
Útdráttur 
 
 Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig sérkennslu barna í þrem 

grunnskólum höfuðborgarsvæðisins er háttað. Kannaðir voru Hamraskóli, Digranesskóli 

og Langholtsskóli. Gerður var opinn spurningarlisti sem þátttakendur svöruðu í viðtali.   

Niðurstöður voru að kennsluhættir eru mjög ólíkir hjá skólunum, allir beita þeir 

kennsluaðferðum sem eru við hæfi og getu nemenda. Náðst hefur að efla þroskaþætti 

eins og félags-, hreyfi-, skyn- og líkamsþroska ásamt því að bæta stoðkerfi og 

líkamsreisn þeirra. 
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Inngangur 
 
 Allir einstaklingar sem fæðast á Íslandi þurfa að ganga í gegnum skyldunám í 

grunnskóla sem er frá 6-16 ára aldurs. Í skyldunáminu læra þau íslensku, stærðfræði, 

ensku, dönsku, samfélagsgreinar, náttúrufræði, íþróttir- líkams og heilsurækt og margt 

fleira (Menntamálaráðuneytið, 2006)  

 Einstaklingar sem ekki fæðast heilbrigðir til dæmis einstaklingar sem greinast 

með þroskafrávik eins og einhverfu er boðið uppá sérskennslu svo þeir fái þá menntun 

sem þeir þurfa á að halda. Nokkrir skólar á höfuðborgarsvæðinu eru með sérdeildir fyrir 

einstaklinga með einhverfu.  

 Ástæðan fyrir rannsókn minni á þessu sviði er sú að áhuginn kviknaði á Akureyri 

2006 í æfingarkennslu á öðru ári. Æfingarkennslan fór fram í skóla sem er með sérdeild 

fyrir nemendur með einhverfu. Að horfa á sérkennsluna vakti áhuga minn á því að læra 

um þetta frávik.  

 Rannsóknarverkefnið mitt fjallar því um hvernig sérkennslu í grunnskólum barna 

með einhverfu er háttað. 

 

 

 

Fræðilegir þættir 
 

 Til þess að átta sig betur á því sem ég fjalla um í þessari rannsókn vil ég gera 

grein fyrir nokkrum fræðilegum þáttum sem snerta fötlunina, kennsluaðferðum og 

ýmsum starfsháttum í grunnskólum.  

 

1. Hvað er einhverfa? 
Einhverfa er truflun á taugaþroska sem kemur fram í ódæmigerðri hegðun. Ekki 

er alveg vitað um hverjar orsakir einhverfu eru en vitað er að truflanir á einhverfurófinu 

geta verið arfgengar og vitað er í einstaka tilfellum að einhverfan kemur fram í kjölfar 

smitsjúkdóma á meðgöngu eða í kjölfar ákveðinna efnaskiptasjúkdóma.  
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Af hverjum 10.000 fæddum börnum greinast á bilinu 5-10 með einhverfu og er 

einhverfa algengari hjá drengjum en stúlkum eða á móti hverri stúlku sem greinist með 

einhverfu greinast 3-4 drengir.  

Einhverfa er hjá langflestum ævilöng fötlun en með markvissri þjálfun sem hefst 

snemma á ævinni er hægt að draga úr einkennum einhverfunnar (Umsjónarfélag 

einhverfra, 2007) 

 

 

2. Einhverfurófið 
 Í eftirfarandi kafla er að mestu stuðst við heimildir Páls Magnússonar þar sem 

hann hefur víðtæka þekkingu á þessu sviði.  

Við greiningu á einhverfu er hegðunareinkennum skipt í þrjú svið 

2.1. Einkenni í félagslegu samspili. Erfitt getur verið að ná 

augntengslum við einstaklinga með einhverfu og ef þau nást þá standa þau gjarnan stutt 

yfir. Einstaklingurinn getur einnig starað í augu fólks án þess að einhver 

samskiptatilgangur búi að baki. Þarna vantar ekki tiltekið atferli en samskiptin nýtast ekki 

á eðlilegan hátt. 

 Tengsl sem felast meðal annars í að deila áhugamálum og tilfinningum með 

öðrum þróast ekki á eðlilegan máta. 

Einhverfur einstaklingur skortir færni til að bregðast við tilfinningum annarra, til 

dæmis sýnir hann ekki viðleitni þegar einstaklingur meiðir sig. Einnig skortir færni í að 

vekja athygli á sér t.d. með bendingum og augnaráði. Þegar einhverfur einstaklingur 

gleðst yfir einhverju þá hefur hann ekki frumkvæði í að deila gleðinni með öðrum, með 

svipbrigðum, orðum eða augnaráði. Hann kemur einnig ekki með hluti sem hann er 

hreykinn af og finnast áhugaverðir til að sýna öðrum.  

2.2. Einkenni í máli og tjáskiptum. Seinkaður málþroski og stundum 

talleysi er eitt af einkennum einstaklinga með einhverfu. Einstaklingurinn sýnir enga eða 

litla viðleytni til að bæta upp skerta getu á málsviðinu með því að nota bendingar eða 

svipbrigði. Hann bendir líka ekki á hluti sem honum þykja áhugaverðir til að vekja á þeim 

athygli og vantar einnig hreyfingar sem algengar eru í tjáskiptum eins og að veifa í 

kveðjuskyni eða hrista höfuðið til að játa.  
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Hann á í erfiðleikum með að halda uppi samræðum við aðra sem hafa engan 

sérstakan tilgang annan en að njóta samverunnar þar sem getan til að hefja og halda 

gangandi samræðum er skert 

Málnotkun hans er sérkennileg þar sem hann til dæmis notar einstök orð eða 

setningar sem hann endurtekur í sífellu og oft þegar þau eiga ekki við. Sérkennileg 

orðanotkun, bergmálstal og jafnvel nýyrðasmíð þar sem hinn einhverfi býr til sín eigin orð 

yfir hlut bregður stundum fyrir. 

Getan til félagslegra eftirhermuleikja eins og “höfuð, herðar, hné og tær” þar sem 

orð og hreyfingar fara saman er skert.  

2.3. Sérkennileg, áráttukennd hegðun. Sá einhverfi hefur oft ákafan 

áhuga á einu eða fleiri sviðum sem eru óvenjuleg miðað við aldur og þroska 

einstaklingsins eins og t.d. hrærivélum, sem eru ekki algeng áhugamál hjá jafnöldrum. 

Viðfangsefnið getur líka verið venjulegt en áhuginn verið svo yfirþyrmandi að fátt annað 

komist í hugarheim hins einhverfa og þar sker hann sig úr. Einnig sterk áráttukennd þörf 

fyrir ákveðnum föstum venjum eins og til dæmis að ganga alltaf eins á gangstéttinni að 

útidyrunum.  

Einhverfur einstaklingur á það til að endurtaka vissar hreyfingar í sífellu eins og 

sérkennileg hopp á tám eða hnjám. Óvenjulegur áhugi á t.d ákveðnum eiginleikum hluta 

eins og hljóð í einu dekkinu á leikfangabílnum þegar því er snúið og hvernig áferðin á 

bílnum er. Hann sýnir ekki áhuga á hlutnum í heild og leikur sér í bílaleik eins og aðrir. 

Þegar einhverfa er greind þá þarf ákveðin lágmarksfjölda þeirra hegðunareinkenna, að 

minnsta kosti tvö í félagslegu samspili og að minnsta kosti eitt af hvoru hinna sviðanna 

sem talin hafa verið upp hér að ofan. Greining á einhverfu þarf að vera komin fram fyrir 

36 mánaða aldur (Páll Magnússon, 2001).  

 

 

3. Ódæmigerð einhverfa 
Í þessum greiningarflokki þarf ekki að uppfylla þau skilyrði sem gilda um 

einhverfu nema að hluta. Einhverfan er ódæmigerð að tvennu leyti; hvað varðar einkenni 

og hins vegar hvað varðar byrjunaraldur. 

Ódæmigerð einhverfa er vægari þar sem einkennin eru færri. En þrátt fyrir 

vægari og færri einkenni þá þarf sá einstaklingur sem greinist með ódæmigerða 

einhverfu sams konar meðferð og einstaklingur með einhverfu (Páll Magnússon, 2001).  
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4. Heilkenni Aspergers 
 Til að fullnægja greiningarskilyrðum Aspergerheilkennis þarf að uppfylla tvö af 

þremur einkennasviðum, í félagslegu samspili og sérkennilegri og áráttukenndri hegðun.  

 Í Aspergerheilkenninu er ekki um marktæka skerðingu í mál- og vitsmunaþroska. 

Gert er ráð fyrir því að aðlögun, sjálfshjálparfærni og forvitni um umhverfið hafi verið 

eðlilegt fyrstu þrjú ár einstaklingsins. Skerðing í hreyfifærni er algeng hjá einstaklingum 

með Aspergerheilkenni það er að segja einstaklingarnir klaufalegir í hreyfingum. 

 Geðrænir kvillar eins og þunglyndi á unglingsárunum eru einnig algengir meðal 

einstaklinga með Aspergerheilkenni (Páll Magnússon, 2001).  

 

 

5. Heilkenni Retts 
 Retts heilkennið hefur hingað til aðeins fundist hjá stúlkum og er fátíð 

þroskaröskun. Barnið virðist þroskast með eðlilegum hætti fyrstu fimm mánuði ævinnar. 

 Á aldurskeiðinu milli 5 mánaða til 4 ára aldurs hægir á vexti höfuðummáls og 

hreyfingar verða ómarkvissar. Sérkennilegar hreyfingar eins og handþvottahreyfingar þar 

sem barnið nýr saman höndum er algengt hjá Retts einstaklingum. Einstaklingurinn 

verður óstöðugur og getur þurft á stuðningi hjólastóls eða hækja.  

 Færnin í félagslegum samskiptum og tjáskiptahæfnin er svipuð og hjá einhverfum 

einstaklingi. Stúlkur með heilkenni Retts hafa einnig skertan vitsmunaþroska (Páll 

Magnússon, 2001) 

 

 

6. Upplausnarþroskaröskun 
 Einkenni upplausnarþroskaröskunar svipar til einhverfu en munurinn er sá að 

einstaklingurinn virðist eðlilegur að minnsta kosti fyrstu 2 æviárin. Algengast er þó að 

einkenni þroskaröskunar komi fram um 3-4 ára aldurinn sem er mun seinna en hjá 

einhverfum einstaklingi.  

 Einstaklingur með upplausnarþroskaröskun virðist tapa niður færni á sviði 

hegðunar og þroska sem það áður hafði vald á. Málfærni og málskilningur minnkar og 

færnin í leik tapast þannig að leikurinn verður mjög frumstæður þar sem leikurinn felst í 

að handfjatla leikföngin á einhæfan hátt og setja hlutina upp í sig. Hreyfifærnin skerðist 

og hlutir sem það hafði stjórn á eins og hægðir og þvaglát skerðist einnig. 



5 

  Skýr einhverfueinkenni á að minnsta kosti tveimur af þremur einkennasviðum 

koma fram og fylgir þessu ástandi venjulega alvarleg skerðing á vitsmunaþroska. 

 Meðferð við þroskaröskun er sú sama og hjá einhverfum einstaklingum en 

framfarir eru yfirleitt mjög hægar (Páll Magnússon, 2001) 

 

 

Í umfjöllun í eftirfarandi kafla hafði ég í huga hvaða kennsluaðferðir skólanna hafi reynst 

einhverfum nemendum vel. 

7. TEACCH 
 TEACCH eða Treatment and Education of Autistic and related Communications 

handicapped Children er alhliða þjónustulíkan fyrir fólk með einhverfu og aðstandendur 

þeirra. Þetta líkan er upprunið frá Norður Karólínufylki í Bandaríkjunum.  

 TEACCH líkanið var fyrst sett fram árið 1970 af prófessor Eric Schopler sem 

lagði til að meðferð einstaklinga við einhverfu væri einstaklingsmiðað, það er að segja 

sniðið að þörfum, færni og áhuga hvers og eins. Áhersla er lögð á einstaklingsmat og út 

frá því gerð þjálfunar- og kennsluáætlun þar sem unnið er með þá þætti sem styrkja 

sjálfstæði, færni og áhuga einstaklingsins. Lögð er áhersla á að skilja einhverfuna og 

umhverfið aðlagað mest að þörfum og takmörkum fólks með einhverfu. 

 Þróuð hefur verið kennsluaðferð innan TEACCH líkansins og nefnist hún 

skipulögð kennsla. Umhverfið er skipulagt, sett er upp dagskrá, sjónrænar vísbendingar, 

vinnukerfi og veitt er yfirsýn yfir væntingar. Með þessari leið sem fundin hefur verið eykur 

það á færni fólks með einhverfu og gerir það fólki færara með að framkvæma hluti án 

stuðnings annarra og verður það þar með sjálfstæðara.  

 Skipulögð kennsla getur farið fram hvar sem er, sum börn nýta sér þessar 

kennsluaðstæður í almennum skólum á meðan aðrir þurfa á sérhæfðari úrræðum að 

halda til dæmis sérdeildum að hluta eða öllu leyti (Gary B. Mesibov, Ph.D., 1998)  

 

 

8. Atferlismeðferð 
 Aðferðir atferlisgreiningar eru notaðar í atferlismeðferð til að kenna barninu að 

veita umhverfi sínu meiri athygli og læra af því. Lögð er áhersla á að draga úr eða 

uppræta hegðun eins og þráhyggjukennda hegðun. Því er kennd hegðun sem það hefur 

lítið sem ekkert vald á eins og tal, félagsleg samskipti, sjálfshjálp og leikur. Lögð er mikil 
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áhersla á að gera námið sem skemmtilegast og að barnið upplifi sem flesta sigra. 

Barninu er því kennt í mörgum litlum skrefum svo að minna verði um mistök. 

 Barninu er umbunað fyrir rétta svörun í byrjun með einhverju sem því líkar, til 

dæmis drykk eða litlum matarbitum. Umbunin er til þess að hafa áhrif á líkurnar á að 

barnið endurtaki rétta svörun. Þegar seinna dregur er hægt að nota annað en mat og 

drykk sem umbun. Hægt er að nota í staðinn klapp, kitl, hrós eða annað sem barninu 

finnst gaman að.   

 Byrjað er að vinna með barninu í afmörkuðu umhverfi þar sem það er eitt með 

þjálfaranum. Þegar barnið hefur náð valdi á tilteknu verkefni er því kennt að vinna í öðru 

umhverfi og með öðru fólki. Smám saman fer það síðan að vinna með öðrum börnum og 

taka þátt í þeirra vinnu.   

 Meðferðin þarf að fara fram bæði á heimili og í skólanum og krefst hún mikillar 

vinnu hjá barni, foreldrum og þjálfurum til að sem bestur árangur náist (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir og Anna- Lind Pétursdóttir, 2001).  

 

 

Í aðalnámsskrá grunnskólana er talað um réttindi nemenda til náms og hvaða þættir eru 

mikilvægir við kennslu nemenda. Í neðangreindum köflum er þessu líst.    

9. Jafnrétti til náms 
 Að bjóða nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa nemendum tækifæri á að 

spreyta sig á viðfangsefnum að eigin vali er grundvallaratriði í skólastarfi.  

 Verkefnin skulu höfða jafnt til stúlkna og drengja, nemenda í dreifbýli sem 

þéttbýli, fatlaðra sem ófatlaðra óháð uppruna, litarhætti og trú. Lögð er áhersla á í 

aðalnámskrá að skólar búi bæði kynin undir þátttöku í fjölskyldulífi, atvinnulífi og í 

samfélaginu. Að koma til móts við ólíka getu og ólík áhugamál nemenda, það er að veita 

nemendum menntun við hæfi er eitthvað mikilvægasta úrlausnarefni skóla og 

skólayfirvalda. 

 Grunnskólinn skal leggja áherslu á vinnubrögð sem þroska félagslega færni og 

samskipta- og skipulagshæfni. Mikilvægt er að nemendum lærist að þekkja og tjá eigin 

tilfinningar og kunni jafnframt að virða tilfinningar annarra og tjáningu, óháð kyni, 

uppruna, búsetu, kynhneigð, trú eða fötlun (Menntamálaráðuneytið, 2006).  
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10. Starfshættir í grunnskólum 
 Skólinn þarf að bjóða fram metnaðarfull námstækifæri við hæfi allra nemenda til 

að búa þá undir líf og starf í lýðræðissamfélagi. Skólarnir þurfa að leggja áherslu að 

byggja nemenda upp sem heilsteyptan einstakling með trausta menntun og þjálfun til að 

takast á við frekarar nám og búa hann undir þátttöku í fjölskyldulífi, atvinnulífi og 

félagslífi. Hver nemandi á að geta fundið nám við sitt hæfi (Menntamálaráðuneytið, 

2006). 

 

 

11. Íþróttir- líkams- og heilsurækt 
 Hverjum nemenda er skylt að vera veitt að lágmarki þrjár kennslustundir í 

íþróttum í hverri viku skólaársins samkvæmt gildandi viðmiðunarstundaskrá. Stjórnendur 

skóla geta síðan valið hvort þeir nýti sér þann möguleika að bæta við kennslustund í 

íþróttum.  

 Markvisst íþrótta- og hreyfinám hefur góð áhrif á líkamlega heilsu hvers nemenda 

ásamt því að hafa einnig jákvæð áhrif á andlega og félagslega líðan. Að styrkja 

sjálfsmynd nemenda og vellíðan er eitt það mikilvægasta sem hver skóli getur veitt 

nemendum sínum. Slíkt er hægt að gera með því að gera reglulegar æfingar og leiki þar 

sem þroskaþættir eru hafðir að leiðarljósi. 

 Það sem getur lagt grunnin að heilsusamlegum lífsstíl hvers nemenda, aukið 

vinnugleði, vellíðan og haft áhrif á allt skólastarfið er jákvæð upplifun íþróttakennslu í 

skólum. Góð og markviss kennsla getur einnig styrkt stoðkerfi líkamans og bætt 

líkamsreisn.  

 Íþróttakennslan ætti að byggjast á alhliða hreyfingu og leikjum sem höfða til 

beggja kynja og allra aldurshópa (Menntamálaráðuneytið, 2006) 

 

 

12. Nám og kennsla 
 Það sem kennslu- og aðferðafræði íþrótta- líkams- og heilsuræktar snýst í 

aðalatriðum um er að koma til móts við þarfir nemenda.  

 Huga skal að líkamlegri virkni hvers og eins og skulu leikir vera aðalatriði í 

kennslu á yngsta aldursstigi en einnig ráðandi þáttur í öðrum stigum. Námið skal stefnt 

að því að vera færnimiðað, þekkingarmiðað, viðhorfamiðað og sköpunarmiðað við 



8 

nálgun markmiða í skólaíþróttum. Líkurnar aukast á að nemendur fái verkefni við sitt 

hæfi ef fjölbreytileiki er í verkefnavali og alhliða uppbyggjandi hreyfinámi.  

 Nemendur þurfa að fá að glíma við verkefni upp á eigin spýtur, í fámennum hópi 

eða fjölmennum hópi, í samvinnu við ýmsa aldurshópa og við hitt kynið. Til að 

markmiðum kennslunnar verði náð er samvinna og keppni einnig mikilvægur þáttur af 

þeirri aðferðafræði sem beitt er. Nemendur þurfa að læra taka ósigri og sigri í leik og 

keppni.  

 Nemendur með sérþarfir sem geta ekki nýtt sér hefðbundna kennslu vegna 

þroska- og geðröskunar þurfa sérstaka aðstoð eða úrræði.  

 Mikilvægt er að kanna skyn- og hreyfiþroska ásamt líkamsþroska nemenda eins 

og þol, liðleika og kraft til að möguleiki sé á að sinna hverjum nemenda. Með því að 

kanna hreyfiþroska og líkamsþroska er unnt að greina ólíkar þarfir nemenda og skapa 

verkefni við hæfi.  

 Staðlað hreyfiþroskapróf í 1. bekk þar sem hæfni í hreyfifærni og skynstöðvum er 

könnuð er kennurum hvatt að nota. Einnig eru þeir hvattir til að fylgjast með þreki 

nemenda með stöðluðum þrekprófum eins og þol-, hraða- eða kraftprófum 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 

 

 

13. Þroskaþættir 
 Markmið skólaíþrótta er flokkað í fjóra mismunandi efnisflokka: 

• Hreyfiþroska og skynþroska 

• Fagurþroska og líkamsþroska 

• Tilfinningaþroska, félagsþroska og siðgæðisþroska 

• Vitsmunaþroska 

 Við framsetningu markmiða í skólanámskrám skal gera ráð fyrir því að þorri nái 

þeim markmiðum sem sett eru. Koma skal til móts við þá nemendur sem eru einhverra 

hluta vegna eftir á í námi. Nemendur sem skara fram úr í námi eiga einnig að fá verkefni 

við hæfi. Huga skal að afreksfólki í íþróttum og koma skal til móts við þarfir og óskir þess 

eins og mögulegt er.  

 Stuðla skal að örvun grunnhreyfinga nemenda og þroskun taugakerfis innan 

markmiða hreyfiþroska og skynþroska með fjölbreyttum leikjum og æfingum. Stefnt skal 

að því að bæta líkamsreisn og líkamshreysti barna og unglinga með markvissri þjálfun 
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þrekþátta, krafts, þols og hraða innan markmiða fagursþroska og líkamsþroska. Stuðlað 

er þá einnig að bættri sjálfsmynd og þjálfun í að tjá tilfinningar sínar fyrir öðrum.  

Stefnt skal að því að efla nemendann sem félagsveru, kenna honum að taka tillit til 

annarra og vera sveigjanlegur í samskiptum innan markmiða tilfinningaþroska, 

félagsþroska og siðgæðisþroska.  

 Auka skal skilning og hæfni nemenda til þess að fara eftir reglum og fyrirmælum 

annarra. Hver nemandi skal fá ánægjulega upplifun af hreyfingu og íþróttum þar sem slík 

reynsla mótar viðhorf nemenda.  

 Stefnt skal að því að auka þekkingu og skilning nemenda á starfsemi líkamans 

og áhrifum skipulagðrar þjálfunar á heilsu og líkama. Nemendur skulu finna sér leiðir til 

líkams- og heilsuræktar og þjálfist í að tjá sig með orðum og tileinki sér orðaforða, 

hugtök og málfar sem tengjast íþróttum, líkams- og heilsurækt (Menntamálaráðuneytið, 

2006).   

 

 

 Vegna þroskaskerðingar nemenda með einhverfu liggur ljóst fyrir að þeir þurfi á 

sérkennslu að halda. Í kaflanum hér fyrir neðan er fjallað um ýmsa þætti er varðar 

sérkennslu í skólum.  

14. Sérkennsla 
 14.1. Markmið og skilgreining. Stuðla skal að alhliða þroska, menntun og 

heilbrigði hvers og eins og skal grunnskólinn leitast við að haga störfum sínum í 

samræmi við eðli og þarfir nemenda .  

 Allir nemendur eiga að hafa kost á að stunda nám í almennum grunnskóla í 

sínum hverfi. Allir nemendur skulu fá nám við sitt hæfi og skal grunnskólinn laga starf sitt 

að þroska og getu allra nemenda sinna. Skólinn skal skapa námsumhverfi sem hæfir 

hverjum og einum.  

 Sérkennsla felur í sér verulega breytingu á námsefni, námsaðstæðum, 

kennsluaðferðum og námsmarkmiðum og er hún skipulögð til skemmri eða lengri tíma 

eftir þörfum nemendans. Sérkennslan fer fram utan almennra bekkjardeilda, í 

sérdeildum, sérskólum eða annars staðar.  

 14.2. Athugun á þörf fyrir sérkennslu. Kannað er hvort í sveitarfélaginu 

sé nemandi sem þarf á sérkennslu að halda vegna fötlunar eða af öðrum aðstæðum og 
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er það skólastjórn í samvinnu við skólastjóra, skólalækni og sérfræðiþjónustu sem sér 

um það.  

 Nemandi skal eiga rétt á sérkennslu ef forráðamenn, kennarar og sérfræðingar í 

sérfræðiþjónustu skóla eru sammála um að nemandi þurfi á sérstöku námstilboði að 

halda.  

 14.3. Skipan sérkennslu. Nemendur sem þurfa á sérkennslu að halda 

skulu fá kennslu við sitt hæfi og er það sveitastjórn sem sér um það.  

 Sérkennslan skal fara fram með ákveðnum hætti, til dæmis með sérkennslu inní 

bekkjardeild, með einstaklingskennslu utan bekkjardeildar eða í sérstökum námshópum, 

með skiptitímum í bekkjardeild, í sérdeild/sérskóla eða annars staðar sem hentar.  

 Fylgst skal með námi og þroska nemenda, þeim leiðbeint og reglulegt samband 

haft við forráðamenn þeirra og er það umsjónarkennarinn sem sér um það. 

 Skólastjóri skóla með 200 nemendur eða fleiri felur einum af kennurum skólans 

að hafa umsjón með kennslu þeirra nemenda sem þurfa á sérkennslu að halda og einnig 

að hafa umsjón með samskiptum við sérfræðiþjónustu skóla. 

 Áætlun sem sérkennslan vinnur eftir skal vera samin ár hvert og samþykkt af 

sveitarstjórn áður en til framkvæmda kemur. Hún er samin af skólastjóra eða 

umsjónarmanni sérkennslu samkvæmt fyrirmælum skólastjóra og í samvinnu við 

nemendaverndarráð.  

 14.4. Starfsmenn. Sérkennari skal sjá um sérkennslu og/eða hafa umsjón 

yfir sérkennslunni. Ef skólastjóra telur nauðsynlegt að ráða uppeldisfulltrúa til að aðstoða 

fatlaða nemendur í grunnskóla þá sér sveitastjórn um það (Menntamálaráðuneytið 

(1996).  

 

 

 

Aðferð 
 
 Til þess að átta sig á hvernig íþróttakennsla fyrir einhverfa nemendur er háttað 

ákvað ég að taka viðtöl við íþróttakennara í þrem skólum á höfuðborgarsvæðinu sem eru 

starfræktar fyrir nemendur með einhverfu 
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Þátttakendur 
 Kannaðir voru Hamraskóli, Digranesskóli og Langholtsskóli en þeir hafa sérdeildir 

fyrir einhverfa. Viðmælendur voru eins og áður segir íþróttakennarar skólanna. 

 Hamraskóli var stofnaður 1991 en þá var skólinn aðeins fyrir nemendur í 1.-7. 

bekk. 1995 útskrifuðust síðan fyrsti árgangurinn með grunnskólapróf. Haustið 1996 var 

síðan stofnuð sérdeild í Hamraskóla. Í dag eru nemendur skólans 320 talsins. 

 Í sérdeild Hamraskóla eru 6 nemendur með einhverfu og eru 6 starfsmenn sem 

sinna þeim. 4 þeirra eru sérkennarar, einn leiksskólasérkennari og einn stuðningsfulltrúi. 

Íþróttakennarar Hamraskóla eru tveir og eru þeir menntaðir íþróttafræðingar.  

 Digranesskóli var stofnaður 1964 en hann var aðeins barnaskóli fyrir 

nemendur 6- 12 ára þar til 1983 en þá varð hann heildstæður grunnskóli fyrir nemendur 

6-16 ára. Árið 1990 var síðan stofnuð sérdeild fyrir börn með einhverfu í Digranesskóla. 

Nemendur skólans eru 480 talsins.  

 Í sérdeild Digranesskóla eru 8 nemendur með einhverfu og eru 8 starfsmenn sem 

sinna þeim. 4 þeirra eru sérkennarar og 3 stuðningsfulltrúar. Í Digranesskóla er einn 

starfandi íþróttakennari og er hann með íþróttakennarapróf, með framhaldsskólapróf frá 

Kennaraháskóla Íslands, próf í líffræði, með námskeið í sérkennslu, lífeðlisfræði, 

anatomíu og margt fleira. 

 Langholtsskóli var stofnaður 1952 en hann var einungis barnaskóli fyrir 

nemendur 6-12 ára þar til 1990 en þá varð hann heildstæður grunnskóli fyrir nemendur 

6-16 ára. Sérdeild Langholtsskóla var stofnuð 1995 fyrir nemendur með einhverfu.  

 Í sérdeild Langholtsskóla eru 8 nemendur með einhverfu og eru 6 starfsmenn 

sem sinna þeim. 4 þeirra eru sérkennarar, 1 þroskaþjálfi og einn leikskólasérkennari. Í 

Langholtsskóla er einn starfandi íþróttakennari og er hann með íþróttakennarapróf í 

grunn- og framhaldsskóla, próf í sérkennslu og almennum þroskafrávikum frá 

Ungverjalandi. (sjá heimasíður skólana1) 

 

 

Rannsóknarsnið 
 Um er að ræða eigindlega rannsókn sem byggist á viðtölum og heimildarvinnu 

þar sem það hentaði vel í þessu tilfelli. Gerður var opinn spurningalisti sem þátttakendur 

                                                 
1
 www.hamraskoli.is, www.langholtsskoli.is, www.digranesskoli.kopavogur.is 
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svöruðu í viðtali, sjá viðauka 1. Spurningarlistinn var hafður opinn svo þátttakendur yrðu 

sem minnst leiddir áfram og svo kæmi góð og fullnægjandi svör út úr viðtölunum. 

Spurningalistinn var gerður án stuðnings við eldri rannsóknir.  

 

 

Rannsóknaraðstæður  
 Hringt var í viðmælendur þar sem staður og tími var ákveðinn fyrir viðtöl. Viðtölin 

fóru fram á stöðum sem hentaði íþróttakennurunum hverju sinni. Viðmælendur voru 

spurðir spurningar sem þeir svo svöruðu. Tölva var svo notuð til að skrá niðurstöður 

jafnóðum.  

 

 

 

Niðurstöður 
 
 Í Hamraskóla, Digranesskóla og Langholtsskóla eru starfræktar sérdeildir fyrir 

nemendur með einhverfu. Hér fyrir neðan er greint frá hvernig starfshættir sérdeildanna 

eru.  

 

Hamraskóli 

 Í Hamraskóla fer íþróttakennslan fram tvisvar í viku hjá nemendum í sérdeildinni. 

Íþróttaaðstaðan er frekar lítil eða á stærð við blakvöll en hún er nýleg. Nóg er til af 

áhöldum en þau öll hefðbundin. Í íþróttum eru nemendurnir annan tímann inní almennri 

íþróttakennslu en hinn eru þau sér. Í almennri kennslunni er farið í stöðvahringi og 

boltaleiki en í hinum tímanum er mikið farið í stöðvaþjálfun sem inniheldur 

jafnvægisæfingar og baunapokaæfingar. Allir íþróttatímar byrja á upphitun þar sem 

nemendur skokka, sippa eða annað til að hita upp líkamann. 

 Íþróttakennararnir eru tveir og skipta þeir kennslunni á milli sín. Nemendur hafa 

stuðningsfulltrúa hjá sér allan tímann þeim til aðstoðar ef þarf en að mestum hluta ná 

nemendurnir að fylgja með í tímunum. Erfiðast gengur ef kennarinn lætur nemendur 

spila körfubolta þar sem körfubolti er svo mikil snertiíþrótt og nemendur með einhverfu 

eru mjög viðkæmir fyrir snertingum.  
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 Í Hamraskóla er sérdeildin í íþróttum af félagslegum forsendum þar sem reynt er 

að efla félagsþroska og efla tengsl sem mest milli nemenda í almennri deild og nemenda 

í sérkennslunni.  

  Samkvæmt menntastefnu Reykjavíkur þá er Hamraskóli, skóli án aðgreiningar 

þar sem nemendur eru metnir eftir styrkleika og þeir virkjaðir eins mikið og hægt er í 

þeim fögum sem þeir eru bestir í . Nemendurnir í sérkennslunni fylgja því bekkjum sínum 

í almennri kennslu eins og hægt er.  

  Nemendurnir í Hamraskóla eru mjög misjafnir á getu og hæfni. Þeir nemendur 

sem eiga erfitt með að skilja og tjá sig lítið hafa verri hreyfigetu en þeir sem tala.  

 Hamraskóli beitir Teacch sem kennsluaðferð í bóklegu fögunum en í 

íþróttakennslunni aðeins ef fyrirmæli íþróttakennarans komast ekki til skila. 

Stuðningsfulltrúarnir sjá um að sýna nemendum myndirnar. (Elmar Hjaltalín munnleg 

heimild, 2007) 

 

 

Digranesskóli 
 Í Digranesskóla mæta nemendur þrisvar til fjórum sinnum í viku í íþróttir. Þau 

hafa einn stóran sal, einn lítinn sem er lyftingarsalur og mjög fá áhöld. Nemendum er 

skipt í eldri og yngri hópa. Yngri hópurinn er í stóra salnum þar sem þau fóru í gegnum 

stöðvaþjálfun fyrir áramót en æfa samhæfingu og gera fimleikaæfingar á loftdýnu 

(airtrack) eftir áramót. Eldri hópurinn er mest í lyftingarsalnum þar sem þau eru látin 

hlaupa á brettum og lyfta lóðum.  

 Í Digranesskóla starfar einn íþróttakennari en hann fær aðstoð frá 

stuðningsfulltrúum með yngri hópinn en er ein með eldri hópinn. 

 Teacch aðferðinni er beitt í íþróttakennslunni þar sem spjöld sem eru 

mismunandi á litin eru notuð til að nemendur viti hve margar ferðir þeir eiga að fara eða 

hve mikið þau eiga að gera af æfingum. Nemendur setja spjöldin í hólf eftir hverja 

umferð eða æfingu. Í sérkennslunni í bóklegu er Teacch og atferlismeðferð beitt.  

 Í Digranesskóla eru flestir nemendur mjög skertir í tali og þroska. 

Íþróttakennarinn gætir þess að vera ekki að breyta of mikið eða bæta við af æfingum því 

nemendur þurfa mikið að fylgja alltaf sömu rútínu til að allt gangi upp. Svo nemendur 

staðni ekki í íþróttakennslunni þá bætir íþróttakennarinn inn æfingum öðru hvoru til að 

auka hreyfifærni nemendanna.  
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 Nemendum hefur gengið almennt mjög vel og hafa nemendur grennst mikið og 

er andleg og líkamleg líðan nemenda mun betri en áður. Mjög erfitt getur verið að virkja 

einstaklinga með einhverfu í íþróttakennslunni. Íþróttakennarinn í Digranesskóla er með 

nemanda sem erfiðlega gekk að virkja. Hún var búin að reyna ýmislegt til að fá hana til 

að hreyfa sig en það sem virkaði á þennan nemenda var að setja nemandan á 

hlaupabretti við hliðina á öðrum sem þessi nemandi var hrifinn af. Í dag hleypur þessi 

nemandi langar vegalengdir, hefur grennst þónokkuð og hreyfigetan bæst til muna.  

 Þarna er gott dæmi um hve flókið það getur verið að kenna einstaklingum með 

einhverfu. Ekkert eitt virkar á alla nemendur heldur þarf að koma til móts við ólíkar þarfir 

einstaklinga og miða þarf kennsluna að því að allir fái kennslu við sitt hæfi.  

 (Rósa Ólafsdóttir munnleg heimild, 2007)  

 

 

Langholtsskóli 
 Mikil áhersla er lögð á hreyfingu nemenda í sérdeildinni í Langholtsskóla og eru 

nemendur tvisvar til þrisvar í viku í íþróttum í íþróttahúsinu við skólann og að hluta til í 

íþróttahúsi Tennis- og badmintonfélags Reykjavíkur við Álfheima. Nemendur fara einnig 

tvisvar í mánuði á skauta og einnig tvisvar í mánuði í útiíþróttir. Þegar vorar þá koma 

línuskautar, hlaupahjól og tvíhjól í stað ísskauta.  

 Aldurs- og getuskipti er í íþróttakennslunni þar sem ekki eru allir nemendur sem 

geta tjáð sig. Kennarar úr einhverfudeildinni eru íþróttakennaranum til aðstoðar.   

Langholtsskóli notar Teacch sem kennsluaðferð bæði í sérkennslunni í bóklegu og í 

íþróttakennslunni. Nemendur fara eftir myndum sem kennarinn sýnir til að nemendur 

skilji fyrirmæli sem hann setur þeim fyrir. Íþróttakennarinn beitir einnig hljóð- og 

sýnikennslu í íþróttkennslunni sem nemendur herma svo eftir.  

 Íþróttakennslan hefst á upphitun þar sem nemendur skokka í hringi, í 

aðalhlutanum eru æfðar grófhreyfingar, takthreyfingar, styrktaræfingar og 

jafnvægisæfingar. Í lokinn er frjálst og svo teygjur og slökun þar sem kennarinn sýnir og 

nemendur herma eftir (Gabriella P. Belányi munnleg heimild, 2007).   
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Umræða 

 

Er íþróttakennslan við hæfi nemenda? 
 Eftir viðtölin við íþróttakennarana þá er hægt að segja nemendur eru að fá 

kennslu við hæfi samkvæmt aðalnámsskrá grunnskólana þótt hún sé mjög misjöfn hjá 

skólunum.  

 Einstaklingar sem greinast með einhverfu eiga erfitt með að tengjast öðrum 

félags- og tilfinningalega vegna truflunar á taugaþroska og því gætir verið erfitt að efla 

þessa þroskaþætti í sérkennslunni. 

 Mismunandi áherslur eru lagðar í skólunum þrem sem efla ólík þroskasvið 

nemenda.  

 Í Hamraskóla er lögð áhersla á félagsþroska með því að hafa sérkennsluna inní 

almennri kennslu og efla þar tengsl milli nemenda. Nemendur Hamraskóla ná að fylgja 

eftir í íþróttakennslunni og er hreyfiþroskinn því ágætur. Þar sem einstaklingar með 

einhverfu eru skertir í félagsþroska þá er tilvalið að efla þann hluta í íþróttakennslunni.  

 Í Digranesskóla eru nemendurnir alveg sér í kennslunni, þar fá þau einfalda en 

góða þjálfun í þrekstöðvum og hreyfiþroskabrautum þar sem nemendur þurfa 

einfaldleika og stöðugleika þar sem geta þeirra er ólík. Digranesskóli leggur því áherslu 

á að efla hreyfi- og líkamsþroska. 

 Í Langholtsskóla er mikil áhersla lögð á hreyfingu á margvíslegan hátt. Mest er 

verið að efla hreyfiþroska með því að hafa fjölbreytta kennslu fyrir nemendurna. Ýmsir 

þroskaþættir eru efldir í Langholtsskóla eins og skynþroski með takt- og 

jafnvægisæfingum, hreyfiþroski með æfingum á skautum, hjólum og styrktaræfingum.  

 Skólunum gengur vel að efla þá þætti sem aðalnámsskrá grunnskólana setur 

þeim fyrir eins og að bæta stoðkerfi og líkamsreisn nemenda með góðri og markvissri 

kennslu.  Með því að efla stoðkerfi og líkamsreisn þá eykst andleg og líkamleg vellíðan 

sem er eitt það mikilvægasta sem skólarnir geta veitt nemendum sínum.  

 Samkvæmt reglugerð um sérkennslu eru nemendur að fá kennslu eftir getu og 

þroska hvers og eins í skólunum þar sem íþróttakennararnir gæta þess að hafa 

æfingarnar í íþróttum einfaldar og vaða ekki úr einu yfir í annað.  
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Hvernig eru aðstæður í skólunum til kennslu þessara nemenda? 
 Skólarnir hafa nú ekki bestu aðstæður til íþróttakennslu en íþróttakennarar ná að 

nýta salina á sem besta máta og gera gott úr því sem þeir hafa.  

 Hamraskóli er með nýlegt íþróttahús og áhöld en salurinn er aðeins á stærð við 

blakvöll. Þetta kemur sér eflaust vel fyrir einstaklingana í sérdeildinni því umhverfið sem 

þeir eru í er ekki víðáttumikið, en víðáttumikið svæði gerir þá óörugga. Fyrir nemendur á 

almennum bekkjum takmarkar stærð íþróttahússins kennsluna hins vegar þar sem 

möguleikar kennarans á fjölbreyttni er ekki sú sama og hjá þeim sem æfa í stórum 

íþróttasal. Ef nemendur eru margir þá er plássið lítið til að hreyfa sig.  

 Í Digranesskóla er íþróttahúsið mjög stórt og áhöldin fá og gömul sem hentar ekki 

beint nemendum í sérkennslu en skólinn hefur reyndar einnig sal með lyftingartækjum 

og hlaupabrettum sem vegur uppá móti hinu.  

 Í Langholtsskóla er salurinn stór og áhöldin einnig gömul og fá en þau hafa einnig 

aðstöðu hjá TBR. Skólinn fer með kennsluna út fyrir skólann þar sem nemendur fara á 

skauta yfir vetrartímann en á tvíhjól eða línuskauta yfir haust- og vortímann. Það hefur 

reynst nemendum vel í Langholtsskóla að hafa kennsluna bæði innan- og utanhús því 

þótt kennslan sé fjölbreytt á þennan máta, þá er ekki verið að breyta kennsluþáttum í 

tíma og ótíma því ekki mega miklar breytingar vera í hverjum tíma því það getur komið 

að stað óöryggi hjá þeim.  

 

 

Hve fagleg eru vinnubrögð íþróttakennara? 
 Íþróttakennarar skólana hafa mjög ólíkan bakgrunn. Kennarinn í Langholtsskóla 

hefur mikla menntun á sviði sérkennslu á meðan íþróttakennararnir í Hamraskóla hafa 

aðeins íþróttafræðipróf frá Kennaraháskólanum. Þótt menntunin sé svona ólík virðast 

kennararnir í þessum þrem skólum vera vel hæfir í sérkennslunni, þeir beita ólíkum 

kennsluaðferðum sem allar virðast virka vel á nemendur.  

 Íþróttakennararnir hafa allir þróað sig áfram með nemendurna í sérkennslunni og 

hafa því fundið út hverjar þarfir og geta nemendanna er.  
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Hvernig er viðhorf  kennara til nemenda? 
 Íþróttakennarar skólana virðast hafa mikinn áhuga á sérkennslunni í starfi sínu. 

Þau eru jákvæð gagnvart nemendum sínum og þolinmóð. Þau vita að með eljunni næst 

árangur. Þótt það taki tíma að kenna nemendum í sérdeildinni að gera einföldustu hluti 

þá er það svo mikil gleði þegar vel tekst til.  

 Kennararnir eru metnaðarfullir og vilja að nemendurnir fái kennslu við hæfi sem  

bæti stoðkerfi, líkamsreisn og andlega líðan nemenda sinna.  

 

 

Hvað reyndist vel og hvað reyndist miður vel? 
 Yfir heildina litið er margt jákvætt hægt að segja um kennsluna hjá skólunum. 

Allir ná þeir að virkja nemendur vel í íþróttatímunum, bæta stoðkerfi og líkamsreisn, efla 

þroskaþætti nemenda og síðast en ekki síst þá hafa íþróttakennararnir allir mikinn áhuga 

á kennslu nemenda í sérdeild. Þeir hafa metnað í starfi, eru með jákvætt viðhorf bæði til 

kennslunnar og nemenda sinna og einnig ná vel til þeirra. 

 Það eina neikvæða í sambandi við sérkennsluna í íþróttum er íþróttaaðstaðan og 

þá sérstaklega áhöldin. Erfitt virðist fyrir kennara að fá næg áhöld fyrir veturinn. Hvort 

ástæðan sé peningaleysi skólanna eða eitthvað annað þá er þetta atriði sem þarf að 

laga. Fyrir nemendur að vera í íþróttatímum með til dæmis bolta sem eru gamlir og linir 

er ekki beint áhugavert, það auðveldar allavegana ekki fyrir kennaranum að vekja áhuga 

nemenda sinna á boltagreinum.  

 Með einföldum áhöldum eins og baunapokum og húllahoppahringjum og 

sippuböndum er hægt að gera einfaldar hreyfiþroskabrautir sem er mjög mikilvægur 

þáttur í sérkennslunni hjá nemendum með einhverfu. Þarna er kennurum ekki gert 

auðvelt fyrir því þeir þurfa stöðugt að reyna að vera með kennslu sem vekur áhuga 

nemenda og ekki hafa þeir úr miklu að spila.  

 

 

TEACCH og Atferlismeðferð- Hvernig nýttust þessar 
kennsluaðferðir? 
 Í öllum þrem skólunum er unnið með TEACCH kerfið, það notað í bóklegri 

kennslu og á misjafnan máta í íþróttakennslunni. Það virðist vera mesta þörfin fyrir 

TEACCH hjá Langholtsskóla þar sem öll fyrirmæli kennarans fara fram með myndum. Í 
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Hamraskóla er það aðeins ef nemendur skilja ekki fyrirmæli íþróttakennarans og í 

Digranesskóla til að nemendur viti fjölda umferða af æfingum sem skal framkvæma.   

 Atferlismeðferðin er aðeins notuð í bóklegri kennslu hjá Digranesskóla. Þar hefur 

þeim tekist að virkja nemendur með því að láta þá hoppa á litlu trampólíni sem 

nemendum þykir mjög gaman.  Hvort þörfin fyrir atferlismeðferðina sé aðeins hjá 

Digranesskóla er ekki vitað, það getur farið eftir getu og hæfni nemenda hverju sinni. 

 

 

Hvað má af þessu læra? 

 Þegar einstaklingur er á lokaári við íþróttafræði við Kennaraháskólann á 

Laugarvatni þarf hann að velja sér efni til að skrifa um í lokaverkefninu. Þessi ákvörðun 

getur reynst nemendum erfið því margt hefur maður lært á þessum þrem árum í 

skólanum. Valið á efni getur verið vegna þess að nemandinn hefur áhuga á því sviði en 

hefur samt enga þekkingu. Einnig þarf að hafa í huga hvers konar lokaverkefni skal gera, 

hvort það eigi að vera til dæmis eigindlegt eða megindlegt.  

 Ákvörðunin var auðveld í þessu tilfelli þar sem áhuginn á þessu sviði er mikill. 

Hvernig einstaklingar með einhverfu “hugsar“ og hvernig háttarfar þeirra er, er það sem 

heillar.  

 Í náminu er ekki mikil áhersla lögð á því að nemendur læri hvernig kenna skuli 

einstaklingum með einhverfu. Aðeins einn áfangi er kenndur um fötlunarfræði en þá er 

einblínt á fötlunina sjálfa en ekki kennsluaðferðina sem tengist henni.  

 Í dag eru nemendur með allskyns fatlanir og frávik sem stunda nám í almennum 

bekkjum og deildum. Þótt þessir nemendur séu í almennum bekkjum þá þarf þekking 

kennarana að vera til staðar svo nemendur fái kennslu við hæfi og getu þar sem mikið er 

einblínt á að námið sé einstaklingsmiðað.  

 Við gerð þessarar rannsóknar er margt sem mætti hafa verið gert öðruvísi eða á 

betri máta. Þótt áhugi rannsakandans á þessu sviði sé mikill þá hefði verið hægt að í 

stað þess að taka viðtöl og fylgjast aðeins með kennslunni þá hefði verið gott að kynnast 

nemendunum sjálfum, vinna með íþróttakennurum skólana og læra af þeim.   

 Að taka hreyfiþroskapróf á nemendum hefði einnig verið hægt að gera til að sjá 

hvort skólarnir séu að leggja réttar áherslur í kennslu sinni eða hvort einblína ætti meira 

á að vera með nemendurnar í hreyfiþroskabrautum.  
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 Rannsóknarefnið mætti einnig hafa verið stærra því alltaf er hægt að rannsaka 

meira og fara dýpra í efnið en gert var. Hægt hefði verið að rannsaka allar sérdeildir í 

grunnskólum fyrir nemendur með einhverfu á höfuðborgarsvæðinu því þeir eru 4, einnig 

að rannsaka sérkennsluna í bæði sundinu og íþróttakennslunni eða jafnvel bæði bóklegu 

sérkennsluna og sérkennsluna í íþróttum.  

 Fyrst þegar ákvörðunin er tekin með rannsóknarefnið er þekkingin og kunnáttan 

engin. Þetta er stórt skref sem nemendur á lokaári þurfa að taka, skref sem gæti haft 

áhrif á hvaða leið einstaklingarnir fara eftir útskrift og því mjög mikilvægt að nemendur 

velji sér efni sem þeir telji að áhuginn á því verði ennþá meiri þegar stóra stundin rennur 

upp, sem sagt útskriftin sjálf.  

 

 

 

Lokaorð 
 
 Það sem ég hef komist að í rannsókn minni er hversu ólíkar kennsluaðferðir er 

hægt að nota við sérkennslu einstaklinga með einhverfu. Skólarnir beita mjög ólíkum 

aðferðum sem allar virðast ganga upp.  

 Ég tel mig hafa lært mjög mikið af þessari rannsókn, lært að þekkja Teacch og 

atferlismeðferðina sem einmitt eru notaðar í sérkennslunni í skólunum þrem og hvað 

mikilvægt er að hafa gott skipulag á kennslunni og að tímarnir séu sem einfaldastir svo 

nemendur finni fyrir öryggi. Ef ég vel að fara þá leið að fara út í sérkennslu með einhverf 

börn mun ég nýta mér þá reynslu sem ég fékk við þessa rannsókn.  

 Áhugi minn á einhverfu hefur aukist eftir allt það sem ég hef lært við þessa 

rannsókn og hef ég áhuga á að auka við mig þekkingu enn frekar á þessu sviði.  Mér 

finnst að ef við eigum að geta tekið að okkur sérkennslu þá erum við íþróttafræðinemar 

ekki að fá nægilega kennslu á því sviði.  

 Ég vil sjá breytingar í kennsluháttum svo verðandi íþróttafræðingar geti kennt 

öllum þeim ólíku nemendum sem þeir fá í kennslu til sín og geti veitt nemendum sínum 

kennslu við hæfi sem henti öllum en ekki aðeins þeim heilbrigðu.  
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