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Ágrip 
 
Viðfangsefni þessa verkefnis er að varpa sýn á hvernig heppilegt er að haga kennslu 

einhverfra barna í grunnskóla. Þeim lagalega grunni sem kennslan byggir á og þeirri 

hugmyndafræði sem stuðst er við í kennslunni eru gerð skil. Þá gerði ég  rannsókn á 

því hvernig þrjár einhverfudeildir haga kennslunni, sem og hvernig þrír 

bekkjarkennarar útfæra kennsluna í almennu bekkjarstarfi. Inn í verkefnið fléttast svo 

hugmyndir nefndar um skólamál einhverfra barna. Eigindlegum rannsóknaraðferðum 

var beitt og hálfopin viðtöl tekin.  

 

Helstu niðurstöður eru þær að þrátt fyrir markvisst og öflugt starf samkvæmt 

viðurkenndum kennsluaðferðum í sérdeildunum þá koma þær ekki að notum, nema að 

litlu leiti, inn í almennum bekkjum. Það þarf því að auka veru einhverfra nemenda 

inni í almennum bekkjardeildum eigi þeir að vera virkir þátttakendur í 

bekkjarstarfinu. Til þess þarf að breyta kennsluháttum og auka fræðslu og stuðning 

við almenna bekkjarkennarann.  
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1 Inngangur 
 
Ástæða þess að ég valdi þetta viðfangsefni er sú að samhliða námi mínu við 

Kennaraháskóla Íslands kenni ég í vetur nemendum í 2. bekk, en í bekknum er 

einhverfur nemandi. Ég fann fyrir nokkru vanmætti og úrræðaleysi og vissi oft á 

tíðum ekki hvernig ég gæti brugðist við, bæði hvað námið varðar sem og félagslega 

þáttinn. Eftirfarandi orð sem ég fann í bókinni How to support and teach children on 

the autism spectrum voru mér hvatning til þess að leggja í þessa vinnu.  

 

„Teaching a child on the autism spectrum can be very unsettling and make you feel that you 

cannot meet the child´s needs. Most good teachers feel this at times. Use this uncomfortable 

feelings as a reason to find out more and explore new ways of teaching.“ 

               (Sheratt, 2005:14) 

 

Meginmarkmið þessa verkefnis er að varpa sýn á hvernig unnið er með einhverf börn 

í grunnskólanum og hvaða hugmyndafræði liggur þar að baki. Til að leita svara við 

þessu voru spurningar mínar í upphafi á þessa leið: 

 

� Hvað segja rannsóknir fræðimanna á námi einhverfra barna um hvernig 

æskilegt er að haga kennslu þeirra? 

� Hvað kemur fram um kennslu fatlaðra barna í íslenskum lögum og 

reglugerðum um grunnskóla? 

� Hvernig er kennsla einhverfra barna skipulögð í sérdeildum fyrir einhverf 

börn annars vegar og í almennum bekkjardeildum hins vegar? 

� Hvernig er samvinnu foreldra einhverfra barna og fagmanna innan 

grunnskólans háttað? 
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2 Skóli fyrir „alla“ 
 

Öll börn eiga rétt á að ganga í skóla, bæði fötluð og ófötluð. Í dag þykir okkur 

sjálfsagt að þau gangi öll í almenna skóla en fyrir ekki svo margt löngu var staðan allt 

önnur. Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því að fatlaðir voru einangraðir á 

sérstökum stofnunum án möguleika á almennri samfélagsþátttöku og þaðan af síður 

þátttöku í almenna skólakerfinu. Hér verður gerð grein fyrir því hvernig fötluðum 

nemendum hefur verið tryggður réttur til skólagöngu til jafns við aðra 

samfélagsþegna.  

 

2.1 Söguleg þróun 
 

Óhætt er að segja að fyrr á öldum hafi hjátrú, ótti, fordómar og hindurvitni verið 

allsráðandi í viðhorfum almennings til fatlaðra (Margrét Margeirsdóttir, 2001:28-33).  

Í kjölfar framfara í læknisfræði, nýrra uppgötvana og kenninga um orsakir andlegra 

og líkamlegra meina á 18. og 19. öld tóku þó viðhorfin smám saman að breytast.  

 

Árið 1837 var í París stofnaður fyrsti skólinn fyrir þroskaheft börn. Á svipuðum tíma 

fór einnig að bera á því að fræðimenn flokkuðu þroskaheft börn eftir því hvort þau 

voru talin kennsluhæf eða ekki. Smám saman þróuðust svo hugmyndir manna um 

þátttöku fatlaðra í almennu skólastarfi og á sjöunda og áttunda áratug 20. aldar tók sú 

hugmyndafræði sem kennd er við blöndun (integration) að ryðja sér til rúms (Dóra S. 

Bjarnason, 1995:44-47; Sigríður Einarsdóttir, 2003:114). Blöndunarstefnan, sem 

snerist fyrst og fremst um réttindi fatlaðra til að sækja almennan skóla, þótti ekki 

ganga nógu langt. Árangurinn var ekki ásættanlegur að margra mati. Þegar best lét 

var þokkaleg blöndun en ekki fullgild þátttaka fatlaðra nemenda í skólanum eins og 

áætlað var.  

 

Á tíunda áratug 20. aldar kom svo fram hugtakið „inclusion“, en með því átti að 

tryggja öllum fötluðum nemendum fullgilda þátttöku í námi og félagslífi almenna 

skólans (Dóra S. Bjarnason, 1995:44-47; Sigríður Einarsdóttir, 2003:114). Þýðing 

hugtaksins er nokkuð á reiki (Giangreco, Cloninger og Iverson, 2001:2). Hugtökin 

skóli (menntun) án aðgreiningar, skóli fyrir alla, heildtækt skólastarf, heildtæk 
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skólastefna og „virk fullgild þátttaka“ sérhvers nemenda í skólasamfélaginu hafa öll 

verið notuð sem þýðing á hugtakinu inclusion. Hér í verkefni þessu verður stuðst við 

þýðinguna „skóli án aðgreiningar“.  

 

2.2 Skóli án aðgreiningar  
 

Skólar sem starfa í anda skóla án aðgreiningar eiga að taka á móti nemendum á þeirra 

eigin forsendum. Skólarnir þurfa því að beita sveigjanlegum kennsluháttum og taka 

mið af þörfum fjölbreytts hóps (Dóra S. Bjarnason, 1995:49; Elín G. Ólafsdóttir, 

2004:23; Ferguson o.fl., 1999:2-3; Giangreco, Cloninger og Iverson, 2001:7; Hafdís 

Guðjónsdóttir, 1994:5). Þá er ennfremur vísað til þess að kennarar, annað fagfólk og 

foreldrar þurfa að vinna markvisst saman með það að markmiði að tryggja virka 

þátttöku sérhvers nemanda og veita hverjum og einum þá bestu mögulegu menntun 

sem hægt er hverju sinni.  

 

Í viðtali sem Ingibjörg Haraldsdóttir (1999:21) tók við Michael Ciangreco um skóla 

án aðgreiningar kom eftirfarandi meðal annars fram:  

 

„Það er ekki menntun án aðgreiningar ef nemandinn er án samskipta við bekkjarfélagana og 

er einangraður allan skóladaginn í sínum eigin verkefnum inni í bekknum. Það þarf miklu 

meira að koma til – mikil félagsleg samskipti og sameiginlegt nám með bekkjarfélögum.“  

 

Á málþingi sem haldið var í Kennaraháskóla Íslands haustið 2004 um skóla án 

aðgreiningar kom fram í máli Arthúrs Mortens að það sem einkenndi norræna 

skólahefð væri velferðarþátturinn (Skólavarðan, 2004:23). Kveðið væri ríkt á um að 

virða bæri lýðræði, manngildi, jafnrétti og samhjálp, auk þess sem aðstoð við fötluð 

börn og börn með sérþarfir þyrfti að vera öflug. Mikið væri lagt upp úr því að aðlaga 

nám og kennslu að þörfum einstaklingsins. Ennfremur kom fram í máli hans að 

samkvæmt Pisa-rannsókninni (Programme for International Student Assessment), 

alþjóðlegri rannsókn sem varpar ljósi á menntakerfi og fræðsluviðmið mismunandi 

þjóða, hefði engin þjóð náð jafn veigamiklum árangri og Íslendingar í að jafna 

aðstöðu fatlaðra nemenda á við ófatlaða.  
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2.3 Einstaklingsmiðað nám 
 

Í kjölfar breyttrar skólastefnu hefur skipulag kennslu orðið nemendamiðaðri og er 

hugtakið „einstaklingsmiðað nám“ þar efst á baugi. Með einstaklingsmiðuðu námi er 

átt við að einstaklingurinn er ávallt í forgrunni og tilhögun námsins þannig skipulögð 

að tekið er mið af stöðu nemandans og einstaklingsbundnum þörfum hans, með það 

að markmiði að eiginleikar hans nýtist sem best (Gerður G. Óskarsdóttir, 2004; 

Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:23; 

Ingvar Sigurgeirsson, e.d.).  

 

Borið hefur á því að hugtakið „einstaklingsmiðað nám“, og hvað það felur í sér, sé 

túlkað með misjöfnum hætti (Arhtur Mortens, 2004:28; Ingvar Sigurgeirsson, e.d.). 

Meðal annars er talað um sveigjanlega kennsluhætti, einstaklingsbundna kennslu, 

námsaðlögun, samkennslu, gagnvirka kennslu, þemanám, leitaraðferðir og 

valverkefni. Öll hugtökin fela það í sér að finna eigi verkefni og móta kennslu við 

hæfi hvers og eins, líkt og gert er ráð fyrir í lögum og reglugerðum. Þegar um 

einstaklingsmiðað nám er að ræða eru nemendur ekki endilega allir að læra það sama 

á sama tíma, heldur mun fremur að fást við ólík viðfangsefni sem geta verið misjöfn 

að þyngd, eða rannsaka sama viðfangsefnið hver á sínum forsendum. Hver og einn 

vinnur á sínum hraða, upp á eigin spýtur eða í samvinnu við aðra.  

 

2.4 Lög um málefni fatlaðra 
 

Með setningu grunnskólalaganna árið 1974 var öllum fötluðum nemendum tryggður 

réttur til skólagöngu hér á landi (Dóra S. Bjarnason, 1995:43; Margrét Margeirsdóttir, 

2001:179). Þá kemur fram í lögum um málefni fatlaðra að markmið þeirra er að 

tryggja fötluðum jafnan rétt og að skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi 

(Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992).  

 

Liður í því að tryggja þennan rétt fatlaðra, með tilliti til menntunar, er aðild Íslands að 

Salamanca yfirlýsingu Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna sem undirrituð 

var í Salamanca á Spáni árið 1994 (Menntamálaráðuneytið, e.d.). Þar var gerð 

rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir og undirrituðu 92 þjóðir og 

25 alþjóðasamtök yfirlýsingu þess efnis. Skírskotað var til Mannréttindayfirlýsingar 
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Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948, en þar var lögð áhersla á rétt hvers einstaklings 

til menntunar. Í yfirlýsingunni kemur fram að lagt er að ríkjum heims og alþjóða 

samfélaginu að tryggja að skólaganga fatlaðra verði heildstæður þáttur í almenna 

menntakerfinu í samræmi við viðmiðunarreglur um jöfnun tækifæra fyrir fatlað fólk 

sem Sameinuðu þjóðirnar samþykktu árið 1993.   

 

2.5 Lög um grunnskóla 
 

Yfirlýst hlutverk grunnskólans er að búa nemendur, í samvinnu við heimilin, undir líf 

og starf í síbreytilegu lýðræðisþjóðfélagi (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). 

Grunnskólanum ber að leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við 

eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska og menntun hvers og eins. Öll börn 

á grunnskólaaldri skulu hafa rétt á að stunda nám í heimabyggð sinni eða heimaskóla. 

Markmið náms og kennslu og starfshættir grunnskóla eiga að vera þess eðlis að 

komið sé í veg fyrir mismunun einstaklinga s.s. vegna fötlunar, uppruna, kyns, 

búsetu, stéttar eða trúarbragða.  

 

Eigi einstaklingur erfitt með nám sökum sértækra, tilfinningalegra eða félagslegra 

örðugleika og/eða fötlunar þá á hann skilyrðislausan rétt á sérstökum stuðningi sbr. 2. 

gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Telji 

foreldrar/forráðamenn, kennarar eða aðrir sérfræðingar hins vegar að barnið fái ekki 

notið kennslu við sitt hæfi í heimaskóla, hvort sem er í sérdeild eða almennri 

bekkjardeild, þá er sérskóli það úrræði sem hægt er að grípa til.  

 

2.6 Aðalnámskrá grunnskóla 
 

Aðalnámskrá grunnskóla gegnir margvíslegu hlutverki, en hún er sett af 

menntamálaráðherra með sama hætti og reglugerðir (Aðalnámskrá grunnskóla, 

almennur hluti, 1999:20). Henni er ætlað að vera allt í senn, stjórntæki til að fylgja 

eftir ákvæðum laga, fyrirmæli fræðsluyfirvalda um að ákveðinni skólastefnu sé 

framfylgt, auk þess að innihalda safn sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu.  

 

Í almennum hluta Aðalnámskrár (1999:21) kemur skýrt fram að skylda hvers skóla er 

að laga námið sem best að nemendum hverju sinni og að nemendur eiga rétt á 
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viðfangsefnum sem henta námsgetu þeirra og hæfni. Í skólastarfinu á að ríkja 

fjölbreytni í vinnubrögðum og kennsluaðferðum og ber að gæta þess að mismuna ekki 

nemendum, til að mynda sökum fötlunar (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 

1999:31-32). Ennfremur er faglegrar ábyrgðar kennara getið, en honum ber að velja 

heppilegustu og árangursríkustu leiðirnar til að ná fram þeim markmiðum sem sett eru 

hverju sinni, fyrir hvert barn fyrir sig.  

 

2.7 Stefnumörkun – fagaðila og foreldra einhverfra barna 
 

Að frumkvæði Umsjónarfélags einhverfra var á haustdögum stofnuð skólanefnd sem 

unnið hefur að stefnumörkun um skólastefnu fyrir einhverf börn (Ásta Birna 

Ólafsdóttir munnleg heimild, 16. mars 2007). Umsjónarfélag einhverfra hefur frá 

stofnun þess, árið 1977, unnið að því að bæta þjónustu við einhverfa. Í félaginu eru 

foreldrar einhverfra, aðstandendur, fagfólk og allir þeir sem bera hag einhverfra fyrir 

brjósti (Umsjónarfélag einhverfra, e.d.).  

 

Í skólanefndinni eru bæði foreldrar og fagaðilar. Þar sitja tvær mæður einhverfra 

barna, einn faðir, sérkennari sem er starfandi í einhverfusérdeild í framhaldsskóla, 

sérkennari í sérdeild í grunnskóla og þroskaþjálfi sem auk þess er móðir einhverfs 

barns.  
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3 Einhverfa 
 

Í grunnskólum landsins eru nemendur með fatlanir af ýmsum toga. Hér verður 

sjónum þó eingöngu beint að nemendum með einhverfu. Nauðsynlegt er að átta sig á 

því hvernig einhverfa er skilgreind, hvað felst í einhverfu, hver eru einkenni hennar 

og orsakir. Einhverfurófið er mjög víðfeðmt og þeir einstaklingar sem greinast með 

einhverfu eru með hana á misalvarlegu stigi, þ.e.a.s. einkennin hafa mishamlandi 

áhrif á líf þeirra.  

 

3.1 Skilgreining einhverfu 
 

Fyrsta fræðilega lýsingin á einhverfu var gerð árið 1943 af bandaríska geðlækninum 

Leo Kanner (Kluth, 2003:4; Páll Magnússon, 2000:11; Scott, Clark og Brady, 

2000:2). Þær skilgreiningar sem hann setti fram á sínum tíma hafa að mestu leyti 

staðist tímans tönn, fyrir utan þá hugmynd hans að einhverfa væri barnageðveiki. 

Rannsóknir síðari tíma hafa sýnt fram á að það er ekki allskostar rétt (Svanhildur 

Svavarsdóttir, Sigrún Hjartardóttir og Sólveig Guðlaugsdóttir, 1994:31).  

 

Einhverfa er þroskahömlun sem felur í sér takmarkaðan skilning á boðskiptum og 

félagslegum samskiptum. Auk þess hafa einhverfir einhæfan áhuga á hlutum og 

athöfnum, sem og óstöðugleika í skynúrvinnslu (Prizant, 1988; sbr. Svanhildur 

Svavarsdóttir, 2004:48). 

 

3.2 Einkenni 
 

Einhverfir hafa margskonar þroskatruflanir, en boðskiptavandi er þó eitt megin 

einkenni einhverfu. Vandinn felst í takmörkuðum skilningi á félagslegum 

samskiptum, auk skorts á frumkvæði (Jordan og Powell, 1996:51; Koegel og Koegel, 

1995:17; Peeters, 1997:47; Scopler og Mesibov, 1986; sbr. Svanhildur Svavarsdóttir, 

1994:41; Scott, Clark og Brady, 2000:206). Orð hafa enga þýðingu fyrir einhverf 

börn. Orðið kallar ekki fram í hugann myndina af hugtakinu líkt og hjá ófötluðu 

barni, nema ef orðið er hluti af athöfn sem barnið hefur upplifað eða fengið sjónrænar 

vísbendingar um (Svanhildur Svavarsdóttir, 2000:20).  
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Þegar einhverfa er greind er stuðst við alþjóðlega flokkunarkerfið ICD-10 

(International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems, 10th 

revision), sem er alþjóðleg tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra 

heilbrigðisvandamála, en það er gefið út af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni WHO 

(Evald Sæmundsen, e.d.; Landlæknisembættið, e.d.). Ennfremur er stuðst við 

flokkunarkerfið DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), 

sem er greiningarkerfi Bandarísku geðlæknasamtakanna (Evald Sæmundssen, e.d.; 

Scott, Clark og Brady, 2000:5-6).  

 

Þeim hegðunareinkennum sem stuðst er við þegar einhverfa er greind er skipt í þrjú 

eftirfarandi svið (Kluth, 2003:5; Páll Magnússon, 2000:11-12; Scott, Clark og Brady, 

2000:4): 

 

1. Einkenni í félagslegu samspili.  

� Augntengsl, svipbrigði, líkamsstaða eða hreyfingar er ekki notað með 

venjulegum hætti í samskiptum við aðra.  

� Tengsl við jafnaldra þróast ekki á venjulegan máta, þ.e.a.s. 

einstaklingur deilir ekki áhugamálum og tilfinningum með öðrum á 

gagnkvæman hátt.  

� Skortur er á félagstilfinningalegri gagnkvæmni, þ.e. bregst lítið sem 

ekkert við tilfinningum annarra. Sýnir til dæmis enga viðleitni í þá átt 

að hugga ef einhverjum líður illa.  

� Litlir eða engir tilburðir til að deila gleði, áhugamálum eða eigin 

afrekum með öðrum. 

 

2. Einkenni í máli og tjáskiptum. 

� Málþroski er seinkaður. Í sumum tilvikum er um algert talleysi að 

ræða. Engin eða lítil viðleitni í þá veru að bæta upp skerta getu á 

málsviðinu með því að tjá sig með bendingum eða svipbrigðum.  

� Skert geta til að hafa upptök að og halda gangandi samræðum sem 

byggjast á gagnkvæmni, en það felur í sér svörun við því sem hinn 

aðilinn hefur til málanna að leggja.  

� Stegld eða sérkennileg málnotkun, s.s. bergmálstal og tilbreytingarlítill 

raddhljómur.  
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� Fer ekki í þykjustuleik og geta til félagslegs eftirhermuleiks er skert. 

 

3. Sérkennileg, áráttukennd hegðun. 

� Hefur óvenjuleg áhugamál og hugðarefni.  

� Áráttukennd þörf í þá veru að fylgja ákveðnum föstum venjum eða 

„ritúölum“ sem þjóna engum skiljanlegum tilgangi.   

� Stegldar hreyfingar.  

� Óvenjulegur áhugi á ákveðnum eiginleikum hluta. 

 

Til þess að greinast með einhverfu þarf ákveðinn lágmarksfjölda og styrk einkenna á 

hverju sviði fyrir sig (Páll Magnússon, 2000:12). Þar af minnst tvö í félagslegu 

samspili og að minnsta kosti eitt af hvoru hinna sviðanna. Þá þurfa að hafa komið 

fram veruleg frávik í málþroska og notkun málsins til samskipta, í tengslamyndun við 

aðra eða í starfrænum eða táknrænum leik fyrir 36 mánaða aldur.  

 

Þess ber að geta að mörg þessara einkenna eru til staðar hjá „ófötluðum börnum“ með 

eðlilegan þroska, sem og hjá fullorðnum einstaklingum. Það sem aðgreinir 

einhverfuna frá öðru ástandi er tíðni, alvarleiki, samsetning og samverkan vandamála 

sem leiða til þessarar fötlunar (Mesibov og Shea, 2000).  

 

Einhverfir glíma einnig við skyntruflanir (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2000:23-26). Við 

skynjum þegar við sjáum, heyrum, finnum lykt og bragð. Í gegnum snertingu fáum 

við ýmsar upplýsingar s.s. um eiginleika hluta, hvort þeir eru mjúkir, harðir, blautir, 

þurrir o.s.frv. Á hverju andartaki flæða ógrynni skynboða til heilans sem hann þarf að 

vinna úr og koma skipulagi á. Þessi skilaboð verða fyrir truflunum hjá einhverfum 

einstaklingum og kemur það fram í lélegri samhæfingu hreyfinga, einbeitingarleysi, 

vanlíðan og erfiðri hegðun oft á tíðum. Hægt er að veita sérstaka meðferð við þessari 

truflun, en hana veita einungis fagaðilar með sérfræðiþekkingu s.s. sjúkra- og 

iðjuþjálfar.  
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Sem dæmi um slíkar skyntruflanir fylgja hér tvær reynslusögur einhverfra 

einstaklinga.  

  

„Sumt fólk á erfitt með að vinna úr því sem það heyrir. Í sumu fólki sem er öðruvísi eru taugarnar 

sem liggja frá eyrunum til heilans mjög viðkvæmar svo að sum hljóð sem berast eftir þeim verða 

of hávær. Mér verður illt í eyrunum af háu hljóði frá sírenum, óvæntum hljóðum eins og bílflauti, 

skerandi hljóði eins og ópi, hvissandi hljóði eins og brimhljóði og drunuhljóði frá t.d. ryksugu 

eða grasklippum“.  

         (Rand, e.d.) 

 

„Annað mikilvægt atriði sem lýtur að framangreindum breytingum á skynjun tengist hegðun 

augnanna. Eins og kunnugt er, hafa flestir einhverfir frekar undarlegt, starandi augnaráð og 

væntanlega hef ég það líka. Venjulega upplifi ég augnatillit annars fólks sem sársaukafullt eða 

öllu heldur borandi. Þess vegna horfist ég aðeins í augu við það af og til...... “.   

         (Van Dalen, 2001) 

 

3.3 Einhverfurófið 
 

Allstór hópur barna sem hefur svipuð einkenni einhverfu, en falla ekki að öllu leyti 

inn í skilgreiningu dæmigerðar einhverfu, hefur verið flokkaður með raskanir á 

einhverfurófinu (Páll Magnússon, 2000:11; Sheratt, 2005:10). Í þennan flokk falla 

þau börn sem hafa til staðar umtalsverðan fjölda einkenna án þess að uppfylla 

algjörlega greiningarskilyrði einhverfu um heildarfjölda einkenna eða lágmarksfjölda 

á hverju hinna þriggja einkennasviða sem stuðst er við; félagslegt samspil, mál og 

tjáskipti og sérkennileg, áráttukennd hegðun. Yfirheiti þessara raskana eru gagntækar 

þroskaraskanir og helstu greiningarflokkar sem falla undir þetta yfirheiti eru 

Einhverfa, Ódæmigerð einhverfa, Asperger-heilkenni, Retts-heilkenni og 

Upplausnarþroskaröskun.   

 

Ódæmigerð einhverfa

Upplausnarþroskaröskun

Einhverfurófið

Einhverfa Asperger

Rettsheilkenni

    

Mynd 1. Sýnir greiningarflokka sem falla undir yfirheitið gagntækar þroskaraskanir 
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Nánari skilgreining á hverjum greiningarflokk fyrir sig er eftirfarandi: 

 

3.3.1 Einhverfa 
 

Að ofan hefur einhverfa verið skilgreind. Stundum er þessi flokkur kallaður 

„Dæmigerð einhverfa“.  

 

3.3.2 Ódæmigerð einhverfa 
 

Þau tilvik sem uppfylla að hluta, en ekki að öllu leyti, þau skilyrði sem gilda um 

fyrrnefnd greiningarviðmið falla í þennan flokk. Einhverfan getur verið ódæmigerð 

að tvennu leyti: Annars vegar hvað einkenni varðar, og hins vegar greiningaraldur. 

Einkennin geta verið umtalsverð en ná ekki greiningarviðmiðum og marktæk frávik 

geta komið eftir 36 mánaða aldur (Páll Magnússon, 2000:12).  

  

Með ódæmigerðri einhverfu, þegar um er að ræða færri einkenni, má segja að 

ástandið sé að öllu jöfnu vægara en þegar um einhverfu er að ræða. Einstaklingar með 

ódæmigerða einhverfu þurfa þó yfirleitt sams konar meðferð, auk annarrar þjónustu, 

og þeir sem eru með einhverfu.  

  

3.3.3 Asperger-heilkenni 
 

Hér þarf að fullnægja greiningarskilyrðum í félagslegu samspili og sérkennilegri og 

áráttukenndri hegðun. Þá má ekki vera um marktæka skerðingu í mál- eða 

vitsmunaþroska að ræða, enda er talmálið yfirleitt vel þroskað hjá einstaklingum með 

Asperger-heilkenni. Þó er það svo að þegar það er notað við félagslegar aðstæður 

getur það virkað einfeldningslegt og óviðeigandi eða yfirdrifið smásmugulegt og 

formlegt (Steindal, 1998:4). Þá er ekki óalgengt að einstaklingar með Asperger-

heilkenni hafi vægt skerta hreyfifærni og eru hreyfingar þeirra oft á tíðum 

klaufalegar.  

   

Þeir sem falla í þennan flokk eru með einkenni á misalvarlegu stigi. Hvað meðferð 

varðar þurfa þeir sem eru með vægari einkenni fyrst og fremst á fræðslu um þessa 
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þroskaröskun að halda (Páll Magnússon, 2000:12-13). Einnig þarf að upplýsa alla 

sem í kringum þá eru. Þeir sem eru með alvarlegri einkenni, þurfa hins vegar oft á 

tíðum umfangsmeiri og sérhæfðari meðferðarúrræði, eða samskonar úrræði og 

einhverfir þurfa.  

 

3.3.4 Retts-heilkenni 
 

Hér er um að ræða fátíða þroskaröskun sem eingöngu hefur fundist hjá stúlkum. 

Þroskaframvinda þeirra er eðlileg fyrstu fimm mánuði ævinnar. Það er svo á 

aldursbilinu fimm mánaða til fjögurra ára að hægja tekur á vexti höfuðummálsins, 

auk þess sem hreyfingar verða ómarkvissar. Oft koma fram stegldar hreyfingar og 

óstöðugt göngulag. Þá er tjáskiptahæfni og færni í félagslegum samskiptum skert, líkt 

og hjá einhverfum. Einnig er um alvarlega skertan vitsmunaþroska að ræða hjá 

flestum þeim stúlkum sem greinast með Retts-heilkenni (Páll Magnússon, 2000:13).    

 

3.3.5 Upplausnarþroskaröskun 
 

Hvað upplausnarþroskaröskun varðar þá eru einkennin svipuð og hjá einhverfum. Þó 

er það svo að þroskaframvindan er, að því er virðist, alveg eðlileg fyrstu tvö æviárin 

(Páll Magnússon, 2000:13). Einkennin koma svo fram um þriggja til fjögurra ára 

aldur, öllu seinna en ef um einhverfu væri að ræða. Fyrstu einkenni þessarar 

þroskaröskunar eru þau að barnið byrjar að tapa niður þeirri færni sem það hafði áður 

náð. Málskilningur og máltjáning minnkar smátt og smátt, sem og færni í leik. Skýr 

einhverfueinkenni koma fram á að minnsta kosti tveimur af þremur einkennasviðum. 

Ennfremur fylgir vanalega þessu ástandi alvarleg vitsmunaþroskaskerðing.  

 

3.4 Orsakir 
 

Áður en almenn skilgreining á einhverfu kom fram og farið var að rannsaka orsakir 

hennar var talið að foreldrar væru ábyrgir fyrir fötlun barna sinna (Hallgerður 

Gísladóttir og Sjöfn Guðmundsdóttir, 1993:3). Enn eru orsakir ekki að fullu kunnar 

en líklegast má telja að þær séu að mestu leyti erfðatengdar, og hugsanlega vegna 

margra ólíkra gena (Ólafur H. Sigurjónsson, 2000:45; Sigríður Lóa Jónsdóttir og 
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Ingólfur Einarsson, 2005:13). Þær taugalíffræðilegu rannsóknir sem gerðar hafa verið 

á einhverfum einstaklingum renna stoðum undir þá kenningu sem sett hefur verið 

fram að einhverfa orsakist af truflunum í heilastarfsemi (Kristleifur Kristjánsson, 

2004; Scott, Clark og Brady, 2000:87).   

 

3.5 Greining og þjónusta við einhverf börn 
 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins sér um að greina og þjónusta börn á 

einhverfurófinu (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2007a). Stofnunin starfar á 

vegum félagsmálaráðuneytis en hún þjónar, á landsvísu, fötluðum börnum og 

fjölskyldum þeirra. Hún veitir meðal annars ráðgjöf um þjálfun, meðferð, kennslu og 

aðra íhlutun. Stofnunin er í tengslum við kennslu- og rannsóknarstofnanir, bæði 

hérlendis sem erlendis, enda talið nauðsynlegt að starfsfólk hennar fylgist með og 

tileinki sér þau vinnubrögð sem viðhöfð eru hverju sinni.  

 

Í þeirri viðleitni að veita sem heildstæðasta þjónustu og beita sem markvissustum 

aðgerðum, samkvæmt viðurkenndum leiðum í kennslu og þjálfun barna með raskanir 

á einhverfurófi, hafa starfsmenn Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins notast við 

tvær megin íhlutunarleiðir. Annars vegar er um að ræða Skipulagða kennslu byggða á 

TEACCH-líkaninu (sjá kafla 4.3) og hins vegar Atferlisþjálfun (sjá kafla 4.4) sem 

byggð er á hagnýtri atferlisgreiningu (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2007b).  

 

Til þess að tryggja að faglegum vinnubrögðum sé beitt sér ráðgjafi Greiningar- og 

ráðgjafarstöðvar ríkisins um að stofnað sé svokallað þjónustuteymi (kjarnateymi) og 

er hann aðilum innanhandar til að byrja með (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. 

2007b). Í teymi hvers einstaklings eru allir sem koma að þjónustu við barnið og 

fjölskyldu þess. Þeir sem koma að þesskonar teymisvinnu ættu að vera foreldrar, 

starfsfólk skóla (þá gjarnan umsjónarkennari, sérkennari, þroskaþjálfi, 

stuðningsfulltrúi og skólastjórnandi), ráðgjafi frá skólaþjónustu viðkomandi 

sveitarfélags, sem og fulltrúi frá svæðisskrifstofu. Ennfremur, og þá eftir þörfum, 

iðjuþjálfi, sjúkraþjálfari og talmeinafræðingur. Hvert teymi ætti síðan að halda 

reglulega fundi, gera áætlanir um vinnu með barnið og fara yfir stöðu mála hverju 

sinni.  
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4 Kennsluaðferðir 
 

Þróaðar hafa verið nokkrar kennslufræðilegar aðferðir til þess að kenna einhverfum 

börnum. Ekki er hægt að segja að ein kennsluaðferð henti betur en aðrar, enda í 

höndum foreldra og fagaðila að finna út hvað hentar hverju barni (Sherratt, 2005:14-

16). Áherslur geta verið misjafnar en segja má að það sem einkenni allar 

kennsluaðferðir sem henta einhverfum börnum sé eftirfarandi: 

 

� Áhersla á öfluga og markvissa kennslu. 

� Skýr, afdráttarlaus og ótvíræð kennsluáætlun. 

� Endurtekning. Í þeim tilgangi að styrkja færni. 

� Yfirfærsla. Þrátt fyrir að nemandinn geti endurtekið það sem lagt er fyrir 

er ekki þar með sagt að hann hafi skilið það sem fram fór. Til þess að 

yfirfærsla eigi sér stað á kunnáttu þarf kennslan að fara fram í mismunandi 

samhengi við misjafnar aðstæður.  

� Notast þarf við það tjáskiptaform sem hentar hverjum og einum. 

Nemandinn þarf að skilja hvað það felur í sér og geta gert sig skiljanlegan 

með því. Þær leiðir sem eru hvað árangursríkastar og skilvirkastar eru 

sjónrænu aðferðirnar.  

� Skapa þarf tækifæri til þess að námið hafi persónulega þýðingu fyrir 

einstaklinginn og sé um leið áhugavert og hvetjandi.  

� Tryggja þarf einhverfum nemendum mikinn stuðning.  

� Þróa þarf innihaldsrík samskipti við aðra. 

  

4.1 Markmið kennslunnar 
 

Þegar kennari tekur við einhverfu barni í fyrsta sinn spyr hann gjarnan: Hvar á ég að 

byrja? Ekki er til eitt einhlítt svar, en í langflestum tilvikum er talið heillavænlegast 

að einblína á boðskiptin til að byrja með (Jordan og Powell, 1996:62-63; Kluth, 

2003:109; Koegel og Koegel, 1995:17), enda eiga einhverf börn flest í verulegum 

erfiðleikum með boðskipti. 
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Þegar talað er um boðskipti er átt við að barn geti sent frá sér boð sem gefa til kynna 

ákveðna áætlun (Prizant o.fl. 1992; Wetherby o.fl., 1996; sbr. Svanhildur 

Svavarsdóttir, 2004:48). Tilgangurinn er að vekja athygli og að sá sem fær boðið 

skilji og bregðist rétt við. Það er að segja að barnið fái viðeigandi svar. Þegar barn 

getur tengt saman augu, bros, tengsl og bendingu eiga sér stað virk boðskipti. Við níu 

mánaða aldur eiga börn almennt að hafa náð þessari færni.  

 

Í tiltölulega nýlegum rannsóknum á boðskiptum kemur fram að mikilvægt er að 

skoða, í meira mæli en gert er, tengslamyndun barna og vinna út frá þeim 

niðurstöðum (Prizant o.fl.1992; Wetherby o.fl., 1996; sbr. Svanhildur Svavarsdóttir, 

2004:48). Í kjölfar nefndra rannsókna komu fram ákveðnar hugmyndir um það 

hvernig vinna eigi að þessum þætti með einhverf börn. Sett var fram vinnulíkan, 

svokallað SCRETS-MODEL (Social Communication, Emotional Regulation and 

Transactional Support) eða félagsleg tengsl, tilfinningalegt jafnvægi og samvinna og 

stuðningur (fagfólks og foreldra). Þar kemur fram að mikilvægt er að meta andlegt og 

tilfinningalegt ástand barnsins, sem þarf að vera í jafnvægi eigi árangur að nást. Til að 

byrja með þarf að styðja við það til þess að það nái jafnvægi, seinna lærir það að ná 

jafnvægi sjálft. Í samvinnu við foreldra þarf að skoða og greina barnið og meta getu 

þess. Það sem þarf að skoða sérstaklega er eftirfarandi:  

 

� Er barnið tilbúið til að læra? 

� Er það tilbúið á þessu augnabliki? 

� Er það í andlegu jafnvægi? 

� Er það í líkamlegu jafnvægi? 

� Hvað skiptir máli fyrir það? 

� Á hverju hefur það áhuga? 

� Hvernig tjáir það sig? 

� Hvernig biður það um hlut? 

� Hvernig biður það um athöfn? 

 

Í þessu sambandi er mikilvægt að skoða námsleiðir barnsins og hafa í huga að barn 

með einhverfu man aftur í tímann vegna tengsla við mynd eða athöfn, en ekki sökum 

tilfinningalegrar reynslu. Það á einnig erfitt með heyrnræna úrvinnslu og lærir mest af 
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því að gera sjálft. Þörf er á mikilli einföldun þar sem einhverft barn þekkir ekki 

muninn á aðalatriðum og smáatriðum.  

 

Boðskiptakennsla þarf að fléttast inn í daglegt skólastarf og vera hluti af allri 

almennri kennslu. Þegar megináhersla er lögð á kennslu í boðskiptum er nauðsynlegt 

að skipuleggja boðskiptavæna skólastofu (Hodgdon, 1995:183-189). Leggja þarf 

áherslu á sjónrænt skipulag, s.s. að notast við sjónræna stundatöflu og merkja 

kennslugögn og annað í umhverfinu. Það auðveldar ekki einungis einhverfa 

nemandanum heldur öllum bekknum í heild sinni (Hodgdon, 1995:11).  

 

Sérstök áhersla ætti að vera á að kenna hagnýta hluti eins og hvernig á að ná athygli 

annarra, hvernig á að koma á og viðhalda boðskiptum og ennfremur hvernig á að 

ljúka boðskiptum (Hodgdon, 1995:183-189). Þá þarf kennslan einnig að þjóna þeim 

tilgangi að hún sé merkingarbær fyrir nemandann. Það er að segja að hún hafi 

notagildi fyrir hann við raunverulegar aðstæður. Jafnframt þarf að huga að frumkvæði 

nemandans og nýta hvert tækifæri sem býðst til boðskipta. Sömuleiðis þarf að beina 

sjónum að og nýta sterkar hliðar einhverfa nemandans, sem og hvar áhugamál hans 

liggja. Finna þarf út hvað hann og aðrir nemendur eiga sameiginlegt. Með því móti er 

líklegra að samskiptin verði á jafningjagrundvelli.  

 

Mikilvægt er að hjálpa nemendum með einhverfu að vera þátttakendur í almennu 

bekkjarstarfi og að þeim finnist sem þeir tilheyri að fullu bekknum sem þeir eru í 

(Boutot, 2007). Eigi það að takast þarf að koma til öflug fræðsla um einhverfu, bæði 

til kennara, nemenda og starfsfólks skólans. Kennarinn þarf þá að vera vakandi fyrir 

því að nemandinn fái tækifæri til að taka þátt í öllu því sem um er að vera í skólanum, 

hvort sem er á skólatíma eða utan.  

 

Fastar venjur eru einhverfum nemendum afar mikilvægar og eiga þeir afskaplega 

erfitt með að takast á við óvænta hluti og að vera í lausu lofti t.d. í frjálsum tíma 

(Male, 1997:57). Það er því nauðsynlegt að taka tillit til þess með því að undirbúa þá 

vel fyrir þess konar tíma og gæta þess að þeir hafi eitthvað fyrir stafni.  
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4.2 Einstaklingsnámskrá  
 

Einstaklingsnámskrá getur bæði verið áhrifaríkt hjálpartæki fyrir kennarann og bætt 

kennslu hans (Ásgerður Ólafsdóttir, 1994:47; Jakob Bragi Hannesson, 2000:22). 

Kostur þess að nota einstaklingsnámskrá er að kennslan verður ekki tilviljunum háð, 

heldur er unnið markvisst að því að ná fram tilteknum markmiðum.  Ennfremur er 

hún tæki sem er vel til þess fallið að tryggja nemendum með sérþarfir aðlagaða 

kennslu á jafnréttisgrunni.  

 

Við gerð hennar þarf að beita gagnrýninni hugsun, auk þess sem rökstuðningur fyrir 

því hvað á að kenna og hvers vegna þarf að vera skýr. Einstaklingsnámskrá þarf að 

taka til allrar kennslu sem nemandinn fær og gildir þá einu hvort um sérkennslu eða 

almenna kennslu er að ræða. Allir kennarar sem koma að kennslu barnsins ættu að 

taka þátt í gerð hennar og einnig er nauðsynlegt að nemendur og foreldrar komi þar 

að (Giangreco, Cloninger og Iverson, 2001:20). Mat og endurskoðun þarf að fara 

reglulega fram.   

 

4.3 TEACCH – skipulögð kennsla 
 

Skammstöfunin TEACCH stendur fyrir Treatment and Education of Autistic and 

related Communications-handicapped Children. Á íslensku er talað um meðferð og 

kennslu barna með einhverfu og skyldar boðskiptatruflanir (Svanhildur Svavarsdóttir, 

Sigrún Hjartardóttir og Sólveig Guðlaugsdóttir, 1994:31). Fyrir hartnær 40 árum var 

byrjað að nota þessa aðferð í Bandaríkjunum, nánar tiltekið í Norður Karolínu 

(Mesibov, Shea og Schopler, 2004:V).  

 

Þegar unnið er í anda TEACCH-aðferðafræðinnar er grundvallaratriðið Skipulögð 

kennsla (Structured teaching). Þar er aðaláhersla lögð á sjónrænt skipulag, sem 

auðvelda á einhverfum að skilja umhverfi sitt (Løge, 1993:10; Mesibov, Shea og 

Schopler, 2004:33). Sjónum er beint að stöðu hvers nemanda og er skipulagið þá 

þróað með getu, áhugamál og þarfir nemandans í huga. Með þessu er átt við að 

einstaklingurinn er í forgrunni í stað einstakra kennsluaðferða eða kenninga. Leggja 

ber áherslu á sterku hliðar nemandans fremur en veikleika hans.  
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Hugmyndafræðilegur grunnur Skipulagðrar kennslu byggir á þeirri þekkingu að 

flestir einhverfir:  

 

� Hafa boðskiptatruflanir 

� Eiga í erfiðleikum með tengsl og samspil 

� Hafa góðan sjónrænan skilning 

� Hafa þörf fyrir reglu 

� Sjá fremur smáatriði en heild 

� Hugsa hlutlægt 

� Eiga erfitt með að alhæfa nám og reynslu 

� Vilja festast í ákveðnum athöfnum 

� Þola illa breytingar á umhverfi og daglegum venjum 

(Sigrún Hjartardóttir, 2000:32-33) 

 

Skipulögð kennsla tekur tillit til allra þessara þátta. Umhverfið verður þess eðlis að 

einstaklingurinn getur séð hvert hann á að fara, hvað hann á að gera og hvernig hann 

á að gera það og ennfremur hvað gerist næst. Skipulagt og fyrirsjáanlegt dagsskipulag 

getur veitt einhverfum nemendum talsvert öruggi og einnig dregið úr kvíða (Jordan 

og Jones, 1999:54; Sigrún Hjartardóttir, 2000:32-33). Útfærsla dagsskipulagsins getur 

verið mismunandi, allt eftir þörfum hvers og eins. Notast er við hluti, myndir, tákn 

eða ritað mál. Dagskránni er oftast raðað upp á vegg, ýmist lárétt frá vinstri til hægri 

(í lestrarátt) eða lóðrétt.  

  

4.4 Atferlisþjálfun 
 

Sérstaklega hefur verið mælt með því að aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar (applied 

behavior analysis) séu notaðar þegar byrjað er að vinna með ung einhverf börn (New 

York State Department of Health, 2000; Psychiatric Association of British Columbia, 

Canada, 1997; sbr. Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 2005:14). Eftir 

áratuga rannsóknarstarf hefur verið sýnt fram á áhrifamátt aðferða hagnýtrar 

atferlisgreiningar við að minnka óviðeigandi hegðun, hraða námi og auka boðskipti 

og viðeigandi félagslega hegðun hjá einhverfum börnum (U.S. Department of Health 
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And Human Services, 1999; sbr. Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 

2005:14).  

 

Atferlisgreining er vísindagrein þar sem fengist er við rannsóknir og hagnýtingu á 

lögmálum hegðunar. Með hagnýtri atferlisgreiningu eru vísindalegar aðferðir 

viðhafðar til að leysa samfélagsleg vandamál einstaklinga sem geta verið af ýmsum 

toga. Lagt er upp með skipulögð og námkvæm vinnubrögð, skilgreiningu á þeirri 

hegðun sem sjónum er beint að, skýrum markmiðum og mælingu á námsframvindu 

og árangri (Albert og Troutman, 1999; Martin og Pier, 1988; sbr. Sigríður Lóa 

Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 2005:14; Wolfe, 2005).  

 

Þegar hagnýt atferlisgreining á sér stað er allt það sem stendur til að kenna barninu 

brotið niður í lítil mælanleg skref (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2000:35-36; Sigríður Lóa 

Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 2005:14-15). Að því loknu er svo hvert skref kennt 

með því að nota skýrar vísbendingar, eða svokallað „greinireiti“. Kennslan fer fram 

með kerfisbundnum æfingum og með endurtekinni reynslu lærir barnið smátt og 

smátt það sem ætlast er til af því. Oftast þarf að stýra barninu til að byrja með þannig 

að rétt svörun fáist. Framfarir hjá einstaklingum eru persónubundnar en ráðlagt er að 

draga úr allri stýringu eins fljótt og auðið er. Yfirfærsla þekkingar er hluti af 

atferlisþjálfun. Það þýðir að barnið þarf að læra að nota áunna þekkingu við misjafnar 

aðstæður.  

 
Meginmarkmiðið er að draga úr hegðun sem er óæskileg eða veldur einstaklingnum 

erfiðleikum og styrkja æskilega hegðun. Það er gert með því að verðlauna æskilegu 

hegðunina með einhverjum hætti, en það eykur líkurnar á því að hegðunin endurtaki 

sig seinna við svipað áreiti eða aðstæður.   

 

4.5 Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir 
 

Skilningur á mikilvægi þess að kenna börnum sem eiga í erfiðleikum með boðskipti 

aðra tjáskiptaleið hefur aukist á undanförnum árum (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún 

Grendal, 1998:6-7). Þróaðar hafa verið þó nokkrar óhefðbundnar aðferðir og má þar 

helst nefna Pictogram, PCS (Picture Communication Symbols), TMT (Tákn með 
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tali), PECS (Picture Exchange Communication System) og Boardmaker. Þessar 

aðferðir eru oft notaðar saman og hafa þá jafnvel styrk hver af annarri. 

 

4.5.1 Pictogram 
 

Pictogram-táknmyndirnar, sem ætlaðar eru til boðskipta, hafa talsvert verið notaðar í 

sérkennslu á Íslandi, meðal annars við kennslu einhverfra barna (Ásgerður 

Ólafsdóttir, 1997:11). Myndirnar sem eru mjög einfaldar eru teiknaðar, hvítar á 

svörtum bakgrunni, og er orðmyndin prentuð fyrir ofan hverja mynd. Höfundur þeirra 

er kanadíski talkennarinn Subhas C. Maharaj, en Námsgagnastofnun hefur gefið þær 

út frá árinu 1989.  

 

4.5.2 PCS - Picture Communication Symbols 
 

Þá er PCS – Picture Communication Symbols bandaríska myndakerfið eitt af þeim 

boðskiptakerfum sem notast hefur verið við hér á landi. Gefnar hafa verið út að 

minnsta kosti 1800 myndir sem tilheyra flestum orðflokkum og tákna meðal annars 

persónur, nafnorð, sagnir og lýsingarorð (Mustonen o.fl., 1991; sbr. Jóna Guðbjörg 

Ingólfsdóttir, 1999:34). Myndunum er einkum ætlað að ná yfir helstu orð og hugtök 

sem notuð eru í daglegu tali.  

 

4.5.3 Tákn með tali - TMT 
 

Ef barn hefur fulla heyrn og er ekki líkamlega fatlað getur hentað að nota tákn með 

tali eða TMT (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 1998:6-7). TMT byggir á tali 

og látbragði s.s handahreyfingum og táknmyndum. Aðeins lykilorð hverrar setningar 

er táknað. Orðin eru gerð hlutbundin og myndræn enda á barn oft auðveldara með að 

læra og tileinka sér hlutina á sjónrænan hátt. Þetta opnar barninu leiðir til tjáskipta, 

getur oft á tíðum rofið einangrun þess og aukið færni þess í samskiptum.   
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4.5.4 PECS - Picture Exchange Communication System 
 

Enn ein aðferðin sem þróuð hefur verið til þess að auka möguleika málhamlaðra til 

tjáskipta er PECS-tjáskiptakerfið  Kerfi þetta var þróað á seinni hluta tuttugustu aldar 

af bandaríska sálfræðingunum Andrew Bondy og konu hans talmeinafræðingnum 

Lori Frost (Pyramid, Educational Consultants, e.d.).  

 

Kennsluaðferð þessi byggir á aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar og eru myndir 

notaðar til stuðnings og uppbyggingar tjáskipta. Það sem helst skilur þetta kerfi frá 

öðrum svipuðum kerfum er að frumkvæði nemandans til samskipta er sett í forgrunn 

auk þess sem kerfisbundið er unnið með þróun máls (Hansína G. Skúladóttir, Margrét 

Einarsdóttir og Guðrún Dögg Jóhannesdóttir, 2006:8-9).  

 

Nemandi sem notar PECS hefur safn mynda í bók sem hann ber með sér. Áður en 

notkun hefst þarf að kanna og skrá þá hluti sem öruggt er að hann hafi áhuga á og 

langi virkilega í, þó eru einnig settir hlutir sem ekki vekja áhuga hans sérstaklega en 

gætu nýst honum. Þetta geta verið hlutir af ýmsum toga s.s. leikföng, matur og 

fatnaður. Kenna þarf nemandanum að nefna alla þá hluti sem er í PECS-safni hans.  

Vanti nemandann eitthvað þá réttir hann viðmælanda sínum myndir eða 

setningarstrimil og í kjölfarið fær hann afhent það sem hann vanhagar um. Fyrst þarf 

nemandinn þó að nefna það sem er á myndinni eða strimlinum. Þannig lærir hann að 

byggja upp setningar sem smám saman verða flóknari að uppbyggingu.  

 

Standa þarf vel að undirbúningi notkunar PECS í skólastarfi og ákveða hvar þjálfunin 

á að eiga sér stað og hver eru markmið hennar. Einnig þarf að vera vel vakandi fyrir 

nýjum möguleikum til samskipta með því að fylgjast með því hvar áhugasvið 

nemandans liggur. Með því móti er nemandanum haldið virkum í því að eiga 

frumkvæði til samskipta.  

 

4.5.5 Boardmaker 
 
Boardmaker er tölvuforrit sem inniheldur gagnagrunn með ríflega 3500 táknsettum 

myndum (Boardmaker for Windows, 2001). Forritið er einkum notað til að útbúa 
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margvíslegar samskiptatöflur og verkefni. Ennfremur býður forritið upp á þann 

möguleika að setja inn eigin myndir og skrifa íslensk heiti við.   

 

4.6 Karlstadlíkanið 
 

Dæmi eru um að Karlstadlíkanið (málþjálfunarkerfi), hannað af Iréne Johansson 

prófessor í hljóðfræði og sérkennslufræðum, hafi einnig verið notað í vinnu með 

einhverfum. Það þykir henta til málþjálfunar barna með alvarleg frávik í málþroska 

og öðrum þroska (Stella Hermannsdóttir, 2004:37-38). Gengið er út frá kenningu um 

víxlverkun, en þar er gert ráð fyrir að barnið læri af samskiptum við aðra og að í 

samræðu öðlist barnið skilning á merkingu orðanna.   

 

Samkvæmt Karlstadlíkaninu skiptir meginmáli að málþjálfunarkerfið sé aðlagað að 

barninu og forsendur, áhugamál og þarfir barnsins stýri alltaf þjálfuninni. Stefnt er að 

því að einstaklingurinn hljóti þá þekkingu sem hann þarfnast, og þegar hann þarfnast 

hennar. Með því móti öðlist hann vald til að geta stýrt sjálfum sér og lífi sínu (Dunst 

o.fl., 1994; sbr. Stella Hermannsdóttir, 2004:38).  

 

Kerfið er byggt upp með það að leiðarljósi að málþjálfunin fari fram á skipulagðan og 

kerfisbundinn hátt, þar sem endurtekning og samfelld þjálfun máls og tjáskipta fer 

fram í leik og við athafnir daglegs lífs. Þar sem táskipti krefjast hreyfinga er 

hreyfiþjálfun forsenda mál- og tjáskiptaþjálfunar. Rík áhersla er því lögð á að þjálfa 

fínhreyfingar auk þess sem þjálfun í að hlusta þarf að vera markviss og öflug.  

 

Þá er viðurkennt að þáttur foreldra er mikilvægur. Þeir hafa besta þekkingu á barni 

sínu og það eru þeir sem eru færir um að taka ákvarðanir varðandi hagi þess í 

samvinnu við fagfólk og aðra fjölskyldumeðlimi. Teymisvinna er þáttur í vinnu 

samkvæmt Karlstadlíkaninu. Fundir eru haldnir reglulega með það að markmiði að 

fara yfir aðferðir, skipulag og markmið kennslunnar og tryggja að yfirfærsla eigi sér 

stað á þekkingu barnsins. Foreldrar hafa fullan ákvörðunarrétt um það hverjir sitja 

fundina. Þeir sem ættu að koma á þesskonar fundi eru allir sem umgangast barnið s.s. 

fjölskylda, vinir, starfsfólk skólans, starfsfólk hinna ýmissa þjónustustofnana og aðrir 

sem koma að daglegu lífi þess (Johansen, 2000; sbr. Stella Hermannsdóttir, 2004:38).  
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4.7 CAT-kassinn 
 

CAT stendur fyrir Cognitive Affective Training eða „hugræn tilfinningaleg þjálfun“. 

Upphaflega var CAT-kassinn þróaður með það í huga að vera til stuðnings í 

samræðum við einhverf börn og ungmenni sem eiga í erfiðleikum með að tjá 

tilfinningar sínar, hugsanir og upplifanir (Callesen, Nielsen og Attwood, 2005:11-14; 

CAT-KIT, e.d.). Notkun hans einskorðast þó ekki eingöngu við einhverf börn enda 

hefur reynslan leitt það í ljós að börn með eðlilegan þroska sem eiga í erfiðleikum 

með að tjá tilfinningar sínar geta einnig haft gagn af CAT-kassanum.  

 

Hæfileikinn til að þekkja, tjá, skilja, viðurkenna og stjórna tilfinningum er börnum 

ekki í blóð borinn heldur þurfa þau að læra smám saman að öðlast þessa færni 

(Callesen, Nielsen og Attwood, 2005:8). Í CAT-kassanum eru ýmis einföld tæki og 

hagnýt gögn sem notuð eru samhliða samræðum, en með notkun þeirra er ætlunin að 

börnin læri smátt og smátt þá færni sem er þeim nauðsynleg til að skilja tilfinningar 

sínar og félagsleg tengsl og að takast á við tilveruna.  

 

Í samvinnu við barnið eru gerðar áætlanir um æfingar sem fela í sér þá þætti sem 

vinna þarf með, eða það sem gert er ráð fyrir að barnið nái tökum á. Þá þarf einnig að 

skipuleggja hvernig flétta á þessa færni inn í daglegt líf barnsins (Callesen, Nielsen og 

Attwood, 2005:12-14). Þjálfunin felst í því að gera barnið meðvitaðra um eigin 

hugsanir, tilfinningar og athafnir þannig að það öðlist aukna sjálfsvitund og efli 

félagslega færni sína.  

 

CAT-kassinn inniheldur eftirfarandi gögn:  

 

� Svonefnt CAT-líkan sem ætlað er að koma að gagni við að byggja upp 

samtal. 

� Mæli: Einskonar hitamælir eða loftþrýstimælir, sem mælir styrkleika 

tilfinninga á mælikvarðanum 0-10.  

� Níu grunntilfinningar (gleði, sorg, öryggi, ótti, ást, reiði, stolt, skömm og 

undrun): Hægt er að tjá með 90 tilfinningaorðum og 90 andlitum sem eiga 

við þau. Einnig fylgja auð spjöld þar sem hægt er að skrifa sín eigin 

tilfinningaorð á.  
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� Líkaminn: Til að ræða um líkamsástand og tilfinningar tengdar líkamanum.  

� Hringirnir mínir: Eru meðal annars notaðir í samræðum um félagsleg tengsl, 

áhugamál og vináttu. 

� Tímatöflur: Notaðar til að skilgreina afgerandi atvik í tíma og rúmi. 

Tímatöflur eru til fyrir sólarhringinn, vikuna og árið.  

� Hegðunarspjald 1 og 2: Innihalda fjórar tegundir hegðunar; til fyrirmyndar, 

hlutlaus, sjálfhverf og árásargjarn. Spjöldin eru í litum og ætluð til 

hlutverkaleikja. 

� Hjólið: Barnið getur skapað sína eigin persónuímynd með aðstoð mismunandi 

tákna með því að nota liti, ákveðna fyrirmynd, dýr eða teiknimyndapersónu. Á 

þann hátt getur barnið skapað og endurspeglað sinn eigin persónuleika.  

� Límmiðasett fyrir CAT-bækurnar: Tilfinningabók, dagbók, hrósbók og 

áhugabók.  

� Plastörk: Inniheldur myndir af öllum 90 andlitunum sem hægt er að ljósrita, 

klippa út og líma í bækur. 

                                                                       (Callesen, Nielsen og Attwood, 2005) 

 

4.8 Félagshæfnisögur 
 

Til þess að auðvelda einhverfum börnum að takast á við ýmis félagsleg fyrirbæri hafa 

verið þróaðar svonefndar félagshæfnisögur (The Grey Center, e.d.). Upphafsmaður 

þessara sagna er bandaríkjamaðurinn Carol Gray, forstöðumaður The Gray Center for 

Social Learning and Understanding og ráðgjafi vegna nemenda með einkenni á 

einhverfurófi.  

 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að félagshæfnisögur auðvelda einhverfum nemendum að 

takast á við daglegt líf í skólum án aðgreiningar (Boutot, 2007). Þegar einhverfur 

einstaklingur á í vandræðum með einhverjar tilteknar félagslegar aðstæður er oft 

brugðið á það ráð að búa til félagshæfnisögu. Samin er stutt saga, skrifuð af þeim sem 

þekkir einstaklinginn vel (Ásgerður Ólafsdóttir, 2004:69). Sagan lýsir aðstæðum, 

hugtökum eða félagslegum fyrirbærum með þeim hætti að hún verður merkingarbær 

fyrir viðkomandi. Tekið er tillit til sjónarhorns einstaklingsins og virðing borin fyrir 
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því hvernig hann hugsar og skilur tilveruna, auk þess sem byggt er á þeirri staðreynd 

að einhverfir skilja mun betur það sem sjónrænt er en heyrnrænt.  

 

4.9 Dagbækur 
 

Námsgagnastofnun gefur út Dagbók sem ætluð er börnum með sérþarfir, einkum 

börnum með skertan málþroska (Sylvía Guðmundsdóttir, 1999). Bókin er gerð að 

frumkvæði og í samvinnu við Félag áhugafólks um Downs-heilkenni.  

 

Megintilgangur bókarinnar er að börnin öðlist betra tímaskyn og fái skýrari yfirsýn 

yfir atburðarrás daglegs lífs. Einnig er henni ætlað að aðstoða nemendur við að átta 

sig á tengslum talaðs mál og ritmáls, auk þess að nýtast til samskipta. Hún er notuð í 

samvinnu barnsins og þeirra aðila sem vinna með því, það er að segja foreldrum eða 

forráðamönnum og því fagfólki grunnskólans sem kemur að kennslu þess. Hver bók 

spannar einn mánuð og er uppbygging hennar með þeim hætti að hver dagur vikunnar 

hefur sinn lit.  
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5 Rannsókn á kennslutilhögun barna með einhverfu 
 

Rannsókn þessari var einkum ætlað að varpa ljósi á með hvaða hætti kennsla 

einhverfra barna fer fram, hvaða kennsluaðferðir eru helst viðhafðar og hvernig 

samvinnu er háttað á milli einhverfudeilda og almennra bekkjarkennara. Ennfremur 

kemur við sögu sýn stefnumarkandi skólanefndar á vegum Umsjónarfélags 

einhverfra. 

 

5.1 Aðferð  
 

Aðferðin sem rannsóknin byggir á nefnist eigindleg rannsóknaraðferð. Þegar um 

eigindlega rannsókn er að ræða er notast við gögn sem eru lýsingar eða frásagnir sem 

settar eru fram í orðum en ekki tölfræðilegu formi eins og gjarnan er í megindlegum 

rannsóknum (Helga Jónsdóttir, 2003:67). Ástæðan fyrir þessu vali var fyrst og fremst 

sú að fá fram persónulegri sýn, upplifun og túlkun þátttakenda á málefninu.  

 

5.2 Þátttakendur í rannsókninni 
 

Úrtakið í þessari rannsókn voru sjö einstaklingar, allt kvenkyns. Ég heimsótti þrjá 

skóla á höfuðborgasvæðinu sem starfrækja einhverfudeildir og ræddi við 

forstöðumenn þeirra. Einnig hitti ég og tók viðtal við þrjá umsjónarkennara einhverfra 

barna í almennri bekkjardeild, einn úr hverjum fyrrgreindra skóla. Auk þess tók ég 

viðtal við þroskaþjálfa og móður einhverfs barns sem tók þátt í stefnumarkandi vinnu 

í skólamálum einhverfra á vegum Umsjónarfélags einhverfra. Markmið þess var að 

fræðast um það hvernig unnið er með einhverf börn í grunnskólum landsins, sem og 

hvernig foreldrar einhverfra barna og fagaðilar sem koma að kennslu þeirra vilja sjá 

kennslutilhögunina í framtíðinni. 

 

Nöfn skólanna og þátttakenda koma hvergi fram í rannsókninni sökum þagnarskyldu, 

enda er trúnaður rannsakenda byggður á þess konar vinnubrögðum (Burns og Grove, 

1993).  
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5.3 Undirbúningur 
 

Þegar ég lagði af stað í þessa vinnu var fyrst á dagskrá hjá mér að finna skóla sem 

starfræktu einhverfudeildir og hafði ég samband við Menntasvið Reykjavíkurborgar í 

þeim tilgangi. Þar var mér bent á viðkomandi skóla. Ég hafði samband símleiðis og 

var mér allsstaðar tekið opnum örmum. Þátttakendum þótti meira en sjálfsagt að taka 

þátt í rannsókn sem þessari.  

 

Til að byrja með aflaði ég mér fræðilegra gagna um einhverfu. Ég skoðaði einna helst 

þær kennsluaðferðir sem notast er við og hvaða námsúrræði eru fyrir hendi. Auk þess 

skoðaði ég þær margvíslegu tjáskiptaleiðir sem þróaðar hafa verið. Ennfremur aflaði 

ég upplýsinga um með hvaða hætti skólamál fatlaðra hafa þróast. Eftir þá vinnu lagði 

ég grunninn að rannsókninni og hver væru meginmarkmið hennar.  

  

5.4 Viðtöl  
 

Viðtölin sem tekin voru kallast „hálfopin viðtöl“. Þess konar viðtöl bjóða upp á að 

leitað sé svara við fyrirfram ákveðnum hlutlægum spurningum sem viðmælandi getur 

fylgt eftir með skýringum og útlistunum eftir því sem hann vill. Þetta telst algengasta 

form viðtala í menntunarrannsóknum (McMillan, 2004:166).  

 

Viðtölin voru tekin upp á segulbandstæki, að fengnu leyfi þátttakenda, og tóku allt frá 

þrjátíu mínútum til einnar klukkustundar. Viðtölin í einhverfudeildunum fóru fram 

þar en viðtölin við bekkjarkennarana í skólastofum þeirra, að undanskildu einu viðtali 

sem fram fór í gegnum síma. Því viðtali var þannig háttað að ég spurði spurninga og 

endurtók svörin inn á segulbandstækið.  

 

5.5 Skráning og úrvinnsla gagna 
 
Þegar öll gögn voru komin í hús hófst ég handa við að vinna úr þeim. Ég skráði 

orðrétt niður það sem fram kom á segulbandstækinu þannig að ég áttaði mig betur á 

því sem fram kom í viðtölunum. Við úrvinnslu gagnanna skráði ég niður þau 

lykilhugtök sem fram komu og mér fannst skipta mestu máli fyrir niðurstöðu þessarar 

rannsóknar.  
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6 Niðurstöður 
 
Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum úr þeim rannsóknarviðtölum sem ég 

tók við forstöðumenn þriggja einhverfudeilda, þrjá almenna bekkjarkennara og 

þátttakanda í stefnumótunarvinnu hvað varðar skólamál einhverfra barna.  

 

6.1 Einhverfudeildir 
 

Þær þrjár einhverfudeildir sem ég heimsótti voru að mörgu leiti ólíkar en áttu það þó 

sammerkt að starfa allar að mestu leiti eftir hugmyndafræði Skipulagðar kennslu 

(Structured Teaching) í anda TEACCH-aðferðafræðinnar. Markmið kennslunnar var í 

öllum tilvikum að efla boðskiptafærni einhverfu nemendanna. Eðli málsins 

samkvæmt er starfið svo aðlagað hverjum og einum nemanda.  

 

Alls staðar mátti sjá sjónrænar stundatöflur, sjónrænar vísbendingar og skipulagt 

umhverfi. Allir nemendur voru með einstaklingsáætlun sem starfsmenn 

einhverfudeildanna höfðu útbúið og sjá þeir einnig alfarið um námsmat. Hver 

nemandi á sinn tengilið/umsjónarmann í einhverfudeildinni sem er ýmist kennari eða 

þroskaþjálfi.  

 

Þær óhefðbundnu tjáskiptaleiðir sem notast var við voru nokkuð mismunandi, eða allt 

eftir því hvað hentar hverjum nemanda. Í tveimur deildanna voru nemendur sem 

studdust við PECS- tjáskiptakerfið, einn nemandi notaði Tákn með tali en mjög hefur 

dregið úr notkun þess enda nemandinn í stöðugri framför í munnlegri tjáningu. Alls 

staðar voru Boardmaker – myndir notaðar til tjáskipta, við gerð sjónrænna fyrirmæla 

og við stundatöflugerð. Aðrar tegundir myndaforrita s.s. Clip art – myndaforrit í 

Word, var einnig notað í nokkrum mæli.  

 

Félagshæfnisögur voru mikið notaðar á öllum stöðunum og þótti starfsfólki það 

hjálpa einhverfu nemendunum verulega við að takast á við aðstæður sem veittust 

þeim erfiðar. Ennfremur var CAT-kassinn nýttur í þeim tilgangi að aðstoða nemendur 

við að takast á við tilfinningar sínar og hugsanir. Það var samdóma álit allra að hann 

nýttist einkar vel í því sjónarmiði.  



 32 

Dagbókin sem gefin er út af Námsgagnastofnun var markvisst notuð í einni 

einhverfudeildinni. Þá var hugmyndafræðin sem Dagbókin byggir á yfirfærð með 

þeim hætti að við gerð sjónrænnar stundatöflu voru dagarnir hafðir í sama lit og 

notast er við í bókinni, þ.e. mánudagur er rauður, þriðjudagur er grænn og svo 

framvegis. Nemendur og starfsfólk skrifuðu í sameiningu, teiknuðu eða settu inn 

myndir af atburðum dagsins í bókina og í sumum tilvikum var það einnig gert heima. 

Á hinum tveimur stöðunum voru dagbækur/samskiptabækur nýttar með svipuðum 

hætti en ekki skrifað í þær á hverjum degi heldur eftir þörfum. Einnig var á einum 

staðnum safnað saman myndum frá öllu skólaárinu og búin til atburðabók. Þar voru 

skráðir helstu viðburðir ársins í máli og myndum. 

 

Þegar ég innti eftir því hvort atferlisþjálfun ætti sér stað þá var hvergi um að ræða 

atferlisgreiningu eða stífa atferlisþjálfun enda töldu starfsmenn einhverfudeildanna 

það ekki í anda TEACCH-aðferðafræðinnar. Vissulega væri þó í mörgum tilvikum 

um einhvers konar atferlisþjálfun að ræða en ekki í stífri merkingu þess hugtaks. Á 

einum staðnum er til dæmis farið í vettvangsferðir í hverri viku s.s. á kaffihús, söfn, 

skauta og á hestanámskeið og markmiðið er meðal annars það að kenna nemendunum 

að bíða, sitja, æfa viðeigandi hegðun og fara eftir fyrirmælum. Á öðrum stað eru 

svokölluð stýrispjöld notuð, en á þeim eru sjónræn skilaboð og fyrirmæli. Þar getur 

verið um að ræða að fara t.a.m. á einhvern tiltekinn stað, framkvæma eitthvert 

fyrirfram ákveðið verk og koma þar á eftir til baka á sitt svæði.   

 

6.2 Almennur bekkjarkennari 
 

Þeir bekkjarkennarar sem ég ræddi við voru með nemendur í 3., 4. og 5. bekk. Þeir 

höfðu fylgt bekkjunum mislengi. Einn hafði kennt bekknum frá því í haust, annar í 

tvö ár og þriðji í fjögur ár.  

 

6.2.1 Hvernig er samvinnu háttað á milli einhverfudeilda og 
bekkjarkennara? 

 

Á öllum stöðunum var fyrirkomulagið þannig að fundir voru ekki settir með 

reglulegum hætti heldur fundað þegar á þurfti að halda. Samskiptin á milli 

einhverfudeildanna og bekkjarkennaranna eru því allt frá því að vera dagleg eða oft á 
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dag, til þess að hittast hálfsmánaðarlega. Bekkjarkennurunum þótti öllum þetta 

fyrirkomulag mjög gott. Þeir gátu leitað ráðgjafar þegar þurfti að taka á einhverjum 

málum og þegar þeim hentaði. Þegar foreldrar eru boðaðir til viðtals hittast allir 

aðilar, þ.e.a.s. bekkjarkennari og aðrir sem koma að kennslu einhverfa nemandans.   

 

6.2.2 Hvernig er skipulagi kennslunnar háttað? 
 

Mismunandi er hversu mikið nemendurnir eru inni í bekk eða allt frá 8 

kennslustundum til 12 kennslustunda í viku. Nemendurnir í 3. og 4. bekk höfðu 

sjónræna stundatöflu og eru með stuðningsfulltrúa allan tímann sem þeir eru inni í 

bekk. Stuðningsfulltrúarnir sjá að mestu um einhverfu nemendurna þar. Viðvera 

þessara nemenda inni í bekk hefur minnkað smám saman frá því í 1. bekk. Einn 

kennarinn orðaði það þannig að henni fyndist hún meira sem áhorfandi í kennslunni 

hjá einhverfa nemandanum en þátttakandi.  

 

Nemandinn í 5. bekk er aftur á móti hvorki með sjónræna stundatöflu né 

stuðningsfulltrúa. Í haust fylgdi honum þroskaþjálfi en smám saman var dregið úr 

handleiðslu hans og er nokkuð síðan að nemandinn fór að vera einn í bekknum. Auk 

þess hefur úthald hans aukist frá 4 tímum í 8-10 tíma á viku. Þrátt fyrir það þarf 

kennarinn alltaf að halda honum að verki þar sem hann sýnir lítið frumkvæði og 

sjálfstæði. Tíminn sem þessi nemandi er með bekkjarfélögum sínum hefur því aukist 

en ekki minnkað líkt og hjá hinum tveimur.  

 

Nemendurnir í 3. og 4. bekk sitja aftast. Rökin fyrir því er að þá verði sem minnst 

truflun, bæði fyrir einhverfa nemandann og bekkinn. Einhverfu nemendurnir eru oft 

að vinna nokkuð sérhæfð verkefni og fyrirkomulagið þannig að verkefnin eru geymd 

aftast í stofunni. Nemandinn í 5. bekk á ekki fast sæti. Hann sest þar sem laust er 

hverju sinni.  

 

6.2.3 Hvernig er kennslutilhögunin? 
 

Nemendurnir eru allir með einstaklingsnámskrá. Enginn þeirra fylgir bekknum að 

öllu leyti. Þeir fá allir sér námsefni í íslensku og stærðfræði, en ná að einhverju leyti 
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að fylgja bekknum í fögum eins og samfélagsfræði, landafræði og náttúrufræði. Í 

flestum tilvikum eru verkefnin þó einfölduð og sjá sérdeildirnar nánast alfarið um 

það. Nemandinn í 5. bekk fylgir þó bekknum sínum í ensku. Bekkjarkennararnir 

koma því í mjög litlu mæli að sjálfu námsefninu og bera enga ábyrgð á gerð þess fyrir 

einhverfa nemandann og ekki heldur á námsmati.   

 

Ekki er um sérstaka boðskiptakennslu að ræða inni í almennum bekk, heldur er reynt 

að nýta þau tækifæri sem gefast til boðskipta á milli einhverfa nemandans og 

bekkjarsystkina.  

 

6.2.4 Hvernig eru tengsl nemendanna við bekkjarfélaga sína?  
 

„Þar kreppir skóinn“, fólst í svörum allra bekkjarkennaranna þegar kom að 

spurningunni um félagslegu tengslin. Allir kennararnir voru ennfremur meðvitaðir um 

hversu mikilvæg félagslegu tengslin eru og vinna leynt og ljóst að því að bæta þau. 

Þeir finna þó fyrir vissri vanmáttartilfinningu hvað það varðar enda eru um og yfir 20 

nemendur í hverjum bekk.  

 

Einhverfu nemendurnir eiga allir í erfiðleikum með að lesa í samskipti bekkjarfélaga 

sinna en kennurunum þótti þrátt fyrir það að þeir samlöguðust bekknum ágætlega. 

Það kæmu þó stundir þar sem bekkjarfélagarnir ættu í erfiðleikum með að átta sig á 

hegðun einhverfu nemendanna og létu það þá fara í taugarnar á sér.  

 

6.3 Óskir foreldra einhverfra barna og fagaðila innan 
skólanna.  

 
Eftir reglulega fundi og umræður hefur skólanefndin á vegum Umsjónarfélagsins 

tekið saman og lagt fram drög sem innihalda samhljóða yfirlýsingu þar sem fram 

koma helstu áhersluþættir og framtíðarsýn þeirra í skólamálum einhverfra barna. 

Nefndarmenn voru sammála um að gera bæri raunhæfar kröfur í takt við lög og 

reglugerðir um kennslu fatlaðra barna. Það sem nefndin telur að leggja beri 

aðaláherslu á er: 
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� Einstaklingsbundin úrræði. 

� Sérdeildir þurfa að vera til staðar með fagfólki sem þekkir einhverfu.  

� Einhverf börn í almenna skólakerfinu þurfa faglegan stuðning. Tryggja þarf 

teymisvinnu og ráðgjöf fyrir stuðningsaðila og kennara. 

� Tryggja þarf viðunandi kennsluaðstöðu fyrir hvern og einn nemanda. 

� Kennsluefni þarf að vera við hæfi hvers og eins. Skilgreina þarf skýrt hver ber 

ábyrgð á námi nemandans.  

� Samhæfður heildstæður skóli, sem felur í sér að frístundaheimilin séu í 

samvinnu við skólana og sumarstarf. 

� Áframhaldandi sérhæfð ráðgjöf til foreldra og fagfólks eftir að 

grunnskólaganga hefst.  

� Framhaldsnám og háskólanám sé tryggt fyrir einhverfa. Veittur sé viðunandi 

stuðningur.  

                      (Ásta Birna Ólafsdóttir munnleg heimild, 16. mars 2007) 

 

Mig fýsti ennfremur að fá að heyra sjónarhorn viðmælanda míns á þessu málefni. 

Hún hefur töluverða reynslu af málefnum einhverfra, bæði sem móðir einhverfs 

grunnskólanema og sem starfandi þroskaþjálfi í framhaldsskóla. Hún hafði áður 

starfað í grunnskóla. Sértækum þörfum, líkt og einhverf börn hafa, er oft á tíðum ekki 

nógu vel sinnt að hennar áliti. Það örlar gjarnan á vissu óöryggi og hræðslu hjá 

kennurum við að takast á við málefni einhverfra og oft vantar nokkurn skilning. Hún 

telur vanta fagþekkingu á einhverfu inn í skólana og meiri fræðslu. Ennfremur telur 

hún að almennur kennari eigi tvímælalaust að geta kennt einhverfu barni. Forsendur 

þess séu fræðsla, stuðningur, hvatning og samstarf milli fagaðila. Farsælast sé að 

myndað sé teymi sem vinni saman, enda telur hún ljóst að álagið sem fylgir því að 

vera með einhverfan nemenda inni í bekk sé töluvert og ekki á færi eins kennara að 

fást við það upp á eigin spýtur. Kennarar þurfi þá almennt að vera duglegri að falast 

eftir aðstoð.  

 

Jafnframt þykir henni nauðsynlegt að gerð sé einstaklingsnámskrá og hún nýtt sem 

virkt vinnutæki. Einnig þarf umhverfi einhverfs nemanda að vera sjónrænt en á því sé 

oft misbrestur. Finna þarf hvað það er sem veldur einhverfa nemandanum erfiðleikum 

sem og skoða hvar sterku hliðar hans liggja. Þá telur hún að oft vanti bekkinn í heild 

vissa áskorun. Áskorun sem fælist í því að fela einhverfa nemandanum eitthvert 
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hlutverk og finna tækifæri til þess að efla og virkja nemandann sem þátttakanda í 

bekknum. Hún vildi ennfremur sjá barn sitt meira inni í almennum bekk, en í dag eru 

það tvær kennslustundir á dag eða 10 kennslustundir í viku. 

 

Að lokum tjáði hún mér að sem móðir þætti henni mikilvægt að kennarinn sýndi 

barninu sínu og fjölskyldu þess virðingu og að gagnkvæmt traust væri á milli aðila. 
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7 Umræða og samantekt 
 
Verkefni þetta er tvískipt. Í fyrri hlutanum er um að ræða bakgrunn, sem er hin 

fræðilega umfjöllum. Síðari hlutinn snýr svo að sjálfri rannsókninni og niðurstöðum 

hennar. Meginmarkmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á hvernig best er að standa 

að kennslu einhverfra barna, hver eru lögboðin réttindi þeirra í íslensku skólakerfi og 

hvernig samvinnu er háttað á milli einhverfudeilda og almenns bekkjarkennara. 

Ennfremur að kanna hver er framtíðarsýn skólanefndar á vegum Umsjónarfélags 

einhverfra.  

 

7.1 Samantekt 
 

Þegar ég skoða hvernig staðið er að kennslu einhverfra barna á þeim stöðum sem ég 

heimsótti og ber það saman við þá fræðilegu umfjöllun sem að framan greinir þykir 

mér ljóst að í einhverfudeildunum er unnið skipulagt og gott starf með þarfir hvers 

nemanda að leiðarljósi. Markvisst er unnið samkvæmt viðurkenndum 

kennsluaðferðum og koma fagaðilar þar allsstaðar að. Fjölmargar aðferðir sem 

þróaðar hafa verið til kennslu með einhverfum börnum eru nýttar s.s. TEACCH, 

CAT-kassinn og félagshæfnisögur, auk þess sem óhefðbundnu tjáskiptaleiðirnar 

PECS, Tákn með tali og Boardmaker eru notaðar. Einstaklingsnámskrár eru þá 

notaðar við skipulagningu kennslunnar en þó koma bekkjarkennarar ekki að 

frumvinnu hennar eins og mælst er til með.  

 

Í einhverfudeildunum er sjónum sérstaklega beint að boðskiptum. Umhverfið er þar 

allt sjónrænt, fyrirsjáanlegt og skipulagt. Aftur á móti er ekki alveg sama 

fyrirkomulag fyrir hendi í almennu bekkjunum. Aðeins á einum stað af þremur var 

sjónræn stundatafla. Ekki var heldur um sérstaka boðskiptakennslu að ræða inni í 

bekk eins og lagt er til af fræðimönnum á sviðinu. Markmið kennslunnar var þó í 

öllum tilvikum að efla félagslegu tengslin við bekkjarfélagana.  

 

Einhverfudeildirnar og almennu bekkjarkennararnir hafa með sér gott samstarf þó 

ekki sé um fasta fundartíma að ræða. Bekkjarkennararnir hafa aðgang að fagmönnum 

í einhverfudeildunum hvenær sem á þarf að halda og er það vel.  
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Mér sýnist að stuðlað sé að því að taka á móti nemendum á þeirra forsendum og 

námið aðlagað getu þeirra, eins og lög og reglugerðir gera ráð fyrir. Sérdeildirnar eru 

vel í stakk búnar til þess að mæta þörfum nemendanna enda býr fagþekkingin á 

einhverfu þar og allur aðbúnaður skipulagður með þarfir einhverfra í huga. Þrátt fyrir 

að þar sé unnið gott og faglegt starf fá nemendur ekki tækifæri til að eiga í 

félagslegum samskiptum við jafnaldra líkt og í almennum bekk. Með mikilvægi náms 

á jafningjagrundvelli í huga, í samræmi við hugmyndafræði skóla án aðgreiningar, fer 

nám einhverfu barnanna því einnig fram í almennri bekkjardeild, en í mismiklum 

mæli þó. Í flestum tilvikum vinna nemendur þar sérhæfð verkefni án þátttöku annarra 

bekkjarfélaga og einangrast því oft á tíðum með stuðningsfulltrúum sínum. Um 

fullgilda og virka þátttöku í námi er því ekki um að ræða eins og fyrrgreind 

hugmyndafræði gerir ráð fyrir.  

 

Hvað sýn nefndar um skólamál einhverfra varðar þykir mér, a.m.k. það sem snýr að 

gunnskólanum, að mestu í samræmi við það sem ég sá í þeim skólum sem ég 

heimsótti. Þeir skólar höfðu allir sérdeildir með fagfólki sem þekkir einhverfu, 

úrræðin voru einstaklingsbundin, teymisvinna og ráðgjöf var til staðar, viðunandi 

kennsluaðstaða (a.m.k. í sérdeildinni) og skilgreint var skýrt hver bar ábyrgð á námi 

hvers nemanda.  

 

7.2 Ályktanir 
 
Eftir að hafa skoðað hvernig kennsla einhverfra barna ætti helst að fara fram, bæði 

samkvæmt lögum og reglugerðum og einnig því sem fram hefur komið í rannsóknum 

fræðimanna, dreg ég þær ályktanir að þrátt fyrir að unnið sé faglega og kennslan 

vissulega aðlöguð hverjum og einum, er það ekki að fullu í samræmi við nýjustu 

stefnu í skólamálum fatlaðra. Ef einhverfir eiga að vera fullgildir þátttakendur þyrftu 

þeir að vera mun meira inni í almennum bekk og skipulag kennslunnar miða að því að 

þeir vinni nánar með bekkjarfélögum sínum. Fagþekkingin á einhverfu þyrfti því að 

skila sér inn í almennu bekkina ef vel ætti að vera.  

 

Tveggja kennara teymi tel ég langbestu og farsælustu lausnina til þess að einhverfir 

nemendur geti tekið sem mestan þátt í bekkjarstarfinu. Annar gæti þá einbeitt sér að 
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einhverfa nemandanum og hinn að bekknum í heild. Þeir myndu svo reglulega 

skiptast á hlutverkum. Þetta kostar mikla skipulagningu, náið samstarf og mikinn 

faglegan stuðning. Því væri æskilegt að stofna teymi allra sem koma að kennslu og 

þjónustu við einhverfa nemandann. Ennfremur þyrftu foreldar og nemandinn að koma 

þar að.  
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8 Lokaorð 
 

Hvatinn að þessu verkefni var afla mér meiri fróðleiks um einhverfu og hvernig best 

væri að standa að kennslu einhverfra barna. Ég er í þeim sporum að vera 

umsjónarkennari einhverfs nemanda og finn oft á tíðum til vanmáttartilfinningar og 

óöryggis þrátt fyrir reglulega fundi með foreldrum, sérkennurum og þroskaþjálfum 

með fagþekkingu á einhverfu. Mér finnst mig skorta meiri þekkingu þó svo að ég hafi 

nokkra reynslu og lesið töluvert um þetta málefni, enda móðir sex ára drengs sem 

greinst hefur með ódæmigerða einhverfu. Ég var því einnig með hann og væntanlega 

skólagöngu hans næsta haust í huga við val á viðfangsefni.  

 

Það er skemmst frá því að segja að ég er margs fróðari um kennsluaðferðir, 

kennslutilhögun, lög og reglugerðir og væntingar foreldra og fagmanna til kennslu 

einhverfra nemenda. Ég hef komist að því að gott og faglegt starf er unnið víða. 

Niðurstaða mín er þó sú að fyrirkomulag kennslunnar eins og hún er í þeim skólum 

sem ég heimsótti og þeim skóla sem ég starfa við er ekki til þess fallið að koma til 

móts við þá þætti sem skipta hvað mestu máli við kennslu fatlaðra, eða nám á 

jafningjagrundvelli. Betur má því ef duga skal.  

 

Þá má geta þess í lokin að ég hef, eftir samráð við móður einhverfa nemandans sem 

ég kenni, óskað eftir því við skólayfirvöld að á næsta skólaári verði ráðinn annar 

kennari mér við hlið og þátttaka nemandans aukin til muna inni í bekknum.  
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