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Úrdráttur 
 

Þessi ritgerð fjallar um börn með sérþarfir það er  börn sem við segjum að hafi fötlun, 
þá ræði ég um viðhorf til fatlaðra og nám án aðgreiningar. Ég hef kosið að ræða 
nokkuð um þá tegund fötlunar sem nefnd er einhverfa og leitast við að greina frá 
hvernig hún lýsir sér í einstaklingi. Einnig fjalla ég um einstaklingsnámskrá og 
foreldraviðtöl. Ég ræði hér um sérþarfir einhverfs drengs og hvernig unnið er með þær 
í leikskóla. Það er mikilvægt að greina börn snemma og fylgjast vel með þroska þeirra 
og meta út frá því hvort börnin þurfi á  einstaklingsnámskrá  að halda tímabundið eða 
alla ævi.  Þegar ég tala um kennara þá á ég líka við leikskólakennara. Í leikskólum og 
í fyrstu bekkjum grunnskóla er farið eftir mjög  áþekkum  kennsluaðferðum. 
Framtíðarhorfur barna með einhverfu eru bjartari nú en áður fyrr. Núna þekkjum við 
margar leiðir til að gefa einhverfum meiri von um að þau geti spjara sig í þessu flókna 
lífi sem við lifum í. Kennsla í skipulögðu vinnubrögðum með áherslu á sjónrænar 
vísbendingar hefur sýnt að henti mjög vel fyrir einhverf börn. Einnig hefur kennsla í 
atferlismeðferðinni þar sem öflug einstaklingsþjálfun fer fram reynst vel með 
einhverfum. 
 

Abstract  
 

In this essay I discuss children with special education needs, or children who 
we normally refer to as disabled, and furthermore the view, in general, to disabled 
children and inclusion. I have decided to talk about the type of disability that we call 
infantile autism and describe the symptoms it causes by an individual. I will also 
discuss individual educational plan and parent interviews. I will talk about the special 
needs of children with autism and how they are handled in a nursery school. It is 
important to diagnose children early and follow their development closely in order to 
evaluate if the children need individual education temporarily or permanently. When I 
say teacher then I am also referring to pre-school teachers. In pre-schools and the first 
years of school the methods of teaching are often very similar. The future prospects of 
children with autism are now better than some years ago. We now know many ways 
to give children with autism hope that they can adapt to the complex way of life live. 
Teaching in a well-organized environment that emphasis visual clues and the 
importance of the child understanding of the environment, have shown very good 
results for children with autism. Behavior modification with good individual training 
has also proven to be a good method in teaching and learning for children with 
autism.  
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1. Inngangur 
 

Mjög margir einstaklingar hafa sínar sérþarfir en þær eru mismiklar og birtast á 

mismunandi hátt. Þessi ritgerð fjallar um börn með sérþarfir eða fötlun í 

leikskólanum. Umfjöllunin beinir athygli sinni að börnum með einhverfu og 

mikilvægi þess að gera einstaklingsnámskrá fyrir börn sem eru með sérþarfir.  

 Börn með sérþarfir eru börn með fatlanir og/eða þroskafrávik, félagslega og  

tilfinningalega erfiðleika, málhömlun og/eða málerfiðleika. Hér er einnig átt við börn  

sem eiga við langvarandi erfiðleika að etja og þau börn sem talið er að vinni bug á 

erfiðleikum sínum með réttri aðstoð. Samkvæmt heimildum Leikskóla Reykjavíkur er 

talið að um 6-7% barna á leikskólaaldri teljast vera með sérþarfir.1

Í öllu skólastarfi þarf að nota kennsluaðferðir eða nálgun sem leiðir til aukins 

þroska einstaklingsins. Það er sama hversu alvarleg fötlunin er og sérþarfirnar miklar 

eða litlar, með réttum undirbúningi þjálfun/kennslu er framför vís. Mikilvægt er að 

leggja áherslu á það sem barnið getur, áhuga þess og vilja, þá verður öll vinna með 

barninu ánægjulegri og markvissari. Það er  einnig mikilvægt að greina börn snemma 

og fylgjast vel með þroska þeirra og meta út frá því hvort börnin þurfi á 

einstaklingsnámskrá að halda tímabundið eða alla ævi. 

Einhverfa er flókin fötlun sem getur komið fram á mjög mismunandi hátt. 

Ekki eru til dæmis öll börn með sömu einkenni og mér fannst því áhugavert að 

fræðast meira um þessa fötlun  og skoða síðan hvernig  einstaklingsnámsskrá er unnin 

með börnum með einhverfu. Ég tel það vera mjög mikilvægt fyrir leikskólakennara að 

hafa þekkingu í gerð einstaklingsnámsskrár og vera undir það búinn að taka á móti 

börnum sem búa við fötlun. 

 Þegar ég byrjaði að skrifa þessa ritgerð fór ég að hugsa hvernig hún gæti nýts 

mér í starfi. Ég ákvað því að skrifa ritgerðina með það í huga, meðal annars, að hún 

gæti komið að gagni sem nokkur konar fræðslurit fyrir leikskóla og leikskólakennari 

sem væri að vinna með börnum með sérþarfir. Ritið mætti nota til þess að glöggva sig 

á þessari fötlun og hvað þarf að hafa í huga þegar t.d er unnið  með 

einstaklingsnámskrá fyrir barn með einhverfu. Einnig mætti líta á ritið sem hvatningu 

til þeirra er málin varða að leita sér ítarlegri upplýsinga um þau viðfangsefni sem ég 

fjalla um.  Ritgerðin er því meðal annars skrifað með þetta í huga. 

 
1Sérkennsla í Leikskólum Reykjavíkur. 2002 
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Ritgerðin er þannig uppbyggð að  ég fjalla fyrst  almenna um fötlun, til að 

hægt sé að átta sig betur á þroskaröskunum og ræði síðan stuttlega um viðhorf til 

fatlana bæði nú á dögum og áður fyrr. Í framhaldi af þessu mun á fjalla um sérþarfir 

og þau atriði sem ég tel mikilvægt að leggja áherslu á við gerð einstaklingsnámsskrár. 

Ég greini að lokum frá í stórum dráttum, tveimur algengustu leiðum við kennslu barna 

með einhverfu. Umfjöllun minni lýkur með umræðu útfrá nokkra efnisþáttum 

ritgerðarinnar. 

Eitt af hlutverkum leikskóla er að þekkja lög og reglugerðir sem tengjast öllum 

börnum en það skylda  leikskóla að mæta þörfum allra einstaklinga óháð fötlun þeirra 

og getu. Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikskólinn sé fyrir öll börn óháð andlegu 

og líkamlegu atgervi, menningu eða trú. Ennfremur segir í lögum um leikskóla: 

 
Að kappkosta í samvinnu við heimilin að efla alhliða þroska barna í samræmi 

við eðli og þarfir hvers og eins og leitast við að hlúa að þeim andlega og 

líkamlega svo að þau fái notið bernsku sinnar2

Einnig segir í lögunum, 15 gr: 

 

Börn á leikskólaaldri, sem vegna fötlunar, tilfinningalegra eða félagslegra 

erfileika þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun, eiga rétt á henni innan leikskólans 

undir handleiðslu sérfræðinga.3

Það er því ljóst að ábyrgð leikskóla varðandi börn með fötlun er mikil. Það má 

heldur ekki gleymast að leikskólinn þarf oft  að sækja ráðgjöf og leiðsögn varðandi 

nemendur með fatlanir. Þrátt fyrir að lög og reglugerðir kveði á um skyldur og  

þjónustu leikskóla fyrir börn með fatlanir þá eru það fyrst og síðast viðhorf hins 

almenna leiksólakennara og hans þekking sem hefur afgerandi áhrif á allt starfið og 

mótun þess.  Þessi ritgerð er til þess skrifuð að draga fram nokkra af þeim þáttum sem 

mikilvægt er fyrir hinn almenna leikskólakennara að hafa í huga varðandi börn með 

fötlun, í þessu tilviki einhverfu, á leikskólanum   Ég vil taka fram að þegar ég  tala um 

kennara  í umfjöllun minni þá á ég líka við leikskólakennara. 

 

2 Lög um leikskóla nr. 78/1994 
3 Lög um leikskóla nr. 78/1994 
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1.1. Fötlun 
 

Skilgreina má fötlun hjá einstakling  sem truflun á þroska miðtaugakerfis 

(taugaþroska) sem truflar eðlilegan þroska bæði líkamlegan og andlegan. Kann slíkt 

að vera meðfætt en  einnig geta slys og sjúkdómar valdið alvarlegri röskun í færni. 

Algengast er að börn verði fötluð vegna meðfæddra frávika í taugaþroska, t.d. vegna 

litningagalla eða annarra erfðafræðilegra þátta. Með alvarlegri þroskaröskun er átt við 

meðfætt eða áunnið ástand sem veldur því að þroski og færni víkur verulega frá því 

sem eðlilegt er talið og hindrar einstaklingin í að aðlagast venjulegum kröfum 

þjóðfélagsins án markvissrar aðstoðar á uppvaxtarárunum. Fötlun getur birst í 

mörgum myndum t.d. þroskahömlun, hreyfihömlun, málhömlun, atferlistruflun og 

fleiru sem hindrar einstaklinginn í að lifa sjálfstæðu lífi.4

Afbrigðileg þróun miðtaugakerfisins getur valdið frávikum í þroska sem leiðir 

til vangetu barnsins við að tileinka sér ýmsa færni. Því má segja að fötlun hafi tvær 

hliðar, líffræðilega hömlun og félagslegar hömlur sem ýmist ýtir undir eða dregur úr 

afleiðingum hömlunar. Einstaklingurinn er þá háður aðstoð sem samfélagið ákveður 

að sé við hæfi. Þetta veldur því að afstætt er hvað telst fötlun og hvað ekki í hverju 

samfélagi. Lestrarerfileikar íslensks barns getur t.d. leitt af sér fötlun vegna þess að öll 

menntun og starfsemi byggist á einn eða annan hátt á lestrarkunnáttu. Hins vegar eru 

lestrarerfiðleikar ekki talin fötlun í samfélögum þar sem ólæsi er útbreitt.5

Almennt læsi má heita sjálfsögð og eðlileg krafa í  heiminum í dag því á 

tækniöld eins og þessari er fólk einangrað ef það getur ekki lesið sér til. En fátæktin er 

svo mikil í sumum löndum að ekki er hægt að koma í veg fyrir að börn vinni í staðinn 

fyrir að vera í skóla, þó svo að lög og alþjóðlegir sáttmálar séu til um að útrýma ólæsi 

og börn í heiminum ættu að eiga rétt á að stunda skóla. Sameinuðu þjóðirnar berjast 

öflugri baráttu við að útrýma  ólæsi í heiminum í samfélögum þriðja heimsins.  Hér á 

Íslandi er læsi mjög mikilvægt hverjum þeim einstaklingi sem ætlar sér að taka virkan 

þátt í samfélaginu, bæði félagslega sem og í atvinnulegu tilliti. 

Á Íslandi fæðast allt að fjörtíu börn á ári sem flokkast undir skilgreiningu á 

þroskahömlun og er hún því algengasta fötlunin hér á landi. Þroskahömlun barna 

einkennist fyrst og fremst af marktækum frávikum í vitsmunaþroska en einnig þurfa 

umtalsverðir erfileikar í félagsþroska og hegðun að vera til staðar. Þegar talað er um 

 
4 Edvald Sæmundsen. (ártal vantar) 
5 Edvald Sæmundsen og Páll Magnússon.1993: 148 
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erfileika í  félagsþroska er átt við að barnið eigi erfitt með að aðlagast þeim kröfum 

sem gerðar eru til barna á sama aldri um félagsleg samskipti og hegðun. Einstaklingar 

með fötlun eiga erfitt með að læra og gera hluti eins og aðrir einstaklingar. Til að 

komast til móts við fatlaða einstaklinga þurfa þeir oft mikla hjálp til að geta aðlagast 

þjóðfélaginu sem best og geta bjargað sér sem sjálfstæðir einstaklingar. Það þarf að 

taka tillit til sérþarfa hvers og eins einstaklings og meta hans þroska og stöðu.6

Hjá börnum með þroskafrávik/fötlun er erfið hegðun og ýmis geðræn einkenni 

oft algengari en hjá börnum sem ekki hafa slík frávik. Þetta er að einhverju leyti hægt 

að skýra með því að kanna samspil hins fatlaða við umhverfi sitt þar sem félagslegar 

aðstæður geta ýmist dregið úr eða aukið áhrif fötlunarinnar. Neikvæð áhrif frá 

umhverfinu eru t.d. þegar barn fær lítið að spreyta sig og fær of mikla hjálp við 

viðfangsefni sín. Til lengri tíma litið getur þetta aukið á fötlun þeirra. Annað dæmi um 

öfgar er þegar fötluninni er afneitað með öllu en það minnkar líkurnar á að komið sé 

hæfilega til móts við þarfir barnsins.7

1.2. Viðhorf til fatlaðra 

 
Á undanförnum áratug hefur orðið til  mikil þekking bæði stjórnsýsluleg og fagleg, í 

málefnum fatlaðra, t.d. í búsetumálum sem stuðlar að sjálfstæðari búsetu, þjónustu, 

atvinnu og í skólakerfinu sjálfu.8

Fram kemur í bók Margrétar Margeirsdóttur að fyrr á árum var litið á fatlaða 

einstaklinga sem dýr. Þeir voru pyntaðir, bundnir og geymdir þar sem enginn gat séð 

þá, þá gjarnan í útihúsum eða geymslum. Í byrjun 18. aldarinnar, þegar 

upplýsingastefnan fór að taka sess í þjóðfélögum víða út í heimi, breyttist viðhorf til 

fatlaðra smá saman vegna aukinna vísinda í læknisfræðum og fram komu nýjar 

kenningar og uppgötvanir. Upplýsingastefnan var grundvölluð á skynsemishyggju og 

hjátrú og fordómar minnkuðu.9

Um miðja 19. öld komu fyrstu skólar fyrir þroskaheft börn og var sá fyrsti 

stofnaður í París 1837. Það var fyrst á 19. öldinni, í kjölfar iðnvæðingarinnar, sem  

stofnanir fyrir fatlaða urðu til á Norðurlöndunum. Danir voru fyrstir til að stuðla að 

 
6 Tryggvi Sigurðsson. (ártal vantar) 
7 Evald Sæmundsen og Páll Magnússon. 1993: 149-150 
8 Margrét Margeirsdóttir. 2001: 262 
9 Margrét Margeirsdóttir. 2001:28 
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bættum málefnum fyrir þroskaheftra. Stofnanir voru bæði skólar og heilsuhæli. Eftir 

síðari heimstyrjöldina hófst tímabil sem stuðlaði að umbótum í málefnum fatlaðra  

m.a. varðandi nám og önnur réttindi þeirra. Þessi mál áttu að sitja í fyrirrúmi og 

þjóðfélagið fór að viðurkenna þarfir þessa fólks til að njóta aðstoðar og búa við sem 

eðlilegustu lífshætti.10 

Ekki hefur verið auðveldur tími fyrir fatlaða einstaklinga fyrr á árum, þegar 

lítill skilningur eða umhyggja var fyrir hendi. Að koma fram við fólk sem dýr getur 

ekki talist siðlegt í nokkru samfélagi og leiddi af sér mikla fordóma og þjáningar bæði 

fyrir hina fötluðu sem og fjölskyldur þeirra. Fram til ársins 1930 voru málefnum 

fatlaðra og þroskaheftra á Íslandi ekki veitt nein sérstök athygli. En eftir það eða um 

1930 þegar Sesselja Sigmundsdóttir stofnaði fyrstu stofnunina fyrir fatlaða og 

þroskaheft börn á Grímsnesi, breyttust viðhorfin smátt og smátt til þessara 

einstaklinga. Stofnunin var nefnd Barnaheimilið Sólheimar. Í skipulagsskrá fyrir 

heimilið frá 1934 segir í 2.gr. um hlutverk stofnunarinnar: 

 

Tilgangur stofnunarinnar er sá og skal jafnan vera að veita börnum og 

unglingum sem best uppeldi, bæði andlega og líkamlega. Skulu börn að öðru 

jöfnu ganga fyrir, sem veikluð eru og vanrækt. Einnig er stofnuninni heimilt 

að taka fávita til umönnunar.11 

Með aukinni þekkingu og menntun þeirra er vinna að málefnum fatlaðra sem 

og jákvæðari viðhorfum til fatlaðra almennt, aukast möguleikar þeirra er búa við 

fötlun til betra lífs á jafnréttisgrundvelli. Aðgengi og aðbúnaður fyrir einstaklinga með 

fötlun hefur einnig tekið framförum þó enn megi betur gera. Í íslensku þjóðfélagi má 

enn bæta þekkingu og umfjöllun um málefni fatlaðra til að fólk geri sér betur grein 

fyrir veruleika hins fatlaða á þann hátt að samfélagið mæti þörfum þeirra af meiri 

mannúð og skilningi sem er hin sjálfsagða krafa í upplýstu samfélagi nútímans.  Einn 

liður í þá veru er að uppfræða börn betur til að auka skilning og koma í veg fyrir 

fordóma. Til að auka skilning minn á einni ákveðinni fötlun, valdi ég að fjalla um 

einhverfu og einstaklinga með einhverfu. Einhverfa er flókin fötlun og eftirfarandi 

umfjöllun hafði þann tilgang að auka þekkingu mína á einhverfu sem og gefa mynd af 

veruleika einstaklinga með einhverfu. 

 
10 Margrét Margeirsdóttir. 2001:33-60  
11 Margrét Margeirsdóttir. 2001:117 
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2. Einhverfa 
 

Árið 1943, kom út tímagrein eftir Dr. Leo Kanner þar sem hann notaði orðið 

einhverfa yfir hóp barna sem virtust eiga það sameiginlegt að lifa í eigin heimi og 

vera tengslalítil við annað fólk. Þar kemur fram að hann var þeirrar skoðunar að 

einhverfa sé meðfædd truflun eða byggist fyrst og fremst á hegðunareinkennum. Þetta 

er kallað hin dæmigerða einhverfa.12 

Milli 1950 og 1970 var það ríkjandi viðhorf að einhverfa ætti rætur að rekja til 

þess að foreldrar barna með einhverfu væru ófærir um að sýna þeim hlýju og 

tilfinningalega örvun sem nauðsynleg væri til að eðlileg tengsl mynduðust milli 

foreldra og barns. Þetta var talið leiða til þess að börnin hurfu inn í sjálft sig og 

mynduðu um sig skel til varnar þeirri höfnun sem þau höfðu orðið fyrir frá sínum 

nánustu.13 

Um miðjan níunda áratuginn var einhverfa orðin meira þekkt og greindust 

fleiri afbrigði af henni þá og voru mótaðir margir flokkar en einhverfa almennt var 

skilgreind sem gagntækar þroskaraskanir. Þroskaröskun er skilgreind eins og fram 

hefur komið á þann hátt að eitthvað hafi farið úrskeiðis í þroska miðtaugakerfisins í 

móðurkviði á fósturstiginu. Heilinn starfar ekki eins og hann á að gera. Ekki er vitað 

nákvæmlega hvaða  heilastöðvar skemmast en talið er að  aðalstarfsemin skerðist 

mikið. 14 

Um 1992 komu tveir fræðimenn þeir Rutter og Schoper með þá hugmynd að  

yfirheitinu gagntækar þroskaraskanir yrði látið fylgja undirtitillinn raskanir á 

einhverfurófi.15 

Einhverfa og aðrar raskanir á einhverfurófi er heiti yfir samsafn einkenna sem 

tengjast truflun á taugaþroska og fela í sér ýmis konar truflanir og erfiðleika í 

félagslegum samskiptum. Einstaklingar með aðrar raskanir á svonefndu einhverfurófi, 

svo sem ódæmigerða einhverfu og Asperger heilkenni sem síðan verður fjallað um, 

greinast með sum einkenna einhverfu en ekki öll. Fjöldi greindra tilfella af einhverfu 

hefur aukist á síðustu árum en þar sem orsakir hennar eru óþekktar hefur ekki verið 

hægt að segja til um hvort þessi aukning stafi af betri greiningu eða af því að tíðni 

 
12 Batshaw, Mark L. o.fl. 1997:425-426 

13 Páll Magnússon 1993: 186-7 
14 Edvald Sæmundsen (ártal vantar) 
15 Edvald Sæmundsen (ártal vantar) 
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einhverfu sé í raun að aukast. Nýjustu rannsóknir gefa til kynna að allt að tuttugu börn 

séu með einhverjar raskanir á einhverfurófinu í hverjum árgangi barna á Íslandi.16 

Þrátt fyrir að þekking hafi aukist á einhverfurófinu er enn eftir að kanna betur 

svæði sem eru á vægari enda rófsins. Börn eru misjöfn og hafa  mismunandi færni til 

að bera. Mörg eiga erfitt með tjáskipti og mál s.s. málþroski er seinni, sumir hafa 

takmarkað mál eða tala ekki neitt. Einstaklingar geta átt erfitt með að halda uppi 

samræðum og eiga erfitt með að koma orðunum rétt út úr sér. Aðrir einstaklingar eiga 

erfitt með félagsleg samskipti, þeir geta ekki sett sig í spor annarra og skilja ekki að 

aðrir hafa tilfinningar, sumir hafa ekki stjórn á hegðun sinni o.s.frv.17 

Ég hef kynnst börnum með einhverfu á leikskólum og séð hvað einhverfan er 

misjöfn. Ekki er alltaf sjáanlegt á  börnunum að þau séu eitthvað öðruvísi en önnur 

börn, en við nánari kynni kemur í ljós að samskipti við önnur börn eru með öðrum 

hætti. 

Einhverfa getur verið varanleg fötlun til lífstíðar. Jafnvel þeir einstaklingar 

með einhverfu sem mestum framförum taka bera einhver merki hennar alla ævi. 

Dæmi eru um  að fólk geti læknast af einhverfu eins og t.d. segir frá í bókinni eftir 

Temple Grandin ,,Dyrnar opnast frá einangrun til doktorsnafnbótar” þar er saga 

einhverfar konu, sem brýst út úr skel sinni með mikilli þrautseigju og lærir að lifa 

venjulegu lífi. Hún lýkur doktorsgráðu og vinnur við hönnun á búnaði fyrir búpening 

fyrir búgarða, eldisstöðvar og kjötframleiðslufyrirtæki. Temple segir að í gegnum 

reynslu sína skilji hún dýrin vel og þeirra líðan. Hún ferðast m.a um heiminn og 

heldur fyrirlestra um  einhverfu og börn með einhverfu. 

 

Fróðlegt er að lesa um frásagnir þess fólks sem telur sig hafa læknast af 

einhverfunni. Þessar frásagnir gefa innsýn inn í þennan heim einhverfunnar sem fyrir 

marga er mjög erfitt að skilja. Ein af þessum frásögum er saga Sean Barron: 

 

Árið 1965 komumst við hjónin að því að Sean fjögurra ára sonur okkar, væri 

einhverfur. Við höfðum aldrei heyrt þetta orð áður. Okkur var sagt að 

stjórnlaus hegðun hans ætti eftir að versna með aldrinum- og þegar hann 

kæmist á kynþroskaskeiðið yrði að vista hann á stofnun. Okkur var líka sagt 

að það hefði á sína vísu orðið léttbærara ef hann hefði fæðst blindur, 

 
16 Íslensk erfðagreining. 1995-2003 
17 Páll Magnússon. (ártal vantar) 
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heyrnarlaus eða vangefinn því að þá hefði verið hægt að hjálpa okkur 

foreldrunum. En við einhverfu væri ekkert hægt að gera. Einhverfa væri 

vonlaust ástand.18 

Þannig byrjar frásögn mæðginanna Judy og Sean Barron í  bókinni ,,Hér 

leynist drengur” saga um einhverfan dreng sem braust út úr einhverfunni. Judy lýsir 

lífinu drengsins sem martröð sem byrjaði strax við fæðingu. Hann grét mikið og 

horfði aldrei beint á foreldra sína, þoldi enga nána snertingu og eina tjáning hans var 

að rymja og öskra. Hann var með þráhyggju sem kom fram í að hann endurtók hluti 

aftur og aftur og þurfti að hafa algjöra stjórn á hlutunum svo hann reiddist ekki. En 

með mikilli þrautseigu foreldranna, mikil ást og þolinmæði og að gefast aldrei upp við 

að reyna að finna litla drenginn sem ,,var fyrir innan”, tókst þeim það að lokum. Sean 

gekk í almennan skóla og það virðist hafa hjálpað mikið, því þar var hann frekar 

stilltur og gat lært. Hann skildi ekki hegðun sína og gerði engan greinarmun á orsök 

og afleiðingu. Í skólanum gerðu krakkarnir grín af honum og hann gat ekki myndað 

nein tengsl við aðra krakka. Þetta var mikil barátta fyrir hann og mikil reiði sem fylgdi 

í kjölfarið. Kannski það hafi haft áhrif á að hann komst ekki  út úr skel sinni. Það var 

ekki fyrr en að systir hans Megan fór að taka hann með í hóp sinna félaga að hann fór 

verulega að breytast. Þegar hræðslan og óöryggið hvarf meðal félaganna fór hann að 

tala eitt og eitt orð jafnvel hlæja en það hafði hann ekki gert áður. Þegar Sean var 

sautján ára fóru fyrstu samræðurnar fram milli hans og móður hans sem voru 

eðlilegar.  Sean lýsir lífi sínu svona: 

 

Ég held að erfiðasti þáttur einhverfunnar í seinni tíð hafi verið að neyðast til 

að viðurkenna hvað ég átti margt eftir ólært. Ég fór raunar í gegnum tvö 

þroskaskeið – það fyrsta sem smábarn og það síðara eftir að ég braust út úr 

einhverfunni. Það voru þau ósköp af uppsafnaðri reiði inni  í mér að þegar 

hún komst út var stundum erfitt að hemja hana19 

Sean virðist muna allt frá barnæsku og skildi ekki hvað hann gerði rangt. Hann 

vildi fara eftir sínum eigin reglum og skildi ekki að aðrir voru að skamma hann eða að 

 
18 Barron Judy og Sean. 1997:5 
19 Barron, Judy og Sean. 1997: 
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hann gerði eitthvað rangt. Sean lauk prófi úr háskólanum 1987 og vinnur í fullu starfi 

á endurhæfingardeild á elliheimili. Hann ekur bíl, á kærustu og býr einn. 

Þessar frásagnir segja meira um einhverfu en margt annað. Í sögu Sean tekst honum 

að ,,læknast” af einhverfunni. Sagan er vitnisburður um það hvað er hægt að gera með 

því að gefast ekki upp og trúa á framfarir. Að mínu mati skiptir það miklu máli að 

foreldrar og kennarar hafi trú á barninu og því að framfarir geti átt sér stað. Trúin á 

möguleika einstaklingsins til þroska getur haft afgerandi áhrif á möguleika hans til að 

nýta sér þá færni og hæfileika sem hann hefur yfir að búa. Í þessu sambandi skiptir 

máli að þekkja einkenni einhverfunnar til þess að skilja hvað það er sem þessi  fötlun 

felur í sér.  

 

2.1. Einkenni einhverfu 

 
Eftirfarandi umfjöllun greinir í stórum dráttum frá helstu einkennum einstaklinga með 

einhverfu. Markmiðið er að draga fram nokkra af þeim þáttum sem einkenna fötlunina 

án þess að dvelja við nánari útskýringar. Einstaklingar með einhverfu eru mjög ólíkir, 

þrátt fyrir það eru ákveðnir einkenni þekkt og varða aðalega hegðun 

/hegðunarmynstur einstaklinganna. 
Helstu einkenni einhverfu eru þessi: Að barn hafnar snertingu, er einrænt, 

tjáir sig með hreyfingu, horfir ekki í augu, leikur sér ekki við önnur börn, mikil 

ofvirkni, óttaleysi, flissar að ástæðalausu, virðist heyrnarskert, leikur sér stöðugt en 

undarlega, notar sífellar endurtekningar, þolir illa breytingar, upptekið af vissum 

hlutum, snýr hlutum í hringi og mótmælir því að læra.20 

Einstaklingar með einhverfu eiga oft í erfileikum með að skilja það sem þeir 

sjá, heyra og skynja í umhverfinu. Þeir eru alltaf þátttakendur á eigin forsendum og 

eiga því mjög erfitt með að setja sig í spor annarra. Það þarf að kenna þeim hluti sem 

að aðrir læra án sérstakrar kennslu.21 

Einstaklingur sem á erfitt með að setja sig í spor annarra, á erfitt með að 

skilgreina tilfinningar og gera grein fyrir orsök og afleiðingum á aðstæðum. Þetta er 

mikil fötlun sem getur verið erfitt að vinna með, börn með einhverfu herma sjaldan 

eftir og leika sér ekki á sama hátt og önnur börn, en í því er einmitt nám og þroski 
 
20 Páll Magnússon 1993:187 
21 Umsjónarfélag einhverfa. 1997  
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barna fólgin. Þau skynja heldur ekki reglur samfélagsins hvort sem þær eru skráðar 

eða óskráðar, þau eru stefnulaus vita ekkert hvert þau eru að fara eða hvað þau eru að 

fara að gera.22 

Tilfinningalega séð eru börn með einhverfu skert til dæmis hvað varðar 

sársauka, þau gráta sjaldan og þá án tára ef þau meiða sig, en eiga það svo til að gráta 

mikið þess utan t.d. þegar farið er á leikskólann, á matmálstíma eða að það virðist 

vera að ástæðulausu.23 

Á öðru ári mínu í Háskólanum gerði ég verkefni um einhverfan dreng og vann 

í samstarfi við foreldra hans. Foreldrunum fannst erfiðast að ná ekki tilfinningalegum 

tengslum við drenginn og að hann þekkti þau ekki frá öðru fólki. Það hefur hver sem 

er getað tekið drenginn og farið með hann eitthvað, því hann fór með þeim sem vildu 

taka hann. Þetta finnst mér vera ógnvekjandi þar sem einhver getur einfaldlega rænt 

barninu án vandræða.  Drengurinn hefur, eins og mörg  börn sem eru með einhverfu, 

ekki skilning á hættum né skynjar hvað sé rétt og hvað rangt, þess vegna  þarf stöðugt 

eftirlit að vera með mörgum af þeim börnum sem eru einhverf. 

 

2.2 Helstu flokkar einhverfu 

 
Sjaldnast er einn einstaklingur með öll þau einkenni sem lýst er og safnað er 

upplýsingum um. Við getum hugsað okkur að einhverfa raðist á vídd eða róf, frá  því 

að vera mörg einkenni og  alvarleg, yfir í færri og vægari. Í þeim skilningi er talað um 

einhverfurófið. Það eru í raun tvær víddir mikilvægastar sem fara saman að einhverju 

leyti í einhverfu, önnur er einhverfurófið sjálft, en hin vitsmunalegir styrkleikar eða 

veikleikar. Þannig myndast sterk tengsl milli einhverfu og þroskahömlunar og talið er 

að 70-80% þeirra sem greinast með einhverfu séu jafnframt þroskaheftir. Greiningar- 

og flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðis-málastofnunar gerir ráð fyrir nokkrum flokkum 

á einhverfurófi. Algengustu flokkarnir eru einhverfa, ódæmigerð einhverfa og 

Aspergersheilkenni.24 

Hér á eftir mun ég draga fram helstu ,,tegundir” einhverfu á einhverfurófinu. 

Ég greini nákvæmara frá Aspergers heilkenni þar sem það hefur talsverða sérstöðu 

 
22 Ólafur H. Sigurjónsson 1997:44 
23 Ólafur H. Sigurjónsson 1997:44 
24 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (ártal vantar) 
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innan einhverfunnar en um leið e.t.v. ekki heilkenni sem margir leikskólakennarar 

þekkja vel. 

Bernskueinhverfa 

Einkennin þurfa að koma fram fyrir 36 mánaða aldur. Hegðun og þroski barnsins þarf 

að uppfylla þrjú einkennasvið í greiningarviðmiði (félagslegt samspil, tjáskipti og 

mál, áráttukennd og sérkennilega hegðun).25 

Ódæmigerð einhverfa 

Ódæmigerð einhverfa  inniheldur nokkurn hluta einkenna dæmigerðar einhverfu en 

ekki þó  að öllu leyti. Einstaklingur telst vera með ódæmigerða einhverfu ef ekki öll 

stig einhverfu eru uppfyllt og eins ef greiningaraldur er hærri en 36 mánuðir.  

Almennt  má segja að séu einkennin vægari og færri en hjá einstaklingi með einhverfu 

þó þarf hann sömu meðferð og þjónustu.26 

Asperger heilkenni 

Börn með Asperger heilkenni uppgötvast seinna heldur en börn með  einhverfu vegna 

þroska og vægari einkenna. Börnin virðast þroskast eðlilega sem ungabörn og greinast 

yfirleitt ekki fyrr en um þriggja ára aldur eða seinna. Það er oft ekki mikil seinkun í 

mál- og vitsmunaþroska hjá börnunum. Þau eru yfirleitt talin meðfærileg og sjálfum 

sér nóg. En það sem greinir þau frá öðrum börnum  er að þau hjala t.d. lítið, rétta ekki 

upp hendurnar til að láta taka sig og taka ekki eftir því hvort foreldrarnir séu nálægt 

eða ekki. Einkennin sem þarf að uppfylla í greiningarviðmiðinu er í félagslegu 

samspili og sérkennilegri og áráttukenndri hegðun.27 

Helstu megin einkenni Aspergers heilkenni eru: 

� Skortur á hæfni til gagnkvæmra félagslegra samskipta 

 Þetta er aðaleinkennið. Einstaklingurinn þekkir ekki  félagslegt innsæi. Hann 

 skilur frekar orða samskipti heldur en svipbrigði, líkamsstöðu og bendingar. 

 Hann á erfitt með að skilja tilfinningar hjá öðrum. 

 

25 Edvald Sæmundsen, (ártal vantar) 
26 Edvald Sæmundsen (ártal vantar) 
27 Edvald Sæmundsen, (ártal vantar) 
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� Sérkennileg áhugamál og áráttukennd hegðun 

 Einstaklingurinn fær yfirþyrmandi þráhyggjukenndan áhuga á einhverju einu 

 sviði. Hann fær þörf fyrir að strjúka vissa fleti með höndum og fótum og notar 

 síendurteknar hreyfingar. 

� Tilbreytingalaus og oft klifandi talandi 

Talar oft um áhugamál sitt og vill þröngva því á aðra. 

� Málfar er sérkennilegt 

Málþroski er eðlilegur en málið er sérkennilegt. Það er oft formlegt og 

 gallalaust á yfirborði. Málhrynjandi er sérkennilegur og röddin 

 tilbreytingarlaus, hvell og þreytandi. Hjá ungum börnum er bergmálstal 

 algengt. Þau eiga erfitt með að skilja óhlutbundið og myndrænt mál og eiga 

 það til að misskilja orðatiltæki. 

� Líkamstjáningu er ábótavant 

Einstaklingarnir sýna tilbreytingarlaus svipbrigði t.d. stara, brosa stöðugt og 

 hreyfa sig nánast ekkert þegar þau tala. 

� Klunnalegar hreyfingar með óvenjulegu göngulagi 

Algengt er að einstaklingarnir séu með klunnalegar hreyfingar og gangi ekki 

 vel í íþróttum eða hermileikjum. Einnig hafa þessi börn lélegar fínhreyfingar.28 

Til að gefa gleggri mynd af Asperger heilkenni þá birti ég reynslusögu drengs sem er 

með Asperger heilkenni: 

 

Drengurinn er átta ára, hann er fæddur í Reykjavík og er alinn upp hjá 

móður sinni. Þegar drengurinn var þriggja ára fóru að vakna grunsemdir 

hjá móður hans um að ekki væri allt með felldu þar sem hann sýndi öðrum 

börnum nær engan áhuga og virtist vera félagslega einangraður í leikskóla. 

Drengurinn fór í greiningu þriggja ára og þar kom fram greinileg einkenni 

Asperger heilkennis. Eftir að niðurstöður greiningar lágu fyrir fékk hann 

sérstuðning á leikskólanum og um tíma hafði hann stuðningsfjölskyldu á 

vegum Svæðisstjórnar fatlaðra sem hann dvaldi hjá þrjá sólarhringa í 

mánuði. 

 Nú er drengurinn í þriðja bekk í almennum grunnskóla. Honum gengur 

ágætlega í náminu. Hann varð læs löngu fyrir skólaaldur en hefur lært í 

 
28 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (ártal vantar) 
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skólanum að lesa með viðeigandi áherslum. Honum finnst erfitt að skrifa 

og teikna en stærðfræði liggur vel fyrir honum. Móður hans finnst að hann 

ætti að fá erfiðari stærðfræðiverkefni heldur en hann fær nú í skólanum. 

Drengurinn fær sérkennslu í íþróttum og í fyrravetur var hann í þjálfun hjá 

talkennara, en hann á erfitt með að bera fram r-hljóð og framburður er 

stundum óskýr. Nú í vetur fær hann framburðaræfingar til að æfa heima. 

Utan skólans hefur drengurinn sótt námskeið s.s. í leikrænni tjáningu og 

hann hefur æft fótbolta síðan í vor. 

 Drengurinn hefur öll megin einkenni Asperger heilkennis. Hann 

samlagast illa jafnöldrum sínum og leitar ekki eftir félagsskap að fyrra 

bragði. Hann hafði mikinn áhuga á risaeðlum á yngri árum en nú eru það 

Andrés önd og félagar sem eiga hug hans allan. Þegar drengurinn talar um 

áhugamál sín breytist talandinn hjá honum. Hann verður óskýr, ræskir sig í 

sífellu og erfitt getur verið að skilja hann. Mál hans er formlegt og hann 

notar mörg orð sem eru óalgeng í talmáli. Hann sýnir fá svipbrigði og notar 

ekki handahreyfingar máli sínu til stuðnings. Hann tjáir ekki tilfinningar 

sínar með orðum. Hreyfing hans eru fremur klunnalegar, en honum hefur 

farið mikið fram í hreyfifærni eftir að hann fór að æfa fótbolta og fékk 

sérkennslu í íþróttum.29 

Frásögnin lýsir því hvað markviss þjálfun og kennsla skiptir miklu máli. 

Einnig er það áberandi hve drengurinn á erfitt með að samlagast jafnöldrunum og var 

farið að bera á því strax í leikskóla. Þetta vekur upp spurningar hjá mér um hvernig 

hefði verið hægt að vinna t.d. með þessa félagslegu þætti og hversu mikilvægir þeir 

eru ekki síður en annað nám, en þeirri spurningu verður ekki svarað í þessu verkefni. 

 

Rettsheilkenni 

Rettsheilkenni hefur eingöngu fundust hjá stúlkum og er mjög fátíð þroskaröskun. Á 

aldrinum fimm mánaða til 4 ára aldurs hægir á vexti höfuðummáls og hreyfingar 

verða ómarkvissar. Það koma fram sérkennilegar hreyfingar, m.a. svokallaðar 

handaþvottahreyfingar þá nýr barnið saman höndum fyrir framan sig. Barnið á erfitt 

með gang verður óstöðugt og þarf jafnframt að nota hækjur eða hjólastól sér til 

stuðnings. Tjáskiptin og félagsleg samskipti eru skert eins og hjá einhverfum. Einnig 

 
29 Hrafnhildur Kjartansdóttir. 1997 
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hafa þær alvarlega skertan vitsmunaþroska. Með aldrinum fer þeim  fram í félagsfærni 

en að öðru leyti er skerðingin viðvarandi.30 

Upplausnarþroskaröskun 

Upplausnarþroskaröskunin er afar fátíð og sviptar til einhverfunnar en er ólík henni í 

framvindu. Þroskaframvinda er, eðlileg a.m.k. fyrstu tvö árin. Einkennin koma fram 

um 3-4 ára aldurinn sem er seinna en í einhverfu. Það sem foreldrar taka fyrst eftir er 

að barnið tapar niður færni sem það hafði náð valdi á í hegðun og þroska. 

Málskilningur og máltjáning minnkar, leikurinn breytist og verður frumstæðari, 

einfaldari og börnin fara að handfjatla leikföngin og setja þau upp í sig. Hreyfifærnin 

skerðist og þau missa oft stjórn á hægðum og þvagi. Einhverfueinkenni koma skýrt 

fram og barnið missir allan áhuga á umhverfi sínu og aðstæðum. Þessu fylgir alvarleg 

skerðing vitsmunaþroska.31 

2.3 Greining 
 
Í leikskóla er það m.a. hlutverk leikskólakennarans að þekkja þroskaferil barna þannig 

að hann geti greint hvort barn sýnir einhver frávik í þroska eða hegðun. Þegar nám við 

grunnskóla er hafið þá kemur tiltölulega fljótlega í ljós hvort einstaklingurinn eigi við 

einhverja sértæka námserfiðleika að stríða. Það sem er þó allra mikilvægast er þáttur 

foreldra þar sem þeir þekkja barnið best og eru oft sá aðili sem fyrst tekur eftir að 

eitthvað er ekki eins og ætla mætti varðandi þroska og/eða hegðun. 

Ef grunur leikur á að um alverlega fötlun, eru börnin send á Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins. Aðalhlutverk hennar er athugun og greining ásamt ráðgjöf um 

þjálfun og meðferð.32 

Oft er fyrsta greiningin gerð hjá sérfræðiþjónustu skóla og leikskóla og einnig 

er hægt að leita til greiningarteymis miðstöðvar heilsuverndar barna í 

heilsuverndarstöðinni í Reykjavík. Einnig er hægt að fá frumgreiningu á 

barnadeildum sjúkrahúsanna, bæði á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri, eða hjá 

barnalæknum á stofu.33 

30 Páll Magnússon. 1993  
31 Páll Magnússon. 1993 
32 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. 2003 
33 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. 2003 



20

Frumgreining þarf að liggja fyrir áður en barninu er vísað á Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins. Þar er svo staðfestur alvarleiki þroskafráviksins fyrir barnið. 

Börn með vægari þroskafrávik fá þjónustu utan Greiningarstöðvar, t.d. hjá skólum, 

leikskólum og sérfræðingum. Þar sem þau fá stuðning og einstaklingsmiðað nám við 

hæfi.34 

Greiningarferlið lýsir sér þannig að oft vaknar grunur snemma um fötlun eða 

alvarleg þroskafrávik og sjást sum einkennin jafnvel strax eftir fæðingu eða jafnvel 

við fæðingu. Einnig er þroskaeftirlit með áhættuhópum það er að segja börnum sem 

hafa orðið fyrir áföllum við fæðingu eða veikindum t.d. fyrirburum og léttburum. Í 

ungbarnaeftirliti eru gert reglulegt þroskamat á ungabörnum.35 

Hlutverk Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins er að starfa eftir lögum sem 

voru samþykkt á Alþingi 13.mars 2003. Markmið laganna er að ,, tryggja að börn með 

alvarlegar þroskaraskanir sem geta leitt til fötlunar fái greiningu, ráðgjöf og önnur 

úrræði sem miða að því að draga úr afleiðingum röskunarinnar, enn fremur að tryggja 

öflun, viðhald og miðlun fræðilegrar þekkingar á þessu sviði.”36 

Greiningarstöðin sinnir einnig ýmis konar fræðslu, rannsóknum og 

skráningum. Henni ber að tryggja öflun, viðhald og dreifingu þekkingar á sviði 

fatlaðra barna. Hún vinnur í tengslum við kennslu- og rannsóknarstofnanir, bæði hér 

innan lands og einnig utanlands.37 

Eins og dæmi hafa komið fram hér áður með sögum þeirra Judy og Sean 

Barron og Temple Grandin teljast þau hafa læknast af einhverfu en það má ætla að 

það teljist sjalgæft að lækning takist. 

 Greining er mikilvæg því hún gefur skýra mynd af horfum barnsins og hún er 

lykilatriði til að börnin fái þjónustu við hæfi. Það þarf að virða hvert barn og sýna því 

skilning til að það geti notið sín sem best, þar skipta viðhorf okkar miklu máli því 

málefni fjölskyldna með fötluð börn eru oft viðkvæm og nærgöngul. Gott 

foreldrasamstarf er lykilinn að því að vel gangi með barnið í skólanum og það má 

aldrei gleymast að foreldrar eru þeir sem þekkja börn sín betur en flestir aðrir. 

 

34 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. 2003 
35 Lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. nr. 83/2003 
36 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. 2003 
37 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. 2003 
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2.4. Tíðni einhverfu 
 

Áður fyrr var einhverfa talin mjög sjaldgæf fötlun sem aðeins fyndist hjá fjórum af 

hverjum tíu þúsundum. Það mun vera eitt til tvö börn á ári á Íslandi. Nýleg rannsókn á 

Íslandi sýndi fram á tvöföldun þessarar tíðni hjá yngstu börnunum. Drengir voru í 

meiri hluta eða þrír til fjórir á móti hverri stúlku. Breyting á tíðni einhverfu er ekki 

aðeins á Íslandi, stöðugt er umfjöllun um aukna tíðni í læknisfræðilegum tímaritum og 

tímaritum um einhverfu og skyldar þroskaraskanir. Margir hafa velt því fyrir sér hvað 

valdi aukinni tíðni á einhverfu eða hvort það séu einfaldlega bara fleiri sem greinast 

nú en áður með aukinni tækni og greiningu eða hvort erfðir eða umhverfi spili inní 

þessa þætti. Ljóst er þó að breytt greiningarviðmið gera það að verkum að fleiri 

greinast en áður hefur verið. Það hafa orðið til fleiri flokkar á einhverfurófinu en áður 

þekktust. Með þessari breytingu og fjölgun á flokkum hefur þekking á einhverfu og 

skyldum röskunum aukist og líklega  hefur fleirum verið vísað til athugunar og þess 

vegna fleiri verið greindir með einhverfu. Enn hefur engin raunveruleg ástæða fundist 

um hvers vegna einstaklingar greinast með einhverfu. En raunin er sú að æ fleiri 

greinast hér á landi en því miður hefur íslenska samfélagið ekki náð að laga sig að 

þeim aðstæðum sem þarf og því er þjónustan á margan hátt af skornum skammti. 38 

Nýlegar rannsóknir á Íslandi sem íslensk erfðagreining stendur fyrir segir að 

tíðni einhverfu sé um átta tilfelli á hverjan tíuþúsund íbúa. Rannsóknir sýna að 

erfðaþáttur tengist einhverfu. Unnið er að því að finna þessa erfðaþætti og öðlast 

þannig betri skilning á líffræðilegum orsökum þessarar þroskaröskunar. 

Rannsóknirnar hlutu nú í janúar 2004 rúmlega tvöhundruð milljónir króna styrk frá 

Símons rannsóknasjóði.39 

Ef hægt er að komast að því hvað veldur einhverfu væri auðveldara að skilja 

hana og jafnvel hugsa sem svo að mögulega væri hægt að koma í veg fyrir hana að 

einhverju leiti. Þessar rannsóknir hjá íslensku erfðagreiningu eru að gera góða hluti og 

með tíð og tíma verður vonandi hægt að finna sem flestar orsakir sem leiða til 

þroskafrávika. Jafnvel að hægt væri að lækna eða koma í veg fyrir suma af þessum 

röskunum. Einnig tel ég að aukin þekking hjápar til við að finna réttu aðferðir og 

leiðir við nám og kennslu einstaklinga sem búa við fatlanir  

38 Edvald Sæmundsen.  (ártal vantar) 
39 Íslensk erfðagreining. 1995-2003 



22

3. Skóli og börn með sérþarfir 
 

Öll börn eiga rétt til skólagöngu hvort sem er í leikskóla eða grunnskóla. Kennarar 

bera ábyrgð á öllum nemendum sem þeir eru með í sínum hóp. Þar af leiðandi  bera 

þeir ábyrgð á námi barnanna. Kennarinn þarf að hugsa um hvernig hann telur að 

börnin læri og þá hvaða aðferð er best fyrir hvern einstakling. Kennarar þurfa að hafa 

aðstæður þannig að barnið geti lært á eigin forsendum sem miðast við getu, hæfileika, 

áhuga og persónuleika. 

Fræðimennirnir Ainscow og Muncey hafa kynnt sér hvernig börn hafa tekist á 

við skóla og hvernig kennarar koma til móts við þarfi þeirra. Í bókinni ,,Meeting 

Individual Needs in the Primary school” settu þeir fram eftirfarandi atriði: 

Hvert barn upplifir erfiðleika í skólanum á einhverjum tímapunkti. 

Að upplifa erfiðleika í námi er frekar talið eðlilegt en að það gefi til kynna að eitthvað 

sé að barninu. Þegar erfileikar í námi eru farnir að valda barninu, foreldrum þess eða 

kennara áhyggjum þarf að veita vandamálinu meiri athygli. Allir geta upplifað 

erfileika í námi. 

Hjálp og stuðningur þarf að vera til staðar fyrir alla nemendur þegar þörf er á 

því. Ef við gefum okkur að hvert barn upplifi erfiðleika sem veldur áhyggjum á 

einhverjum tímapunkti í skólagöngunni þá er rökrétt að ætlast til að stuðningur sé til 

staðar þegar þörf er á. 

Erfiðleikar í námi eru háðir því hvað barnið getur gert og hvað áætlun skólinn 

hefur fram að færa. 

Hver tekur ákvarðanir ? Kennarinn þarf að stjórna á sanngjarnan hátt, barnið þarf að 

vera með í ráðum því allt hefur það áhrif á árangur þess. Barn sem er áhugalaust og 

vill ekki læra það sem kennarinn hefur ákveðið að það eigi að gera, lærir ekki neitt og 

árangurinn verur enginn. 

Kennarinn á að taka ábyrgð á árangri allra nemenda í bekknum sínum. 

Áður fyrr var fenginn sérfræðingur til að sjá um börn sem voru á einhvern hátt 

öðruvísi eða sérstök. Kennarar voru hvattir til að afsala sér allri ábyrg á þeim 

nemendum. 

Stuðningur fyrir kennara þarf að vera fyrir hendi þegar þeir reyna að mæta 

skyldum sínum. 
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Að taka ábyrgð á öllum nemendum sínum þýðir ekki að kennarinn geti ekki leitað 

eftir hjálp og aðstoð.40 

Kennarar þurfa að vera mjög vakandi fyrir þörfum barna, börn eru með 

mismunandi þarfir og það er í okkar hlutverki sem kennarar að stuðla að bættu lífi 

barnanna. Gæta þarf þess að enginn verði útundan og tryggja gott félagslegt umhverfi 

fyrir börnin sem eru okkur svo dýrmæt.  

Í drögum að Aðalnámskrá leikskóla segir að börn hafi mismunandi þarfir, 

reynslu, hæfni, getu og þroska. Öll börn hafa þörf fyrir að umgangast önnur börn, 

jafnaldra, eldri og yngri börn. Leikskólanum ber að aðlaga sig eftir þörfum hvers 

barns svo að það fái að njóta sín í hópi annarra barna á sínum eigin forsendum. Öll 

börn hafa þörf fyrir að vinna sigra, hvort sem þau eiga við veikindi, hömlun eða fötlun 

að stríða. 41 Í reglugerð Menntamálaráðuneytis um starfsemi leikskóla er einnig talað 

um börn með sérþarfir og mikilvægi þess að leikskólakennara að stuðla að góðu starfi 

fyrir öll börn. Þar segir að: 

Telji leikskólastjóri, leikskólakennari og forsjáraðilar að barn þarfnist 

sérstakrar aðstoðar eða þjálfunar til að geta notið leikskóladvalar sem best, 

ber þeim að hafa samráð um hvort unnt sé að leysa málið innan leikskólans 

og/eða hvort leitað skuli til ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu. Verði aðilar 

sammála um að leita eftir slíkri þjónustu, er leikskólastjóra skylt að hafa þar 

forgöngu. Meginstefnan skal vera sú að þessi aðstoð og/eða þjálfun fari fram 

í leikskóla barnsins.42 

Því ber leikskólakennurum að hafa góða þekkingu á sérsviði fatlaðra barna til 

að geta aukið við þroska þeirra og gert börnin sjálfsöruggari og hjálpa þeim við að 

falla inn í hópinn í leikskólanum. Reglugerðin kveður á um það, að æskilegast sé að 

börn fái þjálfun og aðstoð innan leikskólans. Til þess að svo megi verða þarf 

leikskólakennarinn að hafa þekkingu á mismunandi fötlunum og hvernig hægt er að 

koma til móts við börn með mismunandi þarfir. Fagmennska leikskólakennarans felst 

í mörgu og að mínu mati er einn af þeim þáttum sá að leikskólakennarinn þekki 

hvenær hann eigi að leit eftir ráðgjöf og aðstoð og ekki síst að hann geti unnið með 

ólíkum fagstéttum. 

 
40 Ainscow, Muncey. 1988:10-12 
41 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:15  
42 Reglugerð um starfsemi leikskóla. 225/1995 
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3.1. Sérþarfir 

 

Orðið sérþarfir á ekki aðeins við um börn sem eru á eftir í þroska heldur einnig þau 

börn sem eru á undan jafnöldrum sínum að þroska og getu. Því tel ég mikilvægt að 

hvert barn fái viðfangsefni við sitt hæfi og njóti eðlilegra félagslegra tengsla og 

vináttu. Börn sem eru fötluð, með tilfinninga-, hegðunar- og félagslega erfileika hafa 

oft mjög miklar sérþarfir sem þarf að taka tillit til. Þau þurfa sérstaka aðstoð eða 

stuðning til að vega upp á móti þeim hömlun sem fötlunin setur þeim. Börn sem þurfa 

sérkennslu hafa í flestum tilvikum stuðning í leikskóla og ákvarðast sá stuðningur af 

þörfum hvers barns. Sérkennsla barna á að jafnaði að fara fram í barnahópnum en 

getur líka farið fram einstaklingslega og kemur þetta m.a. fram í Aðalnámskrá 

leikskóla.43 Að mínu áliti tel ég að það henti ekki öllum að vinna í stórum hóp, frekar 

í smærri hópum með tveimur  til þremur  börnum. Einnig þarf að meta aðstæður og 

skipuleggja út frá þörfum hvers og eins. Kennslan þarf að bera árangur og vera 

sýnileg fyrir foreldrum og öðrum. Foreldrarnir þurfa að fá að vera með í öllu starfi 

sem viðkemur barni þeirra og að þeir fái að koma með sínar tillögur. 

Gordon og Williams-Browns vilja skipta sérþörfum barna í tvo flokka. Börn 

sem eru fötluð (disabled) og börn sem hafa sérgáfu (gifted). Þegar fjallað var um barn 

með sérgáfu hér áður fyrr var yfirleitt átt við börn með greindarvísitölu á bilinu 130-

150, en í dag er skilgreiningin mun víðari þar sem börn með sérgáfu á sviði tónlistar, 

myndlistar og hreyfingar falla einnig undir þá skilgreiningu. Börn með fötlun geta 

haft sérgáfu t.d. verið góð í tölum, eins og t.d. drengurinn með Asperger heilkennið í 

frásögninni hér að framan.  Börnum með sérgáfu þarf að sinna sérstaklega, þau þurfa 

ögrandi viðfangsefni sem þau líta á sem áskorun. Námskrá þeirra þarf einnig að vera 

dýpri og flóknari.44 Öll börn hafa sérþarfir bara misjafnlega miklar og misjafnlega 

sýnilegar. Ef vandað er til einstaklingsnámskrár og  tekið mið af þroska og námsgetu 

barnsins er hægt að hjálpa barninu að þroskast og komast yfir mestu hindranirnar í 

lífinu. Hér á eftir ætla ég að fjalla um einstaklingsnámskrá og hvernig kennarar geta 

lagt sitt að mörkum við nám barna með sérþarfir. Einnig ætla ég að segja frá  

einstaklingsnámskrá sem ég gerði með einhverfa drengnum og foreldrum hans. 

 

43 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:15 
44 Gordon, Ann Miles og Kathryn Williams-Browne. 1996: 85 
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3.2. Einstaklingsnámsskrá 

 

Námskráin er sérstök námsáætlun fyrir hvert barn og er skrifleg áætlun um nám og 

kennslu barnsins. Hún er unnin af þeim sem kenna barninu og er byggð á mati og 

getu, þörfum og öðrum aðstæðum barnsins. Markmiðin eru sett fram til lengri eða 

skemmri tíma og kennsluaðferðunum sem liggja að markmiðinu er lýst.45 

Fyrir börn sem eiga rétt á sérkennslu á að vinna námsáætlun, í henni þarf að 

taka fram hvaða úrræði mæta þörfum barnsins. Hvað á að kenna, hvað aðferðir verða 

notaðar og hvers vegna. Samhliða þessu þarf að vera samstarf milli allra sem vinna 

með barninu t.d. um hvenær mat á barninu eigi að fara fram og hvenær endurskoða 

eigi matið. Einnig þarf að koma fram sú þjónusta sem barnið þarf á að halda í 

skólanum eða í tengslum við hann s.s. gæsla í útiveru, flutningsþjónusta og 

sjúkraþjálfun. Það þarf að tilgreina hvaða aðgerðir eru nauðsynlegar til að nemandinn 

geti tekið þátt í öllu venjubundnu leikskólastarfi s.s. leikfimi, vettvangsferðum, vali 

og félagsstarfi. Þar að auki þarf að koma fram hvernig skólinn hyggst vinna að 

félagstengslum þar sem félagsleg tengsl barna skapast stundum ekki á eðlilegan hátt. 

Skólinn þarf að taka á þessu með skipulögðum hætti og hlúa að nemandanum í 

samvinnu við fjölskylduna.46 

Markmið með einstaklingsnámskrá/námsáætlun er almennt að mæta þörfum 

nemandans, þannig að markmið leikskólalaga nái fram að ganga fyrir öll börn 

leikskólans. Hér er um að ræða kennslu sem er skipulögð á sérstakan máta og felst í 

aðgerðum sem byggja á forsendum nemandans.47 

Leikskóli ætti að afhenda foreldrum afrit af fullbúinni og undirritaðri 

námsáætlun. Mikilvægt er fyrir foreldra að kynna sér námsáætlunina vel og vinna 

með starfsfólki leikskólans að framkvæmd hennar.48 

Kostir námskrár: 

Námskrá beinir sjónum að markmiðum, stuðlar að skilvirku starfi, leiðir til sparnaðar 

á tíma og orku, auðveldar miðlun og samræmingu þess sem gera þarf, dregur úr 

streitu, sinnir lagaskyldu, stuðlar að samstarfi, hraðar þróun, auðveldar skráningu, mat 

og rökstuðning 
 
45 Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen. 1997:15 
46 Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen. 1997:16 
47 Viðmiðanir um gæði kennslu nemenda með sérþarfir 1996:6 
48 Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen. 1997:15  
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Dæmi um samstarf milli foreldra og leikskóla sem hefur gefist vel er t.d.: 

1. Dagleg samskiptabók milli heimilis og skóla. Hún er sérstaklega mikilvæg ef 

nemandinn á erfitt með tjáskipti. 

2. Fundir foreldra og kennara, t.d. vikulega. 

3. Þrír fundir á skólaárinu með öllum sem vinna með barninu, auk 

skólastjórnenda. 

Gallar námskrár: 

Það er ekki hægt að skipuleggja allt í kennslu, varað er við að setja allt á blað, of mikil 

áhersla á það sem er mælanlegt t.d. hvernig mælum við félagslega hegðun? Líkur geta 

aukist á að það sem er auðvelt að skipuleggja sé sett niður á blað.49 

Gott er að skoða bæði kosti og galla verkefna ef  sá möguleiki er til staðar þar 

sem það hjálpar leikskólakennaranum að skipuleggja sig betur. 

 

3.3. Nám án aðgreiningar 

 

Megináhersla  í nám án aðgreiningar,  felast í þeirri stefnu að sömu tilboð standi 

fötluðum og  ófötluðum til boða á sama stað. Áhersla er einnig lögð á mikilvægi 

samstarfs við foreldra þegar mæta á þörfum barnsins. Segja má að sameiginlegt nám 

fatlaðra og ófatlaðra barna eða nám án aðgreiningar sé grunnurinn þegar mæta á 

þörfum barna með sérþarfir.50 

Hugmyndir um skóla fyrir alla eða skóla/nám án aðgreiningar tengist mjög 

náið kennslufræði einstaklingsmiðaðs náms þar sem námsáætlanir barnanna skipta 

miklu máli, eins og eftirfarandi tilvitnun segir þá er námsáætlun einstaklinga... 

 

...skrifleg áætlun um nám og kennslu barnsins, unnin af þeim sem kenna því. 

Hún er byggð á mati á getu barnsins, þörfum þess og öðrum aðstæðum. 

Markmið eru sett fram til lengri og/eða skemmri tíma og þeim 

leiðum/kennsluaðferðum lýst sem liggja að markinu.51 

Fyrir börn sem eiga rétt á sérkennslu er að flestra mati nauðsynlegt að vinna 

námsáætlun, í henni þarf að taka fram hvaða úrræði þarf til að mæta þörfum barnsins. 
 
49 Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen. 1997:17 
50 Sérkennsla í leikskólum Reykjavíkur. 2002:9 
51 Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen. 1997: 15 
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Hvað á að kenna, hvað aðferð verða notaðar og hvers vegna. ,,Áætlunin þarf að taka 

mið af upplýsingum frá foreldrum og megináherslu þarf að leggja á styrk barnsins og 

áhugasvið þess um leið og reynt er að styrkja veika þætti”.52 

Í reglugerð um sérkennslu (3.ar.) er sagt frá hvað sérkennsla feli í sér og gefur 

vísbendingu um það sem þarf að hafa í huga við gerð námsáætlunar og er hún 

svohljóðandi: 

 

Sérkennsla felur í sér verulega breytingu á námsmarkmiðum námsefni, 

námsaðstæðum og/eða kennsluaðferðum miðað við það sem öðrum 

nemendum á sama aldri er boðið upp á, sérkennsla er skipulögð til lengri eða 

skemmri tíma eftir þörfum nemandans, jafnvel alla skólagöngu hans.53

Áhersla er lögð á að námsáætlun sé rökstudd og taki mið af heildaraðstæðum 

barnsins, þroska þess og stöðu í námi. Það þarf einnig að meta og endurskoða 

áætlunina og kennsluna sem og stöðu og framfarir nemandans. Samvinna allra þeirra 

sem vinna með barninu er  mikilvæg. Tilgreina þarf þá þjónustu sem barnið þarf í 

leikskólanum eða í tengslum við hann eins og t.d. gæsla í útiveru, talkennsla, 

sjúkraþjálfun og flutningsþjónusta. Ákveða þarf hvenær endurskoðun og mat 

námskrárinnar eigi að fara fram. Einnig þarf að gera ráð fyrir að barnið taki þátt í öllu 

starfi leikskólans eins og vettvangsferðum, leikfimi, vali og félagsstarfi.54 

Nám án aðgreiningar á, að mínu mati, að fela í sér að leikskólinn taki á móti 

öllum börnum á þeirra eigin forsendum. Leggja þarf  áhersla á að skipuleggja og 

aðlaga námsumhverfi barna  á þann veg að þau geti talist fullgildir þátttakendur í öllu 

því sem fram fer í leikskólanum. Leikskólinn er fyrir öll börn á leikskólaaldri og þar 

þarf hvert einstakt barn að fá viðfangsefni við sitt hæfi. Meginreglan, að mínu mati, 

þegar kemur að börnum með fötlun /sérþarfir  er að þau fá þá kennslu og þjálfun sem 

þau þurfa í hópnum með öðrum börnum. Til þess að mæta þörfum einstaklingsins þarf 

hins vegar að huga vel að gerð einstaklingsnámsskrár og skilgreina vel þau markmið 

sem vinna á eftir. Eftirfarandi kafli greinir frá einni leið við gerð námsáætlana. 

 

52 Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen. 1997: 15 
53 Reglugerð um sérkennslu. Nr.389/1996 
54 Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen. 1997: 16 
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3.4. Efling 

 
Efling er tæki sem notað er til að finna og móta námsinntak nemenda, hún leiðbeinir 

um skipulag og framkvæmd náms, reynir að mæta öllum nemendum, hvernig sem þeir 

eru. Framkvæmdin fer fram í almennum skóla, en má eins vera í leiksóla, og stuðlar 

að því að gera líf nemenda innihaldsríkara. Í Eflingu er lögð áhersla á samstarf við 

foreldra, samstarf kennara og starfsmanna skóla og nákvæma markmissetningu. 

Efling skiptist í þrjá meginhluta: 

1. Hugmyndir fjölskyldunnar um forgangsverkefni eru kannaðar með      

viðtölum. Markmið kjarnanámsáætlunar. 

2. Inntak námsáætlunar skilgreint – Heildarnámskrá. Almenn menntun. 

3. Framkvæmd námsáætlunar við aðstæður þar sem leitast er við að sinna þörfum 

allra. Almennur stuðningur.55 

Í Eflingu er lögð áhersla á sex grundvallarsjónarmið: 

� Menntun á að snúast m.a. um að gera lífið auðugra. 

� Ef námsáætlun á að snúast um það sem mestu máli skiptir verður að horfa 

til framtíðar og byggja á viðhorfum foreldranna. 

� Samvinna í teymi er lykill að góðri menntun. 

� Námsgreinar skipta ekki öllu máli heldur að koma sér saman um áætlun og 

markmið. 

� Árangur námsáætlana eykst ef byggt er á færni í að leysa vandamál. 

� Sérkennsla er þjónusta ekki hús eða herbergi.56 

Mitt viðhorf er, eins og áður hefur komið fram, að nemandinn eigi að vera sem 

mest með sínum jafnöldrum í sínum bekk eða á sinni deild. Námsgreinarnar skipta 

ekki alltaf öllu máli heldur líf nemandans, félagsleg tengsl og samskipti við aðra svo 

nemandinn verði sem ánægðastur. 

Á myndinni hér fyrir neðan þar sem eru kassar merktir A, B, C og D er sýnt 

hvernig hægt er að skipuleggja nám barnsins til að það geti verið í almennum bekk. 

Þrepaskipt námskrá er þannig uppbyggð að einstaklingar með ólíkar námsþarfir og 

getu er kennt saman í hópi. Hópurinn vinnur saman að einhverju ákveðnu 

 
55 Giangreco Michael F. o.fl. 2001:2-6 
56 Giangreco Michael F. o.fl. 2001:13 
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viðfangsefni og hefur ákveðið heildarmarkmið en einstaklingarnir innan hans hafa 

mismunandi verkefni og undirmarkmið. Með þessu móti getur barn með einhverfu og 

þroskahömlun fengið viðfangsefni sem krefst ekki eins mikillar einbeitingar og önnur 

viðfangsefni. Einnig er mögulegt að nota námskrárskörun samhliða þrepskiptri 

námskrá. Námskrárskörun felst í því að nemendur með ólíka námsgetu vinna að 

sameiginlegu viðfangsefni en einstaklingarnir hafa ólík markmið sem skarast við 

markmið annarra námsgreinar í skólastarfinu. Ef verið er að þjálfa samskiptahæfni hjá 

barni með einhverfu þá getur það verið markmið þess í náttúrufræði á meðan 

markmið annarra nemenda er að fræðast um einstaka hluti tiltekins líffæris. Barnið 

tekur þátt í verkefninu en aðalmarkmið þess er að læra að tjá sig, fara eftir 

fyrirmælum, skiptast á o.s.fræ.57 

Eftirfarandi mynd sýnir fjóra valkosti sem hægt er að styðjast við, í almennu 

bekkjakerfi, þegar um nemendur með sérþarfir er að ræða. Þessir kostir eiga að vera 

sveigjanlegir en ekki óbreytanleg staðreynd. Nemendur geta notað suma eða alla 

kostina á einum skóladegi, í einni kennslustund eða í einu og sama verkefni og 

nemendur eiga að geta skipt á milli þeirra eftir þörfum. 

 

A B
Engra ráðstafanna þörf                  Þörf á einstaklingsmiðuðum 
 stuðningi 

C D
Þörf á einstaklingsmiðaðri               Þörf á einstaklingsmiðaðri 
námsáætlun                                      námsáætlun og 
 einstaklingsmiðuðum 
 stuðningi  
 

Kostur A er valinn þegar nemandi fylgir almennri námsáætlun bekkjarins og 

þarf ekki annan stuðning en þann sem stendur öllum nemendum til boða. Jafnvel 

mikið fatlaðir nemendur þurfa ekki alltaf sérstakan stuðning hluta dagsins og geta því 

unnið að sumum verkefnum án slíkrar aðstoðar.58 Mörg börn með einhverfu gætu t.d 

notið kost A í mörgum kennslustundum, s.s. þegar unnið er í myndlist og listgreinum. 

Kostur B er valinn þegar nemandinn getur tekið þátt í almennri námsáætlun ef 

hann fær til þess aukinn eða einstaklingsmiðaðan stuðning. Barn með einhverfu gæti 

 
57 Giangreco Michael F. o.fl. 2001: 11-13 
58 Giangreco Michael F. o.fl. 2001: 9-10 
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t.d. tekið þátt í öllum kennslustundum ef það fengi stuðning og unnið væri út frá 

námsáætlun sem sniðin væri að þörfum þess. Barnið fengi þá stuðning í lestri, skrift, 

einbeitingu o.s.frv.59 

Kostur C er valinn ef um er að ræða nemendur sem geta unnið eftir 

einstaklingsmiðaðri námsáætlun án þess að þurfa á sérstökum stuðningi að halda. 

Kennarinn gerir þá aðrar kröfur til nemandans um skil á verkefnum og afköstum. 

Barnið fær einfaldari verkefni og spurningar eru settar fram á einfaldari hátt.60 

Kostur D er valinn þegar nemandinn þarf á einstaklingsaðlagaðri námsáætlun 

að halda sem og einstaklingsmiðuðum stuðningi til að geta tekið þátt í náminu og 

öðrum athöfnum nemenda í almennum bekk. Jafnvel einstaklingur með mjög miklar 

sérþarfir gæti e.t.v. verið einhvern tíma á dag með almenna bekknum. Fáir nemendur 

þurfa á þessum kosti að halda allan skólatímann og því er mikilvægt að finna leiðir 

sem nemandinn getur unnið eftir í almennum bekk.61 

Fyrir barn með einhverfu er mikilvægt að nota kennsluaðferð þar sem reglur 

eru skýrar, einfaldar og fáar vegna þess að aðferðin er ekki eingöngu góð fyrir 

nemendur með einhverfu, heldur dugar án efa vel fyrir aðra nemendur líka. 

Ársmarkmið sem stefna þarf að fyrir barn með einhverfu er æskilegt að unnin 

sé að í samráði við foreldra barnsins. Tekið er viðtal við foreldrana og þeir 

forgangsraða því sem þeir vilja að unnið sé að. Ef foreldrarnir vilja að lögð sé áhersla 

á að barnið geti farið eftir fyrirmælum, einbeitt sér, tekið þátt í félagslegum 

samskiptum, unnið í hópi og þjálfað orðaforðan þá ætti að mínu mati þessi atriði sett í 

forgang í einstaklingsnámskránni. Kennari barnsins, stuðningsaðili, 

talmeinafræðingur, iðjuþjálfi og aðrir sem koma að velferð barnsins, að ógleymdum 

foreldrum þess, geti síðan byggt kennslu sína þannig upp að þessi ársmarkmið náist. 

Ársmarkmiðin þarf að endurskoða reglulega, t.d. á þriggja eða sex mánaða fresti svo 

að hægt sé að fylgjast með hvernig gengur að ná þeim og hvort bæta þurfi við 

markmiðin eða minnka þau. 

Ekki má gleyma sterkum hliðum nemandans, hæfileikum hans og varast að 

einblína aðeins á það sem hann getur ekki. Við það að leggja áherslu á það sem 

nemandinn getur, eykst sjálfstraust og sjálfsálit hans. Við kennslu einstaklinga má vel 

hugsa sér að nýta sér þeirra eigin áhugasvið við námið t.d ef barn hefur sérstakan 

 
59 Giangreco Michael F. o.fl. 2001:10 
60 Giangreco Michael F. o.fl. 2001:10 
61 Giangreco Michael F. o.fl. 2001:11 
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áhuga á risaeðlum má nota þær í vissu námslegu samhengi m.a. við að lesa um þær til 

að auka áhuga á lestri svo eitthvað sé nefnt. Foreldrasamstarf er mikilvægt í allri 

vinnu með barnið og eins og fyrr var komið inn á þá er samstarf við foreldra lykilinn 

að framförum barnsins. Oft er talað um að foreldrar séu sérfræðingar í sínum börnum 

og tel ég svo vera.  

 

3.5. Foreldraviðtöl 

 

Þegar tekið er viðtal við foreldra barns sem er að byrja í leikskóla ber að hafa margt í 

huga. Hvers vænta foreldrarnir? Hvað býður leikskólinn uppá? Hvert er hlutverk 

foreldra og starfsfólks? 

Mikilvægt er að foreldrar fái sem fyrst jákvæða og skýra mynd af 

leikskólanum og því starfi sem þar fer fram. Því ber að vanda mjög til foreldraviðtala 

og jafnframt gefa foreldrum tækifæri á að spyrja og láta í ljós óskir, vonir og 

væntingar. Foreldrar þurfa að vera vissir um að þeir og barnið þeirra séu velkomin á 

leikskólann. Að þeir séu virtir að verðleikum og að þeirra samvinna skiptir máli. 

Fordómar í garð foreldra, atvinnu þeirra, kynþáttar og aldurs eru vonandi liðnir undir 

lok og ættu alls ekki að heyrast á leikskólum.62 

Foreldrum þarf að líða vel þar sem viðtalið fer fram, kjörið er að fara heim til 

foreldra og barns ef foreldrar vilja/óska þess. Aðstaða þarf að vera á leikskólanum 

fyrir viðtal þar sem foreldrum líður vel og gott næði til að tala saman. Undirbúa þarf 

viðtalið vel, afla upplýsinga í samræmi við viðfangsefnið og reyna af fremsta megni 

að svara þeim spurningum sem upp koma. Þegar unnið er að greiningu barns eða 

einstaklingsnámskrá er mikilvægt að kennari vandi orðaval sitt og sé tilbúinn að ræða 

þau vandamál sem upp koma. Það verður að gefa sem nákvæmastar upplýsingar og 

hægt er, sérstaklega ef kennari ætlast til þess sama af foreldrum.63 

Það skiptir miklu máli að ,,opna” og ,,loka” viðtölum. Þegar viðtal er opnað 

kynnir kennari sig, eða heilsar ef hann hefur hitt foreldra áður, fer yfir tilgang 

viðtalsins og ítrekar þann trúnað sem ríkir um viðtalið. Í fyrstu ætti að spyrja foreldra 

hvernig þeim finnist ganga almennt til að skapa frekari umræður. Mikilvægt er að ná 

 
62 Robson, Sue. 1996:56-58 
63 Einar Guðmundsson. 1996:47-51 



32

fram og gefa nauðsynlegar upplýsingar og flétta þær inn í umræðurnar. Í lok viðtalsins 

er þakkað fyrir og útskýrt fyrir foreldrum hvert framhaldið verði.64 

Foreldrar líta á kennara sem fagmann og búast við því að hann sé hlutlaus, 

réttsýnn og vitur, sé ekki viðvaningur. Vegna þessa ber að gæta orða sinna og koma 

ekki með fullyrðingar eða yfirlýsingar. Ef stefnt er að góðu foreldrasamstarfi verður 

að setja stefnuna á gagnvirka samvinnu. Kennari verður að vera reiðubúin að hlusta 

og gera sér grein fyrir mismunandi þörfum og skoðunum foreldra, og muna að hann 

hefur ekki alltaf rétt fyrir sér. Því þarf að huga að foreldrasamvinnu frá byrjun 

skólagöngu barnsins.65 

Hér á eftir ætla ég að segja frá foreldraviðtali sem ég tók í  verkefnavinnu með 

einhverfan dreng. Ég greini frá þessu viðtali til að leggja áherslu á mikilvægi þess að 

hlusta á sjónarmið foreldra og bera virðingu fyrir þeirra reynslu. 

 

Ég byrjaði á því að hringja í foreldra fimm ára einhverfs drengs og mælti mér 

mót við þá. Viðtalið var tekið heima hjá þeim á Akureyri og áttum við góða stund í 

klukkustund við eldhúsborðið með kaffibolla. Þau höfðu ekki farið áður í viðtal þar 

sem nemi talaði við þau. Það var mjög notalegt að spjalla við þau og allt gekk að 

óskum. Foreldrarnir voru mjög jákvæðir í garð viðtalsins og vildu svara öllu sem þau 

gátu. Móðirin var þó oftar fyrir svörum og hafði hún ákveðnar skoðanir á þjálfun 

drengsins. Foreldrarnir eru mjög ánægð með leikskólann sem drengurinn þeirra er í og 

allt í sambandi við umönnun drengsins. Drengurinn hafði tekið út gífurlega mikinn 

þroska á síðasta ári og öll voru þau ánægð. Fyrir greiningu þá voru foreldrarnir búnir 

að uppgötva að eitthvað væri að, þar sem drengurinn var ekki farin að tala neitt 

þriggja ára og myndaði ekki nein sterk tengsl við aðra. Þau voru búin að spyrja lækna 

og ungbarnaeftirlitið að þessu en svarið sem þau fengu var að drengurinn væri bara 

svona seinn en færi fljótlega að tala. Það var ekki fyrr en að hann byrjaði í leikskóla 

þá rúmlega þriggja ára að þau fengu aðstoð. Leikskólakennari sá strax á fyrsta degi að 

eitthvað var að og talaði um það við foreldrana. Þau voru mjög fegin því og hættu að 

velta því fyrir sér hvort þau væru einfaldlega ,,móðursjúk” eins og þau orðuðu það. 

Það var strax farið að greina drenginn og fékk hann alla þá aðstoð sem gafst. Nú tekur 

hann miklum framförum en þarf að hafa sérkennara nánast alltaf með sér. 

 
64 McConkey, Roy. 1985:19-32 
65 McConkey, Roy. 1985:19-32 
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Ég útbjó einstaklingsnámskrá út frá viðtali foreldra og þeim áherslum sem þau 

vildu hafa fyrir drenginn við leik og störf í leikskólanum. En fyrst heimsótti ég 

leikskólann sem drengurinn er í og kynnti mér dagskrá og vinnubrögð hjá 

leikskólakennurunum og sérkennara drengsins. Eftirfarandi kafli greina frá þessa 

heimsókn og í framhaldi af  því þeirri námskrána sem ég útbjó. 

 

3.6. Heimsókn í leikskólann 

 

Áður en ég fór í leikskólann til að fylgjast með umræddum dreng, hringdi ég fyrst á 

undan mér og talaði bæði við leikskólastjórann og sérkennara hans. Ég kynnti þeim 

erindi mitt og útskýrði verkefnið mitt fyrir þeim. 

Ég fór í heimsókn í leikskólann þar sem drengurinn er og fékk að fylgjast með honum 

frá klukkan 8:30 til 10:00. 

Drengurinn er með mánaðarnámskrá sem breytist og þróast frá hverjum 

mánuði. Hann er líka með einstaklingsnámskrá sem leggur áherslu á þætti sem 

samskipti, hópastarf, tjáningu og orðaforða. Ég fylgdist með honum í vinnustund þar 

sem hann var látinn púsla myndaspilum og orðaspilum saman. Drengurinn er góður í 

tölum og getur lesið en vantar skilning á sum orð. Hann hefur myndaspil fyrir hverja 

stund og það hanga myndir af því sem á að gera hverju sinni á veggnum. 

Hann getur farið sjálfur á klósettið en hann var með bleiu til fjögurra ára 

aldurs. Hann vill oftast elta sérkennara sinn sem reynir að fara frá honum til að hann 

geti fengið aukið sjálfstraust. Það þarf sífellt að gæta þess að hann detti ekki í ,,störu” 

og fari að stara út í loftið og gleymdi því sem hann var að gera. Hann er ekki mikið 

fyrir félagskap annarra krakka og getur dundað sér einn út í horni. Þetta þarf að gæta 

þess að hann einangrist ekki og hverfi inn í sig. 

 

3.7. Einstaklingsnámskráin 

 
Það sem skiptir mestu máli í einstaklingsnámskránni sem drengurinn þarf á að halda 

er að efla þroska og örva samskipti, tjáningu, fyrirmæli og orðaforða.

Það þarf einnig að skipuleggja hvenær hann hefur sérkennara og hvað hann þarf 

mikinn stuðning í daglegu lífi. 
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Við nánari útfærslu eru markmiðin þessi: 

� Að drengurinn fari eftir fyrirmælum inni á deild. Notaðar séu stýrandi 

leiðbeiningar og að lokaniðurstaða/markmið sé að eitt skýrt atriði náist t.d. að 

klæða sig, þótt áhersla verði lögð á fleira. 

� Að hann bregðist við hlutum, athöfnum og fólki inni á deild. Athygli hans er 

vakin á hlutum og fólki og að lokaniðurstaða/markmið er að drengurinn 

bregðist jákvætt við atburði, sýni til dæmis gleði þegar lag sem honum finnst 

skemmtilegt er sungið. 

� Að hann láti í ljós óskir í leik og starfi inn á leikskólanum t.d. biðji um að fá 

vissa hluti. Lokaniðurstaða/markmið að hann geti tekið þátt í vali ásamt öðrum 

börnum. 

� Áhersla leikskólakennara er á öll atriðin og reynt er að flétta þau inn í allt 

skipulagt starf leikskólans. Leikskólakennarar leggja aðaláherslur á samskipti í 

leikjum, hópastarf með öðrum börnum, tjáningu í formi myndlistar, orðaforða- 

samtöl og myndaspilum. Með þessu er ætlunin að sinna boðskiptum og 

félagsmótun. 

 

Skipulagið felur í sér að myndir eru hengdar upp á vegg fyrir hvern tíma svo 

drengurinn sjái hvað hann á að gera hverju sinni t.d. þegar hann á að fara að borða er 

mynd af mat, í vinnustund er mynd af eftirfarandi verkefnum. Þetta skipulag 

auðveldar honum að sjá hvert hann á að fara og hvað hann á að gera. Eftirfarandi 

,,skipulag” byggðist á einstaklingsnámsskránni: 

� Borða-mynd af mat. 

� Kennslustofa- Hlutverkaspil hvað passar saman. Teningaspil-mynd af 

spilum. 

� Salur – Boltaleikir og fleiri leikir með öðrum börnum-mynd af bolta og 

börnum. 

� Fataklefi í bílaleik – Bílaleikur með öðrum börnum-mynd af bíl. 

� Vinnustund – Klippiverkefni, smíðar, perlar eftir fyrirmyndum. Æfa 

sjálfstæð vinnubrögð-mynd af t.d. skærum, perlum. 

� Kennslustofa – Stafapúsl, púsla saman myndum og stafi. Samhæfing 

augna og handa. Herma eftir. Mósaík, setja saman eftir leiðbeiningum. 

Legokubbapúsl-mynd af  kennslustofu. 

� Hópastarf – Æfa hópastarf með börnum-mynd af börnum. 
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� Klósett-mynd af klósetti. 

� Útileikisvæði – Fer út að leika sér, reynir að klæða sig sjálfur-mynd af 

útifötum. 

� Borða-mynd af mat. 

� Hvíld-mynd af bók. 

� Verkefni – Mismunandi verkefni, verkefni sem örva-mynd af skólabókum. 

� Klósett-mynd af klósetti. 

� Útileiksvæði-mynd af útifötum. 

� Valteppi – Getur valið sér í leik með öðrum-mynd af mismunandi leikjum. 

� Leikfangahillur – Leikföng í hillu t.d. bækur o.fl-myndir af ýmsum 

leikföngum. 

� Heim-mynd af barni að fara. 

 

Allt skipulag skiptir einstaklinga með einhverfu miklu máli, sama gildir um 

þær námsleiðir eða þjálfunarleiðir sem valdar eru fyrir einstaklinginn. 

Hvert barn með einhverfu er einstakt og þarf að aðlaga þessar aðferðir að 

hverju barni fyrir sig. Þær aðferðir sem mest eru notaðar til að hjálpa einhverfum 

börnum eru: Atferlismeðferð, oft kennd við Dr. Ivar Lovaas, og T.E.A.C.C.H 

(Treatment and Education of Autistic and related Communications handicapped 

Children). Ég mun einungis draga fram nokkur atriði sem einkenna þessar aðferðir. 

Mitt mat er að báðar þessar aðferðir séu mikilvægar, hver á sinn hátt, þegar unnið er 

með einstaklinga með einhverfu. 

 

3.8. Aðferðir og leiðir 

 

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication 

handicapped Children) eða skipulögð vinnubrögð eins og þessi ,,stefna”/leið er oft 

kölluð hér á landi er önnur af tveimur viðurkenndum aðferðum í vinnu með 

einhverfum. 

TEACCH hefur verið notuð hér á landi í nokkur ár við kennslu og þjálfun 

einhverfa og annarra barna í sérkennslu. Kennsluleiðin hentar einstaklingum með 

einhverfu mjög vel. Margir skólar og stofnanir á Íslandi vinna með skipulagða 

kennslu sem felur í sér að gera heiminn skiljanlegri og einfaldari hjá nemandanum og 
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þá jafnframt námið. Markmið TEACCH-aðferðarfræðin er ekki síður að vinna að því 

að nemandinn verði sjálfstæðari í öllum athöfnum með því að byggja upp ákveðið 

skipulag í umhverfinu sem og flestum daglegum athöfnum. Þessi ,,rammi” eða 

skipulag sem er skapaður kringum barnið er rauði þráðurinn í starfinu. 66 

TEACCH aðferð leitast við að skilja einhverfuna og aðlaga umhverfið að 

þörfum fólks með einhverfu. Markmiðið er ekki að gera einhverfa einstaklinga 

,,venjulega” eða lækna einhverfuna heldur frekar að skilja þau og virða þeirra 

menningu. Aðferðin felst í því að innleiða fastmótaða venjur eða skipulag þar sem 

barnið þekkir sig. Þetta er gert með því t.d. að skipuleggja umhverfið, setja upp 

dagskrá og vinnukerfi. Þessi háttur kallast skipulögð kennsla eða kennsluaðferð. 

Skipulagið veitir einhverfu einstaklingunum öryggi, meiri einbeitingu og að lokum 

betri sjálfstjórn. 

 Skipulögð kennsla hefur eftirfarandi þætti að leiðarljósi: 

� Er sjónrænt greinileg (aðstæður, verkefni) 

� Sýnir greinilega upphaf og endi (á t.d. athöfnum eða æfingum) 

� Yfirfærslu á námi (að læra við mismunandi aðstæður) 

� Endurtekningu (þörfin fyrir reglu) 

� Sjálfstæði (að geta framkvæmt athafnir án aðstoðar) 

� Foreldrasamstarf (samvinnu við foreldra og þátttöku þeirra í skipulagi)67 

Eins og áður hefur komið fram með einstaklingsnámskránni fyrir drenginn eru 

þessir ofangreindir þættir notaðir við vinnu ferlisins og skipta miklu máli þegar unnið 

er útfrá markmiðun einstaklingsmiðaðs náms. Skipulögð kennsla tekur tillit til allra 

ofangreindra þátta, hún býður upp á fyrirsjáanlegt umhverfi sem er skipulagt á þann 

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

eitthvað og hvað gerist næst. Umhverfið getur verið mismunandi skipulagt allt eftir 

þörfum hvers og eins. Ætla mætti að mikið skipulag virkaði heftandi á einstaklinginn, 

en í hugarheimi fólks með einhverfu ríkir mikil ringulreið og því eru sjónrænar 

vísbendingar og skilaboð mjög mikilvæg.68 

66 Ragnheiður Júlíusdóttir. 1998:3-11 
67 Svanhildur Svavarsdóttir. 1994:8 
68 Sigrún Hjartardóttir. 1997:32 
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Atferlismeðferð er aðferð sem var þróuð af Dr. Ivar Lovaas árið 1987. 

Atferlismeðferð felst í því að verkefni eru brotin niður í örsmá skref, styrking er notuð 

(umbun) fyrir hvert skref og þannig er byggð upp færni í félagslegum samskiptum, 

tjáningu, leik, skólanámsgreinum og athöfnum daglegs lífs. Skrefin eru aðlöguð að 

hverju barni án þess að framkvæma þau í ákveðinni röð. Foreldrar og leikskóli vinna 

saman sem hjálpar til við að finna það sem best hentar barninu.69 

Rannsóknir sýna að atferlismeðferð er sérstaklega áhrifarík meðferð, ungra 

barna sem eru með einhverfu. Meðferðin stuðlar að framförum hjá þessum börnum og 

árangurinn er viðvarandi mörgum árum eftir að meðferð lýkur.70 

Atferlismótun krefst mikillar vinnu og erfiðis hjá barni, foreldrum og 

þjálfurum, sérstaklega í byrjun, en hún er skemmtileg og skilar sér margfalt til baka. 

Helsta gagnrýnin sem komið hefur fram er sú að í byrjun er farið með barnið af 

deildinni og því kennt í afmörkuðu umhverfi þar sem það er eitt með kennara sínum. 

Þegar barnið hefur náð valdi á tilteknu verkefni er unnið að yfirfærslu, þ.e. að vinna 

verkefnið í öðru umhverfi með öðru fólki. Reynt er að gera námið hjá barninu sem 

skemmtilegast og mikil áhersla lögð á að barnið upplifi sem flesta sigra. 

Meðferðin fer bæði fram á heimili og í leik/grunnskóla og taka foreldrar virkan þátt í 

henni.71 

Ég aðhyllist meira að TEACCH aðferðinni og vann einstaklingsnámskrána 

drengsins út frá henni. Sjónrænar vísbendingar og annað sjónrænt skipulag finnst mér 

ætti að vera auðvelt að vinna með á leikskólum. Þannig skipulag gæti einnig verið til 

góðs fyrir önnur börn með sérþarfir og börn af erlendum uppruna sem koma úr öðru 

málumhverfi.   Það sem ég tel að skipti mestu máli varðandi vinnu með einstaklingum 

með einhverfu er að finn þá leið / aðferð sem bæði foreldrar og kennarar geta sætt sig 

við og geta notað í daglegu lífi. Til þess að kennslan verði síðan markviss þarf  

námsskrár, bæði til lengri og skemmri tíma.  

Þekking á þeirri aðferð sem er notuð er að mínu mati grundvöllur þess að vel 

takist til. Þekking á fötluninni/sérþörfunum er hinsvegar undirstaða þess að 

aðferðirnar/leiðirnar skili sér til barnsins. Einungis með þessari þekkingu getum við 

aðlagað námsefnið og umhverfið að þörfum barnsins 

 

69 Sigríður Lóa Jónsdóttir. 1997:34-37 
70 Sigríður Lóa Jónsdóttir. 1997:34-37 
71 Sigríður Lóa Jónsdóttir. 1997:34-37 
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4. Samantekt 

Þó að reynt sé í venjulegum skólum að aðlaga kennsluna að mismunandi þörfum 

nemenda, er oft erfitt að ná til þeirra sem eru með mjög ólíkar þarfir. Vegna skorts á 

réttum uppeldisfræðilegum leiðum eru alltaf einhverjir nemendur sem gefast upp í 

náminu og eða vegna félagslegra erfiðleika.72 

Árangur rannsókna sem höfðu það markmið að mæla áhrifin af því að hafa sér 

bekki sýndi að fatlaður nemandi í sér bekk og fatlaður nemandi í venjulegum bekk 

sýndu nokkurn veginn sama árangur bæði faglega og félagslega. Settar hafa verið 

fram í þessu sambandi þrjár tilgátur: 

1. Til eru nemendur sem græða á sérkennslu og sem verða að fá slíka kennslu til 

að geta þroskast. 

2. Til eru nemendur sem sérkennsla hefur engin áhrif á, hvorki neikvæð né 

jákvæð. 

3. Til eru nemendur sem sérkennsla hefur neikvæð áhrif á og sem geta beinlínis 

skaðast af henni.73 

Ég held að það þurfi að rannsaka betur þarfir hvers og eins, hvort sérkennari 

eða einstaklingsnámskrá henti barninu eða bæði. Það mætti skoða nánar t.d. þá 

fullyrðingu, að stundum virkar sérkennsla neikvæð á barn og þá hvernig börn það eru 

sem þetta hentar ekki og hvers vegna. Það kemur mér á óvart að þessar niðurstöður 

komu fram þar sem ég hélt að öll sérkennsla væri af hinu góða og myndi alltaf virka 

jákvæð. 

Margar af seinni tíma rannsóknum benda til að stærstu vandamál nemenda 

virðast liggja í skertum hæfileikum til að ráða við félagslegar aðstæður bæði í 

skólanum, frítíma og á vinnustað. Þetta verður að taka alvarlega og við verðum 

markvisst að reyna að þroska félagslega hæfni á meðan börnin eru enn ung.74 

Hlutverk leikskólans tel ég því vera mikið hvað þetta varðar. Leikskólakennari 

þarf að vera næmur á þarfir barnsins bæði andlega og líkamlega og fylgjast vel með 

börnunum í leik. Í leikskólastarfi er mikilvægt að hafa hópastarf og hópaleiki svo börn 

læri að leika sér og starfa með öðrum börnum. Með því að vinna undir markmiðum 

 
72 Dalen, Monica. 1994:22 
73 Dalen, Monica. 1994:38 
74 Dalen, Monica. 1994:50 



39

,,skóli án aðgreiningar” fá börn sem ekki eru t.d. fötluð innsýn í heim barna með 

sérþarfir og börnin lærðu að ekkert er athugavert við sérkennslu eða 

einstaklingsnámskrár. 

Ein af hugmyndunum á bak við ,,skóla fyrir alla” er trúin á að samvera ólíkra 

hópa nemenda með mjög ólíkar þarfir virki þroskandi og efli heilbrigð félagsleg 

viðhorf. Með mismunandi vinnuaðferðum er reynt að fá nemendurna til að vinna 

saman. Ástæðan er einnig von um að gera líf hinna fötluðu sem líkast ,,venjulegu”  

lífi. Með því að hafa bekkina ,,blandaða” er vonast til að hægt sé að vinna gegn því að 

fötluðu einstaklingarnir einangrist. Tilhögunin í skólanum er þá stundum þannig að 

nemendurnir taka þátt í að kenna hinum fötluðu og fá þannig innsýn í þau vandamál 

sem hver einstaklingur býr við og nemendurnir eigi auðveldara með að skilja 

aðstæður hinna fötluðu.75 

Framtíðarhorfur barna með einhverfu eru bjartari nú en áður fyrr. Núna 

þekkjum við margar leiðir til að gefa einhverfum meiri von um að þau geti spjara sig í 

þessu flókna lífi sem við lifum í. Kennsla í skipulögðum vinnubrögðum með áherslu á 

sjónrænar vísbendingar og barnið skilji sitt nánasta umhverfi hefur sýnt að henti mjög 

vel fyrir einhverf börn. Einnig hefur kennsla í atferlismeðferðinni þar sem öflug 

einstaklingsþjálfun fer fram reynst vel með einhverfum.76 

Ég tel að mikilvægt að við kennslu barns sem þarf á einstaklingsnámskrá að 

halda  vegna sinnar fötlunar /sérþarfa sé að kennari afli sér menntunar/þekkingar á 

þessu tiltekna sviði. Þekking í námskrárgerð og skilningur á ólíkum þörfum barna er 

nauðsynlegur grunnur í námi allra sem ætla sér að verða kennarar/leikskólakennarar. 

Þjálfun í námskrárgerð er mikilvægur undirbúningur fyrir starf  kennarans. Barn sem 

þarf á einstaklingsnámskrá að halda, hefur sérþarfir og til að koma til móts við þær 

þurfum við að kynnast einstaklingnum, tilfinningum hans, vonum, væntingum, ótta og 

líðan við ólíkar aðstæður. Við þurfum líka að kynnast fjölskyldu hans og félagslegu 

umhverfi. Við þurfum að fá upplýsingar hjá öllum þeim sem koma að barninu. Það er 

mikilvægt vegna þess að til að árangur náist þá þurfa allir þeir sem hafa með barnið að 

gera að samræma aðgerðir sínar. Gott samstarf og traust þarf að ríkja milli foreldra 

barnsins og kennarans og miða þarf námskrá barnsins við þær upplýsingar sem 

foreldrar þess leggja áherslu á. 

 

75 Dalen, Monica. 1994:56-60  
76 Umsjónarfélag einhverfa. 1998 
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4.1. Lokaorð 

 
Að eignast fatlað barn eða eiga barn með sérþarfir og námsörðuleika er ekki auðvelt. 

Það er ekki bara að takast þurfi á við áfallið að eignast fatlað barn heldur þurfa 

foreldrar einnig að glíma við allt kerfið til að fá þá aðstoð sem barnið og foreldrarnir 

eiga rétt á. Fötlun barna er mismikil og misjafnleg. Það breytir því þó ekki að 

foreldrar fatlaðs barn þurfa að takast á hendur meiri ábyrgð og aukna ummönnun en 

foreldrar heilbrigðs barns. Að eignast fatlað barn er mikið áfall fyrir foreldra, systkini 

og aðra ættingja. Mikilvægt er að aðstandendur barnsins fái bestu mögulegu 

upplýsingar um hvað sé til ráða til að gera líf barnsins sem best. 

Mikilvægt er að hafa námskrá með augljós markmið. Markmiðin geta verið til 

lengri eða skemmri tíma, breytileg eftir aldri og þroska einstaklingsins. Í 

leikskólastarfi skiptir miklu máli að hafa gott námsumhverfi og nám/leik fyrir þarfir 

hvern einstakling fyrir sig og þar kemur einstaklingsnámskrá að góðum notum. Eins 

og ég hef fjallað um áður er best að byrja að kenna börnum strax á ungum aldri og þar 

er leikskólinn mikilvægur, þar sem ætla má að flest börn fari á leikskóla. 

Lærdómurinn af þessari ritgerð hefur gefið mér meiri innsýn í heim einhverfs 

barns og hvernig ferillinn þróast í lífi þess einstaklings. Ég tel mig einnig haf fengið 

aukinn skilning á þörfum og tilfinningar fólks sem eignast börn með fötlun. Ég geri 

mér grein fyrir erfileikum í sambandi við kennslu barna með einhverfu, en með 

reynslu og aukinni þekkingu  sé ég fram á að kennslan og vinnan með leikskólabörn, 

hvort heldur þau hafi sérþarfir/fötlun eða ekki, komi til með að vera  bæði skemmtileg 

og gefandi. 
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