
Ágrip 
 
Í verkefni þessu er byrjað á að skoða fötlun almennt, hvernig hún er skilgreind og hvaða 
breytingar hafa orðið á viðhorfi almennings frá fyrri tímum til dagsins í dag. Sú fötlun sem 
nánar verður fjallað um er einhverfa, með sögulegu ágripi og því sem einkennir einstakling 
með einhverfu. Fjallað verður um hvaða heilkenni það eru sem flokkast undir einhverfurófið 
og nánari lýsingar á þeim. Skólamálin eru skoðuð með tilliti til laga, reglugerða og 
aðalnámskrár, samvinnu heimilis og skóla og aðeins verður komið inn á hvaða aðferðir eru 
notaðar bæði í leik- og grunnskólum landsins, en það eru TEACCH og heildstæð 
atferlismeðferð. Þær rannsóknarspurningar sem lagt er upp með eru hvaða ferli fer í gang 
þegar grunnskólaganga einhverfa barna nálgast og hvernig leik- og grunnskólarnir standa að 
því máli. Einnig verður skoðað hvar foreldrarnir standa í þessu ferli og upplifun þeirra af 
greiningarferli barnanna. Gögnum í rannsóknina var aflað með viðtölum við foreldra og 
fagaðila innan bæði leik- og grunnskóla. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að 
foreldrar eru mjög ánægðir með samvinnu leik- og grunnskólanna og það ferli sem fer í gang 
þegar barnið nálgast grunnskólaaldur. Almenn ánægja er einnig með greiningarferlið og þá 
aðila sem koma að því, en þó ekki með þann langa tíma sem fer í bið eftir að komast að í 
greiningu hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins.  
 

Abstract 
 
In this project disability in general will firstly be looked into, how it is specified and how  
puplic attitude has changed from past to present time. The disability in question is autism,  
with a historical summary and the characteristics of a person with autism and what syndromes 
are specified as autism and a description of those. Educational matters will be looked into, 
considering legal matters, regulations and curriculums, cooperation between home and school. 
The methods that are supported in both playschools and elementary schools will vaguely be 
viewed, but they are TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related 
Communication Handicapped Children) and behavioral treatment. The research questions that 
were kept in mind in the beginning were what process starts when it is time for autistic 
children to attend elementary schools and how playschools and elementary schools work 
together. How parents relate in this process and how they experience their childrens 
diagnostic process, will also be looked into. The research data were obtained by interviewing 
parents and professionals in both play- and elementary schools. The conclusions of the 
research show that parents are very satisfied with the cooperation between homes and schools 
and the process that starts when it is time for a child to attend elementary school. Parents are 
generally satisfied with the diagnostic process and the people involved but not with the long 
waiting time at the State Diagnostic and Counselling Centre. 
 


