til að þeir geti sinnt sínu hlutverki en það vantar líka 

faglegan stuðning fyrir þá, einhvern sem hefur góða þekkingu á kerfinu.  

 

13. Niðurlag 

 
Í þessu tilviki kom það bæði drengnum og skólafélögum hans til góða að hann er inni í 

almennum bekk. Einnig hefur það haft jákvæð áhrif á viðhorf starfshópsins innan 

skólans. Greiningarskýrslur er mikilvæg upplýsingaveita til að rökstyðja þarfir 

einstaklingsins þegar sótt er um aukaþjónustu og nauðsynlegur grunnur fyrir kennara til 

að byggja einstaklingsnámskrá nemandans á. Þetta sýnir fram á aukna þörf fyrir 

aðgengi að sérfræðiþekkingu fyrir skólana, ekki síst vegna þess hversu langur biðtími 

vegna greiningar er. Það ráðaleysi sem ríkir á meðan beðið er, ýtir undir væntingar um 

ráðgjöf þegar greiningin loksins kemur í hús. Það sárvantar fagaðila inn í skólastarfið, 

einhvern sem myndi veitir faglegan stuðning fyrir þá sem koma að námi drengsins. 

Ekki er nóg að setja alla ábyrgðina á herðar umsjónarkennarans, það þarf meiri 

stuðningur að fylgja. Í þessu tilviki sást greinilega hversu mikið gagn er af 
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sérfræðiráðgjöf því einhverfuráðgjafinn var lykilpersóna í því að gera allt starf með 

drengnum markvissara. Það vantar líka stuðningsteymi á Skóla- og fjölskylduskrifstofu 

til að halda utan um vinnu með slíkum einstaklingum og veita þekkingu á því stoðkerfi 

sem er til, því oft fer fólk krókaleiðir til að leysa málin vegna þess að það hefur ekki 

næga þekkingu á kerfinu til að vita hvert á að leita. Greiningarferlið þarf að ganga mun 

hraðar fyrir sig svo þeir sem standa að einstaklingnum hafi haldgóðar upplýsingar til að 

byggja starf sitt á. Persónuleiki, viðhorf og hæfni umsjónarkennarans ásamt aðgengi 

hans að stuðningi og björgum eru mikilvægustu þættirnir í farsælli skólagöngu 

nemenda með einhverfu. Samvinna kennara og skólastjórnenda með gagnkvæmu 

trausti vinna að hag nemandans og gera mögulegan þann sveigjanleika sem þarf til þess 

að skólagangan verði sem farsælust.  

 

Fundarhöld í kringum yfirfærslu drengsins upp á unglingastig voru talsverð en veltu 

um leið upp þeirri spurningu hvort ekki þurfi að hafa fastara form á slíku fundarhaldi. 

Það hefði líklega hjálpað til að hafa umsjónarkennarann og sérkennarann af miðstigi 

með á haustfundi þeirra starfsmanna sem voru að taka við drengnum. Það hefði létt 

álagi á nýja umsjónarkennarann. Einnig er líklegt að á þeim fundi eða fljótlega eftir 

hann hefði einhverfuráðgjafi getað gefið mikilvæga innsýn í hvernig hægt væri að 

útfæra nám hans og skipulag í kringum hann.  

 

Allt skipulagið á unglingastiginu var borið undir drenginn, hann fékk að fylgjast með 

og tók þátt í því að skipuleggja það. Slíkt er mikilvægt, því það þarf að huga að 

virðingu fólks. Það er umhugsunarefni hversu mikil áhersla er lögð á góða hegðun og 

kurteisi hjá nemendum með fötlun, að mörgu leyti mun meiri en hjá nemendum án 

fötlunar. Samvinna heimilisins og skólans hefur mikil áhrif á hversu vel gengur í 

skólanum. Undirbúningur heima fyrir, persónuleiki nemandans og viðhorf hans eru 

beintengd velgengni hans í skólanum.  

 

Ímyndum okkur fyrirmynd að slíku skipulagi út frá því sem þessi rannsókn hefur leitt í 

ljós. Undirbúningur þarf að hefjast snemma á vorönn í sjöunda bekk. Þá þyrfti 

stuðningsfulltrúi að hafa samband við einhverfuráðgjafa (eða álíka sérfræðing) til að 
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setja niður áætlun varðandi þann undirbúning sem snýr að einstaklingnum sjálfum. 

Skólastjórnendur myndu velja nýjan umsjónarkennara sem hentar hlutverkinu. 

Nemandinn þarf að hitta hann áður en skóla lýkur að vori og skoða það umhverfi sem 

hann verður í að hausti.  

 

Á starfsdögum að hausti þyrftu þeir sem kenndu honum veturinn á undan að hitta þá 

sem taka við honum. Gott væri að foreldrar og einhverfuráðgjafi væru líka á þeim 

fundi. Þá væru þeir sem taka við honum búnir að kynna sér efni úr einstaklingsmöppu 

nemandans. Stuðningsfulltrúinn yrði í samvinnu við umsjónarkennarann sá sem mesti 

þunginn hvíldi á varðandi upplýsingaflæði til þeirra sem þess þurfa. Eins yrðu þeir tveir 

helstu aðilar varðandi gerð einstaklingsnámskrár í samvinnu við foreldra og teymi á 

Skóla- og fjölskylduskrifstofu.  

 

Áður en kennsla hefst að hausti þarf nemandinn að koma í skólann til að kynna sér 

aðstæður, hitta umsjónarkennarann og fá stundaskrána sína. Foreldrar þurfa að 

undirbúa skipulag varðandi námsgögn nemandans í samráði við stuðningsfulltrúa og 

umsjónarkennara. Hálfum mánuði eftir að kennslan hefst þarf að halda fund með 

foreldrum, nemandanum, stuðningsfulltrúa, umsjónarkennara, öðrum sem kenna 

nemandanum og aðila frá Skóla- og fjölskylduskrifstofu til að athuga hvernig gengur. 

Slíka fundi þarf að halda mánaðarlega með foreldrum, nemandanum, stuðningsfulltrúa, 

umsjónarkennara og aðila frá Skóla- og fjölskylduskrifstofu. Skólastjórnendur þurfa að 

fylgjast með og funda öðru hvoru með umsjónarkennara og stuðningsfulltrúa. Þeirra 

hlutverk væri að útvega eftir bestu getu þær bjargir sem talið er að þurfi, bæði fyrir 

nemandann og þá sem starfa með honum. Hlutverk teymisins á Skóla- og 

fjölskylduskrifstofu væri að veita sérfræðiaðstoð og þekkingu á kerfinu. Þannig myndi 

teymið styðja þá sem vinna með nemandanum, bæði innan skólans og heima fyrir. 

 

Meta verður gildi þeirra starfsmanna sem ekki eru í kennsluhlutverki, þeir eru 

greinilega líka hluti af þeim stuðningsramma sem umkringir nemandann í skólanum. 

Nauðsynlegt er að þeir starfsmenn séu líka meðvitaðir um aðstæður viðkomandi 

nemanda og hér hefur það verið hlutverk umsjónarkennarans að miðla upplýsingum til 
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þeirra. Það er ábyrgð sem stuðningsfulltrúi gæti deilt með umsjónarkennara. Á 

unglingastigi er greinilega þörf fyrir stuðningsfulltrúa, svo hægt sé að veita fötluðum 

nemanda aðstoð þegar hann þarf á því að halda, sem og að brúa bilið á milli tíma þegar 

kennaraskipti eiga sér stað. 

 

Í kjölfarið þess að nemendahópurinn er svo fjölbreyttur sem raun ber vitni telja margir 

viðmælenda minna í þessari rannsókn að varanleg breyting á viðhorfi eigi sér stað. 

Skólasamfélagið í heild verði víðsýnna og fjölbreytni einstaklinga verði eðlilegur hluti 

af heildinni. Þessi víðsýni berst svo út í almenna samfélagið eftir því sem árin líða. Það 

viðhorf sem hefur lengi ríkt í skólum er að kennarinn kennir og nemandinn lærir. Það á 

sífellt minna við í nútímaþjóðfélagi þar sem krafan er á sjálfstæð vinnubrögð og 

skapandi hugsun. Breytingin á sér ekki stað vegna eins einstaklings, heldur vegna þess 

að fjölbreytileiki nemendahópsins gerir kröfur um breytta kennsluhætti. 
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Viðauki 1 – Greining drengsins 

Greiningarviðtal einhverfu (ADI-R). var lagt fyrir drenginn. Hegðun drengsins skorar 

yfir greiningarmörkum einhverfu á öllum þremur einkennasviðum (félagslegu samspili, 

máli- og tjáningu og sérkennilegri og áráttukenndri hegðun). Við hegðunarathugun 

(ADOS) skorar drengurinn yfir greiningarmörkum gagntækrar þroskaröskunar á báðum 

einkennasviðum og heildarfjöldi stiga er rétt fyrir neðan greiningarmörk einhverfu. 

Told-2p málþroskapróf gefur heildarmálþroskatölu 75. Veikleikar í aðlögunarfærni 

liggja á sviðum líkamlegrar færni, boðskiptum, félagsfærni og staglkenndri hegðun. 

Mat iðjuþjálfa bendir til hreyfifærni við 1. hundraðsröð jafnaldra. Nokkur einkenni 

athyglisbrests sjást skv. hegðunarlistum en eru neðan greiningarmarka. Niðurstaða 

þverfaglegrar greiningar er að heildarmynd drengsins samrýmist best ódæmigerðri 

einhverfu og að hann hefur tekið miklum framförum á þeim 18 mánuðum sem liðnir 

voru frá frumgreiningu á BUGL. Greining (ICD-10) setur fram ódæmigerða einhverfu, 

hreyfiþroskaröskun og frávik í málþroska, þroskamynstur málhömlunnar (Ýr 

Sigurðardóttir, 2005). 
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Viðauki 2 - Stundaskrárvefurinn 

Þetta er stundaskrárvefurinn sem drengurinn notast við í níunda bekk. Vefurinn er í 

grófum dráttum eins og hann var í áttunda bekk. Öllum nöfnum hefur verið breytt. 

Vefurinn fylgir líka á geisladisk. Slíkan vef væri hægt að setja saman eftir þörfum 

hvers og eins. Í byrjun var hugmyndin sú að setja inn myndir af viðkomandi kennara á 

hverja undirsíðu fyrir sig og kort af skólanum til að sýna staðsetningu stofunnar en 

drengurinn taldi sig ekki þurfa á því að halda. Vefinn bjó móðir hans til í samráði við 

drenginn. Á þann var tryggt að útlit vefsins væri þægilegt fyrir hann og að á hverri síðu 

væru allar þær upplýsingar sem drengnum fannst hann þurfa til að komast á milli tíma 

yfir daginn. Reyndin hefur verið sú að hann hefur alltaf mætt á réttum tíma í rétta stofu 

með allt sem hann á að hafa með sér. Vefurinn hefur því þjónað hlutverki sínu. 

Drengurinn er með þennan vef á fartölvunni sem hann notar í skólanum. Í byrjun hvers 

dags smellir hann á flýtileiðina að vefnum á skjáborðinu. Vefurinn opnast í Internet 

Explorer vafra og virkar því eins og hann sé á Netinu. Drengurinn er með kveikt á 

tölvunni allan skóladaginn en geymir hana þess á milli í læstum nemendaskáp á 

ganginum. Ef hann þarf að prenta út verkefni notar hann minnislykil eða MP3 spilarann 

sinn til að færa skjölin í nemendatölvurnar á bókasafninu þar sem hann getur prentað 

þau út. Drengurinn kemur með tölvuna heim ef eitthvað bjátar á og foreldrar hans laga 

hana. 
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Viðauki 3 – CAT-kassinn 

CAT-kassinn (Cognitive Affective 

Training) er upphaflega þróaður af 

Kirsten Callesen, Annette Moller Nielsen 

í samvinnu við Tony Attwood til að 

styðja samtöl við börn með raskanir á 

einhverfurófi (Callesen, Nielsen og 

Attwood, 2005). Hugmyndin kom fyrst fram í kringum 1994 vegna þess að mikið 

vantaði af kennslugögnum til að nota með þeim börnum sem eiga erfitt með skilning á 

tilfinningum og óhlutlægum hugtökum. CAT-kassinn kom fyrst út á dönsku árið 2004 

en hefur síðan verið þýddur á mörg tungumál, þar á meðal íslensku. 

Reynslan hefur síðan leitt í ljós að börn með eðlilegan þroska sem eiga í ýmsum 

erfiðleikum geta einnig haft gagn af CAT-kassanum. CAT-kassinn er einfaldlega tæki 

til notkunar í samræðum, samsett af fjölda gagna sem hægt er að nota hvert í sínu lagi 

eða fleiri saman.  

CAT-hluti er stök mynd sem er til þess ætluð að vera sterk, sjónræn vísbending sem 

getur auðveldað uppbyggingu samræðna og verið verkfæri sem barnið getur notað til 

að koma hugsunum sínum og tilfinningum á framfæri. Hægt er að skrifa á gögnin með 

tússpenna sem svo má þurrka út. Í lok hvers samtals má ljósrita það sem barnið hefur 

skrifað um hugsanir og tilfinningar þannig að hægt sé að muna það eða nota í næsta 

samtali.  

 

CAT-kassanum fylgir: 

• CAT-líkan sem getur komið að gagni við að byggja upp samtalið. 

• Mælir, einskonar hitamælir eða loftþrýstimælir, sem mælir styrkleika tilfinninga á 

mælikvarðanum 0 – 10. 
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• 9 grunntilfinningar sem hægt er að tjá með 90 tilfinningaorðum og 90 andlitum sem 

eiga við. Einnig fylgja auð spjöld þar sem hægt er að skrifa sín eigin tilfinningaorð 

og líkamsorð á. 

• Líkaminn til að ræða um líkamsástand og tilfinningar tengdar líkamanum.  

• Hringirnir mínir sem meðal annars eru notaðir í samræðum um félagsleg tengsl, 

áhugamál og vináttu. 

• Hegðunarspjald þar sem hinar fjórar tegundir hegðunar; til fyrirmyndar, hlutlaus, 

sjálfhverf og árásargjarn eru settar fram í litum og hlutverkaleikjum. 

• Skipulagstöflur: 

– Tímatöflur sem notaðar eru til að skilgreina afgerandi atvik í tíma og rúmi. 

Tímatöflur eru til yfir sólarhringinn, vikuna og árið. 

– Hjólið – aðferð til þess að lýsa á sjónrænan hátt mismunandi hegðun og 

tilfinningum barnsins. Barnið getur skapað sína eigin persónuímynd með aðstoð 

mismunandi tákna með því að nota liti, ákveðna fyrirmynd, dýr eða 

teiknimyndafígúru. 

• Límmiðasett fyrir CAT-bækurnar  

 Tilfinningabók, dagbók, hrósbók og áhugabók. 

• Límmiðaörk með myndum af öllum 90 andlitunum sem hægt er að ljósrita, klippa út 

og líma í bækurnar. 

• Handbók – þar sem fjallað er um notkun CAT-kassans á einfaldan og hagnýtan hátt.  

(Callesen, Nielsen og Attwood, 2005). 
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Viðauki 4 - Félagshæfnisögur 

Félagshæfnisögur eru notaðar til að hjálpa fólki með einhverfueinkenni að takast á við 

aðstæður sem veitast þeim erfiðar (Bryndís Sumarliðadóttir og Ásgerður Ólafsdóttir, 

2004). Þetta geta verið allt frá hversdagslegum hlutum eins og að fara í heimsókn til afa 

og ömmu til stórvægilegra breytinga eins og búferlaflutninga. Þessar sögur eru útbúnar 

eftir þörfum, oft þegar breytingar eru fyrirsjáanlegar en einnig þegar þeir sem vinna 

með einstaklingnum verða varir við kvíða, óróleika, ótta eða reiði hjá einstaklingnum 

við ákveðnar aðstæður. Stundum spyr einstaklingurinn líka um ákveðnar aðstæður og 

þá er hægt að setja svarið fram í formi félagshæfnisögu. Það er líka hægt að hrósa 

einstaklingnum með því að setja niður hvernig viðkomandi vann vel úr ákveðnum 

aðstæðum. Á þann hátt er unnið að því að byggja upp jákvæða og sterka sjálfsmynd. 

 

Í félagshæfnisögum eru notaðar fjórar tegundir setninga. Þær eru lýsandi setningar, 

viðhorfssetningar, jákvæðar setningar og leiðbeinandi setningar. Hver gerð setninga 

gegnir ákveðnu hlutverki og mismunandi er hver tíðni þeirra í sögunni er. Lýsandi 

setningar setja fram staðreyndir á eins hlutlausan hátt og hægt er, t.d. Stundum þarf 

mamma að læra. Viðhorfssetningar eru fullyrðingar um annað fólk, hugsanir, 

tilfinningar, skoðanir, ætlan eða líkamlegt ástand þess, t.d. Mömmu finnst gott að fá frið 

til þess að læra. Leiðbeinandi setningar eru einstaklingsbundnar og jákvæðar 

staðhæfingar um æskileg viðbrögð. Gæta verður þess að skilningur einstaklinga með 

einhverfu er afar bókstaflegur og því verða leiðbeinandi setningar að gefa ákveðinn 

sveigjanleika. T.d. geta þær byrjað á Ég ætla… eða Ég get… eins og setningin Þá get 

ég valið á milli þess að fara í tölvuna, lesa bók eða leika mér með Legó kubbana mína. 

Jákvæðar setningar fela í sér almenn, æskileg viðbrögð, sem endurspegla sameiginleg 

gildi í menningarheimi okkar. Þær koma venjulega í kjölfar lýsandi, viðhorfs- eða 

leiðbeinandi setninga. Eitt dæmi væri:Flest fólk borðar aðalréttinn á undan 

eftirréttinum. Það er góð hugmynd. Auk þessara fjögurra tegunda setninga eru stundum 

notaðar ófullgerðar setningar. Þær eru til þess að hvetja einstakling á einhverfurófi til 

umhugsunar um næsta skref í ákveðnum aðstæðum. Einnig eru þær notaðar til þess að 

fá þá til að reyna að setja sig í spor annarra eða huga að eigin viðbrögðum. Þá er skilin 
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eftir eyða í setningunni, t.d. Mamma mín verður líklega __________ ef ég get fundið 

mér verkefni í herberginu mínu og verið hljóður.  

 

Aðrar tegundir setninga sem hægt er að nota í félagshæfnisögum eru stýrandi setningar 

og samvinnusetningar. Þær geta innihaldið mikilvægar hugmyndir fyrir þátt 

einstaklingsins að íhuga eigin viðbrögð og áhrif annarra við að aðstoða hann. Stýrandi 

setningar skrifar einstaklingurinn sjálfur til að skrá eigin aðferðir til að muna eftir eða 

rifja upp mikilvægar upplýsingar. Samvinnusetningar gefa til kynna hvað aðrir geta 

gert til aðstoðar, eins og mamma getur aðstoðað mig þegar ég finn ekki hreina sokka.  

 

Þegar félagshæfnisaga er skrifuð þarf að hafa í huga fjögur lykilskref. Fyrsta skrefið er 

að skilgreina markmiðið, þar sem lýsandi upplýsingar eru veittar um félagslegar 

aðstæður. Annað skref er að afla sér upplýsinga um hvar atburðurinn á sér stað, hverjir 

eru þarna, hve lengi, hvernig það byrjar og endar, hvað gerist og hvers vegna. Einnig 

þarf að vita hver geta einstaklingsins í lestri er, hve lengi athyglin helst og hver 

áhugamál einstaklingsins eru. Þriðja skrefið snýst um að klæðskerasauma textann að 

einstaklingnum m.t.t. þess hvernig einstaklingurinn lærir, þarfa hans, áhugamála og 

getu. Fjórða skrefið er titill sögunar, því hann þarf að segja til um innihald sögunnar 

(Bryndís Sumarliðadóttir og Ásgerður Ólafsdóttir, 2004). 

 

Eftirfarandi saga var samin með drengnum af móður hans vorið sem hann var í sjötta 

bekk. Hún var í próflestri vegna háskólanáms og það veittist drengnum erfitt að finna 

sér eitthvað að gera á meðan hún var að læra. Hún hafði þá nýlega fengið leiðbeiningar 

um gerð félagshæfnisaga frá Ásgerði Ólafsdóttur einhverfuráðgjafa. 

 

Þegar mamma er að læra. 

 

Stundum þarf mamma að læra. 

Þá vill mamma að ég hafi hljótt. 

Ég get leikið mér hljóðlega í herberginu mínu. 

Ég get farið út að leika. 
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Ég get farið að heimsækja vini mína. 

Ég get farið að heimsækja frændsystkin mín. 

Ég get spurt hvort ég megi horfa á spólu með heyrnartólin. 

Ég get lesið bók í hljóði. 

Ég get lagað te fyrir mömmu. Mömmu finnst te gott. 

Mamma er glöð þegar ég gef henni frið til að læra. 

Mömmu þykir vænt um mig. 

 

Næsta saga var samin eftir að kvíði gerði vart við sig hjá drengnum varðandi heimanám 

og að koma heim á undan foreldrum sínum. Pabbi hans hafði verið heima eftir hádegi 

þegar drengurinn kom heim úr skólanum en hafði nýlega aukið við vinnu og því var 

drengurinn stundum einn heima eftir skóla í tæpa klukkustund. Hann sat fastur ef hann 

strandaði á einu atriði í heimavinnunni og hafði ekki lokið því sem var á eftir þrátt fyrir 

að hann gæti vel ráðið við þau atriði. Hann var líka með áhyggjur af því að missa af 

sundæfingum því hann átti erfitt með að fylgjast með tímanum. Stundum stóð hann 

heillengi og beið í ganginum þangað til einhver kom heim. 

 

Þegar ég kem heim úr skólanum. 

 

Þegar ég kem inn fer ég úr skónum og set þá á sinn stað. 

Síðan fer ég úr úlpunni og hengi hana upp. 

Síðan geng ég frá íþróttadótinu mínu ef ég hef notað það. 

Ég tek nestisboxið úr töskunni minni. 

Stundum er afgangur af nesti í nestisboxinu. 

Ég klára nestið mitt og þvæ nestisboxið síðan og þurrka það. 

Síðan set ég nesti fyrir næsta dag í nestisboxið. 

Ég hef brauð með áleggi, ávöxt og stundum líka safa í nesti. 

Ég vel það sem mig langar í úr ísskápnum og frystinum. 

Ég þarf að passa að taka nóg nesti þegar ég er lengi í skólanum næsta dag. 

Ég set nestisboxið í ísskápinn. 

Síðan fer ég að vinna heimavinnuna mína. 
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Ef ég þarf hjálp við eitthvað í heimavinnunni sem ég kross við það og fæ hjálp seinna. 

Þá get ég haldið áfram með það sem er á eftir því í heimavinnunni. 

Þegar ég hef klárað það sem ég get af heimavinnunni set ég heimavinnuna, 

lestrarbókina og dagbókina á borðstofuborðið. 

Ég passa mig að muna að fara á sundæfingu. 

Þegar ég þarf ekki að fara á sundæfingu get ég leikið mér eftir heimavinnu. 

 

Þessar sögur voru með þeim fyrstu sem þau mæðgin sömdu saman. Þrátt fyrir 

byrjunarerfiðleika komu þær að miklum notum. Félagshæfnisögurnar geymdu þau í 

möppu þar sem drengurinn gat lesið þær eins oft og hann vildi. 
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Viðauki 5 - TEACCH-kerfið 

TEACCH-kerfið (Treatment and Education of Autistic and Communication 

Handicapped Children) var þróað um 1960 af Eric Schopler og Gary Mesibov til 

notkunar fyrir einstaklinga með einhverfu. Kerfið er ætlað til þess að undirbúa 

einstaklinga fyrir vinnu á fullorðinsaldri. Fyrir einstaklinga sem eru með alvarlega 

einhverfu er kerfið varanlegt hjálpartæki. Fyrir einstaklinga sem hafa vægari einkenni 

er það frekar eins og vinnupallar sem styðja þá á meðan þarf. Þá er kerfið aðlagað eftir 

því sem á líður, með það fyrir augum að á endanum þurfi það ekki að vera til staðar 

(Cumine, Leach og Stevenson, 1998. Bls. 35, Mesibow, Shea og Schopler. 2005). 

 

Meginþættir TEACCH eru eftirfarandi: 

1. Skipulag umhverfisins. það eru greinileg sjónræn skil á milli svæða, þannig að 

einstaklingurinn sjái auðveldlega hvað á að gera á hverju svæði. Á vinnusvæðinu er 

sem minnst um truflanir. 

2. Stundataflan sýnir einstaklingnum sjónrænt í hvaða röð atburðir eiga sér stað. Hlutir, 

myndir, númer eða orð eru notuð (allt eftir skilning einstaklingsins) sýna í hvaða röð 

atburðir gerast. 

3. Vinnukerfi eru notuð til að einstaklingurinn skilji hversu mikilli vinnu hann þarf að 

ljúka, hvaða verkefni hann á að vinna, hvenær hann á að vera búinn og hvað gerist á 

eftir því. 

4. Skýrar sjónrænar vísbendingar eru notaðar til að væntingar séu skýrar og áhersla 

lögð á mikilvægustu atriðin (Cumine, Leach og Stevenson, 1998. Bls. 35 og 36). 

 

Fyrir einstaklinga með vægari einkenni eru t.d. notaðar myndir af verkefnum fyrir ólæs 

börn til að útbúa myndræna stundaskrá. Síðar eru sett orð við myndirnar á 

stundaskránni og þegar einstaklingurinn er tilbúinn eru myndirnar teknar burt og orðin 

notuð í staðinn. Á endanum þarf einstaklingurinn ekki lengur á þessu að halda og 

gengur inn í nemendahópinn með sama skipulag og hinir. Þegar stórvægilegar 

breytingar eins og skil á milli skólastiga eiga sér stað, þarf um tíma að setja upp 
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skipulag sem síðan minnkar eftir því sem einstaklingurinn aðlagast umhverfinu 

(Cumine, Leach og Stevenson, 1998. Bls. 36 og 37). 
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Viðauki 6 – Spurningarammi fyrir viðtölin 

Spurningar sem stuðst var við í viðtölunum: 

 

Aðdragandi 

Við hvaða aðstæður kom einstaklingurinn til þín? 

Hversu lengi hefur þú þekkt hann? 

 

Þekking, reynsla og viðhorf 

Hvert var viðhorf þitt gagnvart því að fatlaðir nemendur séu í almennum bekk? 

Hefur viðhorf þitt breyst? Ef svo, hvernig? 

Hvaða faglegu þekkingu hafðir þú í byrjun til að byggja vinnu þína á? 

 

Upplýsingar um einstaklinginn þegar hann kemur til þín 

Fannst þér þú fá nægilegar upplýsingar um hann og fötlun hans þegar þú byrjaðir að 

vinna með honum? 

Hvers konar upplýsingar finnst þér þurfa fylgja nemendum með svipaða fötlun? 

Hvert telur þú þitt hlutverk vera gagnvart þessum einstakling? 

Drengurinn:Finnst þér þú hafa fengið að vita nóg um þína fötlun? 

Hvaða áhrif hefur einhverfan á námið þitt í skólanum? 

 

Stuðningur inni í bekk 

Hvaða stuðningur hefur verið fyrir hendi inni í bekknum varðandi þennan einstakling? 

Hvernig kennsluhætti þykir þér þurfa þegar einstaklingar með fötlun af þessu tagi koma 

inn í almennan bekk? 

Hafa kennsluhættir breyst vegna nærveru hans? Ef svo, hvernig? 

Fannst þér þú fá nægilegan stuðning þann tíma sem þú hefur unnið með honum? 

Hvernig stuðningsramma þykir þér þurfa við slíkar aðstæður 

a. fyrir nemandann? 

b. fyrir kennarann? 

c. fyrir hina nemendurna? 
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Fá hinir nemendurnir minni/meiri stuðning vegna nærveru hans? 

Drengurinn:Finnst þér þú fá nógu mikla hjálp í tímum? 

 

Viðhorf bekkjarfélaganna 

Hvert telur þú viðhorf hinna nemendanna vera gagnvart veru hans í nemendahópnum? 

Telur þú það vera nemendahópnum til góðs eða ills að hafa einstakling af þessu tagi 

innan hópsins? Hvers vegna? 

Telur þú það koma einstaklingnum til góðs eða ills að vera innan hópsins? Hvers 

vegna? 

Drengurinn:Hvernig finnst þér hinir krakkarnir vera við þig í skólanum? Hvað heldur 

þú að þeim finnist um það að þú sért með einhverfu? Hvernig finnst þér að vera með 

einhverfu? 

Hvernig finnst þér að vera í skólanum? 

 

Viðhorf skólastjórnenda 

Hvert telur þú vera viðhorf skólastjórnenda í þessu máli? 

Hvert hefur þeirra hlutverk verið í þessu ferli? 

Hvernig hefur þér fundist það vera? 

 

Samvinna 

Hvernig samvinna þarf að vera innan starfshópsins vegna einstaklingsins: 

a. meðal kennara? 

b. meðal annars starfsfólks? 

c. milli þessara tveggja hópa? 

 

Foreldrasamstarf 

Kallar þetta á breytt samstarf við foreldra? 

Að hve miklu leyti hafa foreldrarnir komið að menntun barnsins? 

Hvernig hefðir þú viljað að foreldrasamstarfinu væri háttað? 

 

Sérfræðiþjónusta 
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Hvaða sérfræðiþjónusta hefur verið fyrir hendi í þessu máli? 

Finnst þér hún hafa verið of lítil/hæfileg/of mikil/viðeigandi? 

 

Greiningarferlið 

Hver var aðdragandinn að því að greiningarferlið fór af stað? 

Hvað tók það langan tíma? 

Hvaða bjargir stóðu til boða á meðan greiningarferlinu stóð? 

Hvað vilt þú segja um greiningarferlið? 

Drengurinn:Hvernig fannst þér að fara til sérfræðinganna út af einhverfunni? 

Fannst þér þeir hjálpa þér að skilja hvernig einhverfan er? Hvað gerir þú ef það er 

eitthvað meira sem þú vilt vita um einhverfuna? 

 

Undirbúningur fyrir yfirfærsluna frá miðstigi á unglingastig 

Hvernig var einstaklingurinn undirbúinn fyrir unglingastigið? 

Hvaða undirbúningur átti sér stað innan skólans: 

a. í lok 7. bekkjar? 

b. við byrjun 8. bekkjar? 

Drengurinn:Kennarinn fór með þig að sjá nýju stofuna þína. Fannst þér skipta máli að 

vita hvert þú værir að fara? Hvernig fannst þér að byrja í áttunda bekk? Breyttist 

mikið? Hvernig fannst þér að fara til konunnar á bókasafninu fyrst á morgnana? 

Hvernig fannst þér að hafa bækurnar í sér möppum? Hvernig fannst þér að hafa 

dagbókina? Hvernig fannst þér að vera með skáp fyrir dótið þitt? Hvernig fannst þér að 

vera með tölvuna? Kveiðstu því að fara á unglingastigið? Hvað fannst þér ganga vel? 

Var eitthvað sem þér fannst ganga illa? Var eitthvað annað sem hjálpaði þér svo þér 

gengi betur? 

 

Skil frá þér þegar einstaklingurinn fer frá þér 

Hvernig skil áttu sér stað í lok 7. bekkjar og byrjunar á 8. bekk? 

Hvað finnst þér hafa heppnast vel við yfirfærslu frá miðstigi til unglingastigs? 

Er eitthvað sem þér finnst að hefði mátt fara betur? Ef eitthvað, hvað þá? 
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Annað sem þú vilt tjá þig um 

Hér fær fólk lausar hendur með það sem það vill tjá sig um varðandi þetta mál. 

Drengurinn:Vilt þú segja eitthvað meira um þetta mál? 

 


