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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um heildstæða þjónustu að loknum skóladegi fyrir börn með einhverfu. 

Verkefnið er í tveimur hlutum, annars vegar starfsáætlun heilsdagsskóla fyrir börn með 

einhverfu og hins vegar greinargerð sem gerir grein fyrir fræðilegum grunni 

starfsáætlunar um starfsemi Heilsdagsskólans Eikarskjóls, sem er úrræði eftir skóla fyrir 

börn með einhverfu úr fyrsta til sjöunda bekk í Holtaskóla. 

     Markmið starfsáætlunar er að uppfræða starfsfólk sem vinnur að félagslegri þjálfun 

barna á einhverfurófi, þeir sem vinna að kennslu og þjálfun barnanna þurfa að gera sér 

grein fyrir sérkennum þeirra og þörfum fyrir aðlagaðar sértækar aðstæður.  

     Sagt er frá stefnu stjórnvalda varðandi þjónustu við börn með fötlun að loknum 

hefðbundnum skóladegi. Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna, Salamanca 

yfirýsingu UNESCO, lögum um málefni fatlaðra og lögum um grunnskóla hafa börn 

með fötlun rétt á því líkt og önnur börn að taka þátt í skipulögðu tómstundastarfi. 

     Skoðuð er saga þeirra dagsþjónustu sem börn með einhverfu hafa fengið í 

Reykjanesbæ og þá heilsdagsþjónustu sem þau fá í dag í Holtaskóla í Reykjanesbæ. 

     Fjallað er um einhverfu, erfiðleika barna með einhverfu í félagslegum samskiptum 

og mikilvægi kennslu og þjálfunar í félagslegum athöfnum sem þau geta nýtt sér í 

frítíma sínum með félögunum. Horft er til sögunnar í hugmyndafræði í málefnum 

fatlaðra og þá sérstaklega um eðlilegt líf (normalisering) og blöndun fatlaðra og 

ófatlaðra (intergrering) því þaðan er hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar komin. 

Einnig er fjallað um skipulagða kennslu/ TEACCH sem er viðurkennd aðferð við 

kennslu barna með einhverfu og var valið að vinna eftir henni í Heilsdagsskólanum 

Eikarskjóli. 

  

 

 

 

 

 



4 

INNGANGUR ................................................................................................................. 6 

1 GILDI STARFSÁÆTLUNAR .............................................................................. 8 

2 OPINBER STEFNA Í MÁLEFNUM FATLAÐRA .......................................... 10 

2.1 SAMNINGUR SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA UM RÉTTINDI FÓLKS MEÐ FÖTLUN ............. 10 

2.2 BARNASÁTTMÁLI SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA ........................................................... 10 

2.3 SALAMANCAYFIRLÝSINGIN ................................................................................. 10 

2.4 LÖG UM MÁLEFNI FATLAÐRA ............................................................................... 11 

2.5 LÖG UM GRUNNSKÓLA ......................................................................................... 11 

3 REYKJANESBÆR .............................................................................................. 13 

3.1 SAGAN ................................................................................................................. 13 

3.2 HEILSDAGSSKÓLINN EIKARSKJÓL ........................................................................ 15 

3.3 HOLTASKÓLI........................................................................................................ 15 

3.4 EIKIN ................................................................................................................... 16 

4 FRÆÐILEGUR GRUNNUR STARFSINS ........................................................ 18 

4.1 EINHVERFA .......................................................................................................... 18 

4.2 FRÍTÍMI OG FÉLAGSTENGSL .................................................................................. 18 

4.3 KENNSLA Í FÉLAGSLEGUM ATHÖFNUM ................................................................ 19 

4.4 EÐLILEGT LÍF/NORMALISERING ........................................................................... 21 

4.5 BLÖNDUN/INTERGRERING ................................................................................... 22 

4.6 TEACCH ............................................................................................................ 24 

NIÐURLAG .................................................................................................................. 26 

HEIMILDASKRÁ ........................................................................................................ 29 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Formáli 

Greinagerð þessi Heilsdagsskólinn Eikarskjól, uppbygging og stefnumótun ásamt 

starfsáætlun Heilsdagsskólans Eikarskjóls svarar til 10 eininga lokaverkefnis til BA 

prófs í þroskaþjálfafræðum á Menntavísindasviði Háskóla Íslands.haustið 2012. Við 

erum tveir þroskaþjálfar sem vinnum þetta verkefni saman í 30 eininga viðbótarnámi 

okkar. 

     Hugmyndin að verkefninu varð til þegar ljóst var að breyta ætti fyrirkomulagi á 

frístundatilboðum barna með sérþarfir í Reykjanesbæ vegna flutnings á málefnum 

fatlaðra frá ríki til sveitafélaga. 

     Markmið með gerð verkefnisins er að uppfræða starfsfólk sem vinnur að félagslegri 

þjálfun barna á einhverfurófi í Heilsdagsskólanum Eikarskjóli. Þeir sem vinna að 

kennslu og þjálfun barnanna þurfa að gera sér grein fyrir sérkennum þeirra og þörfum 

fyrir aðlagaðar sértækar aðstæður. Einnig að vita hvað hægt er að gera til að auka færni 

þeirra í félagslegum samskiptum og hvernig á að bregðast rétt við til að þau geti 

aðlagast betur heildrænu skólastarfi. 

     Við viljum þakka leiðbeinanda okkar Kolbrúnu Þ. Pálsdóttur, aðjúnkt við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands kærlega fyrir uppbyggilega gagnrýni og hvatningu 

við vinnu þessa. Einnig viljum við þakka Guðbjörgu Ingimundardóttur sékennara og 

deildarstjóra fyrir yfirlestur hvatningu og ómetanlegan stuðning. Maríu Hildiþórsdóttur 

sérkennara færum við okkar bestu þakkir fyrir leiðbeiningar og yfirlestur. Jóhanni 

Geirdal skólastjóra þökkum við kærlega fyrir aðstoðina. Að lokum þökkum við 

fjölskyldum okkar fyrir stuðninginn og þolinmæðina við vinnu okkar á þessu verkefni. 
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Inngangur 

Greinargerð þessi er hluti af B.A. lokaverkefni höfunda í 30 eininga viðbótarnámi í 

þroskaþjálfafræðum á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Höfundar útskrifuðust báðir 

sem þroskaþjálfar frá Þroskaþjálfaskóla Íslands fyrir allmörgum árum. Verkefnið er í 

tveimur hlutum, í fyrsta lagi starfsáætlun heilsdagsskóla sem felur í sér markmið um 

starfsemina og útfærslur þeirra, sem byggja á viðurkenndri fræðilegri hugmyndafræði. Í 

öðru lagi sú greinargerð sem hér fer á eftir og er byggð á skipulagi og faglegum 

rökstuðningi á starfsemi heilsdagsskólans Eikarskjóls, sem er þjónusta að loknum 

skóladegi fyrir börn með einhverfu úr fyrsta til sjöunda bekk í Holtaskóla. 

      Hugmyndin að verkefninu varð til þegar ljóst var að breyta ætti fyrirkomulagi á 

frístundatilboðum barna með sérþarfir í Reykjanesbæ vegna flutnings á málefnum 

fatlaðra frá ríki til sveitafélaga. Ákveðið var í kjölfarið að stofna heilsdagsskóla fyrir 

börn með einhverfu í fyrsta til sjöunda bekk við Holtaskóla þar sem fyrir er rekin 

sérdeild fyrir börn með einhverfu, Eikin þar sem höfundar þessa verkefnis hafa starfað 

saman í yfir 10 ár. Þar sem um er að ræða þjónustu við skjólstæðinga okkar vildum við 

taka þátt í því að byggja hana upp á heildrænan og faglegan hátt. Þjónusta Eikarskjóls 

felst í skipulögðu tómstundastarfi barna með einhverfu að loknum skóladegi milli 

klukkan 13:20 og 16:00. Þar fer fram kennsla og þjálfun í félagslegum samskiptum. 

Foreldrar sækja um fyrir börn sín og greiða sérstaklega fyrir þjónustuna. 

     Starfsfólk sem vinnur með börnum á einhverfurófi þarf að búa yfir þekkingu á 

sérkennum einhverfunnar og þörfum barnanna fyrir aðlagaðar sértækar aðstæður. 

Starfsfólk þarf að búa yfir kunnáttu til að auka færni þeirra í félagslegum samskiptum til 

að þau nái að aðlagast betur almennu skólastarfi í heild sinni. Því teljum við mikilvægt 

að útbúin sé starfsáætlun sem allir starfsmenn þekki og viti af. 

     Hér er leitast við að svara þeirri spurningu af hverju á að veita sérúrræði eftir 

hefðbundinn skóladag fyrir börn með einhverfu á tímum skóla án aðgreiningar. Við 

teljum að hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar eigi fullan rétt á sér, en samt 

verður að taka tillit til þess að ekki eru allir eins og ekki er alltaf hægt að nota sömu 

kennsluaðferðir fyrir alla. Til þess að jafnræðis sé gætt þegar börn með sérþarfir eiga í 

hlut verður að koma til móts við námslegar sem félagslegar þarfir þeirra. Til þess að 

börn með einhverfu geti tekið þátt í skólasamfélagi án aðgreiningar þarf að mæta 

þörfum þeirra, kenna þeim og þjálfa félagsleg samskipti svo þau eigi betri möguleika á 
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að ganga vel í samfélaginu. Aðferðafræði TEACCH var valin til að vinna eftir í 

heilsdagsskólanum þar sem sú aðferð hefur verið notuð í þjálfun og kennslu barnanna 

bæði í leik- og grunnskóla. 

    Tilgangur heilsdagsskólans er að mæta þörfum barna með einhverfu með þjálfun og 

kennslu í félagslegum athöfnum til að sporna við félagslegri einangrun þeirra sem 

verður oft hlutskipti barna með einhverfu. Einnig að kynna fyrir þeim fjölbreyttar 

tómstundir og koma þannig í veg fyrir einmanaleika og félagslega útskúfun. Í fyrsta 

hluta er gerð grein fyrir gildi starfsáætlunar heilsdagsskólans. Annar hluti fjallar um 

opinbera stefnumótun í málefnum fatlaðra sem birtist í lögum og opinberum alþjóða 

sáttmálum. Í þriðja hluta fjöllum við um þá dagþjónustu sem börn með einhverfu hafa 

fengið í Reykjanesbæ og þá þjónustu sem þau fá í dag í Holtaskóla í Reykjanesbæ. Í 

fjórða hluta er farið yfir þann fræðilega grunn sem liggur til grundavallar starfseminni í 

heilsdagsskólanum Eikarskjóli og þá sérstaklega hugmyndafræðina um eðlilegt líf og 

blöndun því þaðan er hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar komin. Einnig er 

TEACCH aðferðinni gerð þar skil því það er sú aðferð sem notuð er við kennslu og 

þjálfun barnanna og dagskipulag heilsdagsskólans byggir á. Í niðurlagi drögum við 

saman þræði úr þessum köflum og ræðum niðurstöðurnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

1  Gildi starfsáætlunar 

Markmið með starfsáætlun heilsdagsskóla Eikarskjóls er að vinna faglega með 

samræmdum aðferðum að félagslegri þjálfun barna með einhverfu í Holtaskóla. Til að 

það sé hægt teljum við mikilvægt að starfsfólkið sé vel upplýst um einhverfu og skyldar 

raskanir. Reynsla okkar er þetta rita er sú að börn með einhverfu hafa mikla þörf og 

löngun til félagslegra samskipta við jafnaldra sína. En vegna eðlis einhverfunnar lenda 

þau gjarnan í vandræðum þar sem þau skilja ekki óskráðar reglur í samskiptum, og geta 

verið ósveigjanleg og bregðast því illa við ófyrirsjáleika sem einkennir gjarnan 

leikaðstæður barna. 

    Starfsáætlun er mikilvægt tæki til að búa til viðmið sem hægt era ð nota við sjálfsmat 

í skólastarfi (Sigurlína Davíðsdóttir, Auður Pálsdóttir, Björk Ólafsdóttir, Halldóra 

Pétursdóttir, Helga Dís Sigurðardóttir, Ólafur H. Jóhannsson og Sigríður Sigurðardóttir, 

2011). Til þess að ná árangri í starfi er mikilvægt að starfsfólk sé samtaka um hver séu 

mikilvægustu viðfangsefnin í starfinu, setji mælanleg markmið og skrásetji og meti 

reglulega árangur (Sigurlína Davíðsdóttir og fleiri, 2011). Starfsáætlun inniheldur meðal 

annars skipulag verkferla og vinnureglur og greinir einnig frá samstarfi fagaðila og 

foreldra. 

     Mikilvægt er að kenna börnum með einhverfu og þjálfa þau í félagslegum 

samskiptum svo þeim vegni betur í lífinu. Wolf Wolfensberger lagði áherslu á í 

kenningum sínum um eðlilegt líf að kenna ætti einstaklingum með einhverfu 

félagshæfni. Þannig að vanhæfni þeirra til félagslegra samskipta verði ekki áberandi og 

þau verði frekar viðurkenndir af jafnöldrum sínum. Þá félagshegðun sem þyrfti að 

kenna taldi hann vera meðal annars að ná augnsambandi, gefa og taka ásamt því að taka 

þátt (Mesibov, Shea og Schopler, 2004). 

     Frá unga aldri hafa börn með einhverfu ekki byggt upp traust og skilning til að njóta 

félagslegra samskipta. Vegna skorts þeirra á félagslegri hæfni verða aðstæður þeim 

erfiðari eftir því sem þau verða eldri og félagsleg samskipti flóknari. Börn með 

einhverfu sýna ekki sömu þörf fyrir félagsleg samskipti og nánd. Mikilvægt er því að 

grípa snemma inn í og kenna viðurkennda félagslega hegðun svo þau eigi möguleika á 

að njóta og geta tekið þátt í félagslegum samskiptum (Weiss og Harris, 2001). 

Skynúrvinnsla þeirra er oft óvenjuleg og málskilningur bókstaflegur sem gerir þeim 

erfitt fyrir í samskiptum (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2010). 
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     Samræmd einstaklingsnámskrá er unnin fyrir börnin í öllu skólastarfi í Holtaskóla; í 

bekk, í Eikinni sérdeild og í heilsdagsskólanum Eikarskjóli. Hún felur í sér samræmd 

markmið, meðal annars í félagslegum samskiptum, þannig skapast samfella í starfi með 

börnunum í skólastarfinu. 
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2 Opinber stefna í málefnum fatlaðra 

Um áramótin 2010 til 2011 fluttist málaflokkurinn um málefni fatlaðra frá ríki yfir til 

sveitafélaganna. Í þessum hluta verða skoðaðar hinar ýmsu stefnur og samningar sem 

unnið er eftir. Samkvæmt sáttmálum og Samningi Sameinuðu Þjóðanna, 

Salamancayfirlýsingu UNESCO, lögum um málefni fatlaðra og lögum um grunnskóla 

er stefna stjórnvalda að tryggja fötluðu fólki jafnan rétt til náms, tómstunda og atvinnu í 

samfélaginu svo það geti lifað sem eðlilegustu lífi. 

2.1 Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi fólks með fötlun 

Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi folks með fötlun tók gildi 3. maí 2008. 

Þessum samningi er ætlað að tryggja vernd um mannréttindi fatlaðs fólks á öllum 

sviðum. Með því að undirrita samninginn hafa Íslendingar skuldbundið sig til að stefna 

að fullgildingu hans. Í 30. grein samningsins er fjallað um þátttöku í menningalífi, 

tómstunda-, frístunda- og íþróttastarfi. Í fimmta lið segir að aðildarríkin skulu gera 

viðeigandi ráðstafanir í því skyni að gera fötluðum kleyft að taka til jafns við aðra þátt í 

tómstunda-, frístunda- og íþróttastarfi (Velferðarráðuneytið, 2007). 

     Við getum dregið þá ályktun að með þessum samningi ætti fólk með fötlun að geta 

stundað frístundir, tómstundir og íþróttir á sama grundvelli og aðrir í samfélaginu. 

2.2 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Barnasáttmálinn er samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og er sá 

mannréttindasamningur sem hefur verið staðfestur af flestum þjóðum eða af 192 

aðildarríkjum. Í 23. grein hans segir að aðildarríki viðurkenna að andlega eða líkamlega 

fatlað barn skuli njóta fulls og sómasamlegs lífs, einnig sé tryggður réttur fatlaðra barna 

til að hafa aðgang að og njóta menntunar, þjálfunar og möguleika til tómstundaiðju 

þannig að stuðlað sé að sem allra mestri félagslegri aðlögun og þroska barnsins 

(Umboðsmaður barna, e.d). 

2.3 Salamancayfirlýsingin 

Á alþjóðlegri ráðstefnu um menntun nemenda með sérþarfir, sem var haldin á vegum 

UNESCO og spænska menntamálaráðuneytisins í júní 1994 í borginni Salamanca á 

Spáni, var samþykkt yfirlýsing og rammaáætlun um kennslu barna með sérþarfir. Þarna 

voru fulltrúar 92 ríkja, þar á meðal frá Íslandi. Í Salamancayfirlýsingunni er áhersla lögð 

á rétt hvers einstaklings til menntunar og að fatlaðir hafi sömu tækifæri til menntunar og 
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aðrir. Skólar eigi að taka við öllum börnum, hvernig sem líkamlegt, félagslegt eða 

tilfinningalegt ástand þeirra er. Börn eru ólík og hafa mismunandi áhugamál, hæfileika 

og námsþarfir, og þarf menntakerfið að taka tillit til þess. Skólum beri að mæta þörfum 

barnanna og að kennsluaðferðir taki mið af ólíkum þörfum þeirra. 

Menntamálaráðuneytið væntir þess að yfirlýsingin og rammaáætlunin geti orðið 

Íslendingum að leiðarljósi (Mennta-og Menningamálaráðuneytið, e.d.) 

2.4 Lög um málefni fatlaðra 

Þegar hin almennu lög ganga ekki nógu langt með þarfir fatlaðra í huga, taka við lögin 

um málefni fatlaðra. Markmið laganna um málefni fatlaðra er að tryggja fötluðu fólki 

jafnrétti á við aðra og að skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi, veita þeim 

aðstoð og þjónustu sem gerir þeim kleift að lifa og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra. Í 

fjórða kafla 8. grein laganna er fjallað um að veita skuli fötluðum þjónustu sem miði að 

því að gera þeim kleift að lifa og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra. Þessi þjónusta felst 

meðal annars í félagslegum stuðningi og félagslegu samneyti þar með talið að njóta 

tómstunda og menningarlífs (lög um málefni fatlaðra, 1992). 

     Þann 11. júní 2012 var samþykkt á 140 löggjafarþingi í þingskjali númer 1496, 

þingsályktun um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 2014. Þar er 

lögð áhersla á mannréttindi og að mismunun á grundvelli fötlunar verði bönnuð. 

Áætlunin leggur áherslu á einstaklingsmiðun, fjölbreytni og að fatlað fólk hafi stjórn á 

eigin lífi og miðist við þá þróun sem orðið hefur í þjónustu við fatlað fólk. Gert er ráð 

fyrir að framkvæmdaáætlunin verði endurskoðuð að þremur árum liðnum þegar komin 

verður reynsla á flutning þjónustu við fatlað fólk frá ríki til sveitafélaga og lög um 

málefni fatlaðs fólks hafa verið endurskoðuð (Guðbjartur Hannesson, 2012). 

2.5 Lög um grunnskóla 

Í lögum um grunnskóla á Íslandi er samþykkt að skólar starfi eftir altækri skólastefnu 

sem byggir á skólastarfi fyrir alla. Það felur meðal annars í sér að öll börn eigi rétt á að 

sækja sinn heimaskóla (Lög um grunnskóla, 91/2008). Í 2. grein laganna er lögð áhersla 

á að meginhlutverk grunnskóla sé að stuðla að alhliða þroska allra nemenda, að námið 

sé á þeirra forsendum og að hvetjandi námsumhverfið sé þannig að nemendur finni sig 

örugga og geti notið hæfileika sinna. Grunnþættir menntunar snúast um læsi á samfélag, 

menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp 

andlega og líkamlega, að bjarga sér í samfélaginu og vinna með öðrum. 
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     Samkvæmt 17. grein laganna þá eiga allir nemendur rétt á að komið sé til móts við 

námsþarfir þeirra án aðgreiningar, hvernig sem líkamlegt eða andlegt ástand þeirra er. 

Sama hver fötlunin er þá eiga allir nemendur rétt á sérstökum stuðningi í samræmi við 

sérþarfir þeirra. 

    Í 33. grein í lögunum um grunnskóla segir að í öllum grunnskólum skal gefa 

nemendum kost á að taka þátt í tómstunda- og félagsstarfi. Tómstunda- og félagsstarf 

getur bæði verið liður í daglegu starfi og utan venjulegs skólatíma. Sveitarstjórn getur 

enn fremur boðið grunnskólanemendum lengda viðveru utan daglegs kennslutíma og 

tekið gjald fyrir þá þjónustu (Lög um grunnskóla, 91/2008). 

     Af þessum lögum og sáttmálum má draga þá ályktun að öll börn með fötlun eigi að 

fá sömu réttindi til náms og tómstunda og önnur börn. Ljóst er að sett hefur verið 

metnaðarfull stefna að hálfu yfirvalda þar sem lögð er áhersla á að öll börn fái sömu 

möguleika til náms og tómstunda. 
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3 Reykjanesbær 

3.1 Sagan 

     Þjónusta við fatlað fólk var flutt frá ríki til sveitarfélaga með lögum nr. 152/2010, um 

breytingu á lögum um málefni fatlaðra, nr. 59/1992. Ráðherra fer þó enn með yfirstjórn 

málaflokksins og á meðal annars að sjá um stefnumótun í málaflokknum. Sveitarfélögin 

bera nú frumábyrgð á því að veita fötluðu fólki þjónustu í samræmi við lög og réttindi 

þeirra eftir yfirfærslu málaflokksins frá ríki til sveitarfélaga (Lög um málefni fatlaðs 

fólks, 2010). 

     Þroskahjálp á Suðurnesjum var stofnað af foreldrum fatlaðra barna árið 1977, sem 

hagsmunafélag, þar sem engin þjónusta var til staðar á svæðinu fyrir börn þeirra. Hefur 

félagið boðið upp á þjónustu fyrir fötluð börn á Suðurnesjum með ýmsum hætti allt frá 

þeim tíma. Árið 1984 opnuðu þau dagþjónustuna í Ragnarsseli sem var rekið samkvæmt 

9. grein laga um málefni fatlaðra. Ragnarssel var meðal annars frístundarúrræði fyrir 

börn og unglinga á grunnskólaaldri af Suðurnesjum, sem vegna fötlunar sinnar gátu ekki 

nýtt þau almennu frístundaúrræði, sem rekin voru við grunnskólana eftir að hefðbundnu 

skólastarfi lauk. 

     Í upphafi var hlutverk Ragnarssels: Langtímaþjálfun fyrir mikið fatlaða einstaklinga. 

Þjálfun í félagsfærni, samskiptum og athöfnum daglegs lífs og þjálfa þannig sjálfstæði 

hvers barns og styrkja framtíðarmöguleika þess. Dagþjónusta þar sem börnin geta unnið 

heimaverkefnin sín með aðstoð stuðningsfulltrúa. Að veita sérúrræði þegar almennum 

úrræðum verður ekki viðkomið. Að halda góðu samstarfi við foreldra og veita ráðgjöf 

og stuðning. Aðfaraþjálfun að leikskóla, grunnskóla og vernduðum vinnustað og vinna 

að langtíma þjálfun fyrir einstaklinga með fatlanir (Þroskahjálp á Suðurnesjum, 2007). 

     Í kjölfar á flutningi á málefnum fatlaðs fólks til sveitafélaga frá ríki var sameiginleg 

ákvörðun félagsmálaþjónustu og fræðsluyfirvalda í Reykjanesbæ að veturinn 2011-2012 

væri frístundaúrræði í Ragnarsseli rekið sem útibú frá Holtaskóla og heyrði undir 

stjórnsýslu hans. Þessi bráðabirgða ákvörðun var tekin þar sem starfsemin var færð frá 

hagsmunasamtökunum Þroskahjálp á Suðurnesjum yfir í þjónustu á vegum 

sveitafélagsins. Nú var hlutverk Ragnarssels að veita börnunum skjól að loknum 

skóladegi, vinna að áframhaldandi þjálfun þeirra í samráði við grunnskólann sem þau 

eru í og skapa þeim frístund við hæfi. Helstu þættir sem hafðir voru í huga voru m.a; 

atferli daglegs lífs (ADL þjálfun), hreyfiþjálfun, heimalærdómur, sjálfstæð vinnubrögð, 
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málörvun og skynörvun. Ragnarsseli var ætlað að sinna nemendum úr sveitafélögunum 

á Suðurnesjum í samræmi við samkomulag sveitafélagana þar um. Yngri nemendur með 

einhverfu í Holtaskóla í fyrsta til fimmta bekk hafa fengið þjónustu á Ragnarsseli eftir 

að hefðbundnum skóladegi lýkur. Eldri nemendum í sjötta til tíunda bekk hefur verið 

boðið upp á frístundartilboð sem Reykjanesbær rekur í Björkinni sem er deild við 

Njarðvíkurskóla, allt frá árinu 2006. Ekki er búið að taka endanlega opinbera ákvörðun 

um hvernig úrræði eftir skóla fyrir börn með sérþarfir verði háttað í Reykjanesbæ í 

framtíðinni (Jóhann Geirdal, munnleg heimild 30. júlí, 2012). 

     Í samtali við forstöðumann ráðgjafadeildar fjölskyldu og félagssviðs 

Reykjanesbæjar, Sigríði Daníelsdóttur (munnleg heimild 9. júlí, 2012) kom fram að í 

stjórnsýslu Reykjanesbæjar eru allir sammála um að frístundaþjónusta verði í boði fyrir 

börn með fötlun. Vegna flutnings á málefnum fatlaðra frá ríki til sveitafélaga um 

áramótin 2010 -2011 færðist þjónustan yfir til félagsþjónustu sveitafélagsins sem færði 

þjónustuna aftur yfir til skólanna. Þar sem fjöldi barnanna sem fær þjónustu er 

mismunandi milli ára er ekki fastráðið hvar öll þessi börn fái þjónustu hverju sinni, 

jafnvel hver skiptin verði á milli félagsþjónustunnar og fræðsluskrifstofunnar. Ekki er 

búið að taka ákvörðun um hvar þjónustan verði til húsa, en stefna Reykjanesbæjar er sú 

að þjónusta þessi börn og að skólarnir verði sjálfbærir með sitt og unnið verði 

lausnamiðað. 

     Í framtíðarsýn Reykjanesbæjar til ársins 2015 segir að: 

Reykjanesbær starfræki frístundaskóla í öllum grunnskólum bæjarins. Áhersla 

frístundaskólanna er á öflugt innra starf þar sem nemendum gefst kostur á að fá aðstoð 

við heimanám og njóta tómstunda. Frístundaúrræði verður áfram í boði fyrir alla 

nemendur í 1. til 4. bekk.  Lögð verði áhersla á fjölbreytileika og ánægð börn. Eftir 

samfelldan skóladag er hægt að velja um hreyfistund, frjálsan leik, listsköpun og 

hvíldarstund. Frístundaskólinn verður sveigjanlegur og faglegur og sniðin að þörfum 

barna sem hann sækja. Frístundaúrræði verði fyrir fatlaða nemendur í 1. til 10. bekk. 

Starfið verði metnaðarfullt og faglegt með hagsmuni nemandans í öndvegi. Kannað 

verði með framtíðarhúsnæði fyrir frístundaskóla fatlaðra nemenda í samstarfi við fleiri 

aðila (Reykjanesbær, 2011). 

     Þrátt fyrir að engar opinberar ákvarðanir hafa verið teknar þá er samt sem áður stefnt 

að því að frístunda úrræði fyrir nemendur með einhverfu í fyrsta til sjöunda bekk í 

Holtaskóla taki til starfa haustið 2012. 
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3.2 Heilsdagsskólinn Eikarskjól 

Nemendur með einhverfu í fyrsta til sjöunda bekk í Holtaskóla eiga frá og með hausti 

2012 að fá tilboð um þjónustu eftir að hefðbundnum skóladegi lýkur. Þar á að vinna að 

því að efla félagslega færni, kenndar hinar skráðu og óskráðu samskiptareglur í leik og 

starfi ásamt viðurkenndri hegðun. Heilsdagsskólinn Eikarskjól er hluti af heildstæðri 

þjónustu á vegum Holtaskóla. Starfssemin fer fram í húsnæði á lóð skólans. Við gerð 

einstaklingsnámskrár er sameiginlega unnið að markmiðsetningu í kennslu og þjálfun 

barnanna. 

     Stefna heilsdagsskólans er í samræmi og í samvinnu við Eikina sérdeild, þar sem 

lögð er aðaláhersla á kennslu og þjálfun í félagslegri hæfni. Þroskaþjálfar (höfundar) 

hafa yfirumsjón með heilsdagsskólanum, setja upp starfsáætlun og sjá daglega um að 

henni sé fylgt eftir. Þeirri félagslegu þjálfun sem verið er að kenna í heilsdagsskólanum 

munu stuðningsfulltrúar meðal annars fylgja eftir í frjálsum tímum og í frímínútum í 

skólanum undir leiðsögn sérkennara og þroskaþjálfa Eikarinnar. Þannig skapast 

samfella í skólastarfinu sem gagnast börnunum við yfirfærslu námsins. 

     Mikilvægt er að vinna sem mest með leik og samvinnu, sem eflir félagsþroskann og 

hjálpar börnum með einhverfu að verða virkir þátttakendur (Svanhildur Svavarsdóttir, 

2004). Í heilsdagsskólanum Eikarskjóli er aðaláhersla lögð á þjálfun viðurkenndrar 

félagslegrar hegðunar og félagsleg samskipti, þar sem börnunum eru kenndir leikir, spil 

og tómstundir. Með þjálfun og æfingu í litlum hópi barna er markmiðið að þau getið 

notið samveru við önnur börn án árekstra í skólasamfélaginu, yfirfært kunnáttu sína út í 

samfélagið og tekið þátt í félags- og tómstundasstarfi með jafnöldrum sínum. 

     Markmiðið með starfseminni í Eikarskjóli er, að með markvissri þjálfun nái 

nemendur félagslegri færni til þess að þeir geti tekið þátt í öllu starfi í skólasamfélaginu 

til jafns við aðra nemendur, án árekstra og tekið þátt í samfélaginu sjálfum sér til 

ánægju. 

3.3 Holtaskóli 

Eins og kemur fram í stefnu Reykjanesbæjar þá eiga grunnskólar bæjarins að bjóða 

börnum með sérþarfir frístundaúrræði. Í viðtali við skólastjóra Holtaskóla, Jóhann 

Geirdal (munnleg heimild 30.júlí. 2012) kemur fram að boðið verður upp á 

heilsdagsskóla fyrir börn með einhverfu í Holtaskóla frá hausti 2012. Ákveðið hefur 
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verið að kalla þá starfsemi Heilsdagsskólann Eikarskjól og að boðið verði upp á 

heildstæða þjónustu fyrir börn með einhverfu. 

     Holtaskóli fylgir hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar, það er að hver 

nemandi eigi rétt á þjónustu við hæfi og að vera með sínum jafnöldrum í bekk. Stefna 

skólans byggist á; grunnskólalögum, aðalnámskrá grunnskóla og skólastefnu 

Reykjanesbæjar. Holtaskóli er samfélag sem einkennist af Virðingu, Ábyrgð, Virkni og 

Ánægju. Þessi kjörorð eru höfð að leiðarljósi við þau störf sem allir aðilar í skólastarfinu 

koma að. Hlutverk Holtaskóla er að miðla þekkingu, skapa gott námsumhverfi og 

styrkja félagsþroska og jákvæða námshegðun. Samkvæmt grunnskólalögum eiga allir 

nemendur rétt á að fá kennslu við sitt hæfi. Sérkennsla er ein af mörgum leiðum til að ná 

þessu markmiði og stefnt er að því að hún verði eðlilegur þáttur í skólastarfinu. Leitast 

er við að mæta námsþörfum nemenda inni í bekk þannig að heildarnám raskist sem 

minnst (Holtaskóli, 2011). 

     Ein af þeim leiðum sem skólastarfið í Holtaskóla býður upp á til að efla félagsþroska 

barna með einhverfu er að veita þeim heildræna þjónustu með tilkomu heilsdagskólans 

Eikarskjóls. Ákveðið var að nota heitið Heilsdagsskóli til að undirstrika þá samfellu sem 

á að vera á milli hefðbundins skólastarfs og þeirrar þjónustu sem boðið verður upp á 

milli kl. 13:20 og 16:00 í Eikarskjóli. Eikarskjól mun starfa í nánu samstarfi við Eikina 

sem er sérdeild fyrir börn með einhverfu í Holtaskóla og frístundaskólann Holtaskjól 

sem er fyrir börn í Holtaskóla í fyrsta til fjórða bekk. 

3.4 Eikin 

Eikin er deild fyrir börn með einhverfu í fyrsta til tíunda bekk í Holtaskóla 

Reykjanesbæ, sem býður upp á stuðning og sérkennslu fyrir nemendur, auk þess sem 

þeir taka þátt í hefðbundnu bekkjarstarfi. Kennslufyrirkomulag í Eikinni er miðað við 

TEACCH líkanið og þjálfun fer fram með atferlismótun að hluta. Lögð er áhersla á 

ADL (aðlögun daglegs lífs) þjálfun. Kennsla í deildinni er að öðru leyti byggð á 

aðalnámskrá grunnskóla. Í Eikinni starfa tveir þroskaþjálfar, einn sérkennari og tveir 

kennarar og þeim til aðstoðar eru stuðningsfulltrúar. Í deildinni eru átján nemendur með 

einhverfu auk þess tengjast deildinni aðrir nemendur sem eru með greiningar á 

einhverfurófi. Stefna Eikarinnar er að veita nemendum deildarinnar þjálfun og stuðning 

við nám við hæfi, og áhersla er lögð á að nýta áhugamál nemendanna. Allir nemendur 

deildarinnar vinna eftir einstaklingsnámskrá og fá kennslu, þjálfun og verkefni sem best 
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hæfir hverjum og einum. Að gerð einstaklingsnámskrár koma bæði foreldrar og fagfólk 

og er bekkjarnámskrá viðkomandi nemanda höfð til hliðsjónar og reynt að nýta eins 

mikið og hægt er úr þeirri námskrá. Stefnt er að því að nemendur efli sjálfstraust sitt, 

sjálfstæði og samskiptahæfni til daglegra athafna. Einnig að þeir efli hæfileika sína og 

félagsfærni til að takast á við viðfangsefni daglegs lífs (Námsvísir Eikarinnar, 2011). 

     Markmiðið er, að með þjálfun nái þessir nemendur félagslegri færni, þannig að þeir 

geti tekið þátt í öllu starfi í skólasamfélaginu til jafns við aðra nemendur. Nemendur 

deildarinnar taka þátt í bekkjarstarfi síns bekkjar eins mikið og unnt er og einnig í öllum 

viðburðum tengdum skólastarfinu. Í Eikina geta þau leitað þegar þau eiga erfitt með að 

vera inni í bekknum vegna vandamála tengd einhverfunni svo sem vegna skynúrvinnslu 

vanda eða áreiti frá öðrum nemendum verður þeim um megn. Nemendur koma stundum 

til að fá aðstoð við námsefni eftir öðrum leiðum en gert er í bekk (Námsvísir Eikarinnar, 

2011). 
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4 Fræðilegur grunnur starfsins 

Í þessum hluta er fjallað um einhverfu og hvernig börn með einhverfu eiga á hættu að 

einangrast félagslega. Horft er til sögunnar í hugmyndafræði í málefnum fatlaðra og þá 

sérstaklega um eðlilegt líf (normalisering) og blöndun fatlaðra og ófatlaðra 

(intergrering) því þaðan er hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar komin. Einnig 

fjöllum við um skipulagða kennslu/ TEACCH sem er viðurkennd aðferð við kennslu 

barna með einhverfu og var valið að vinna eftir henni í Eikarskjóli. 

4.1 Einhverfa 

Einhverfa er röskun í taugaþroska sem kemur venjulega í ljós á unga aldri. Hún 

takmarkar getu barnsins til að læra að tjá sig, eiga félagsleg samskipti og nota 

ímyndunaraflið í leik. Mikilvægt er að þeir sem vinna með börnum með einhverfu skilji 

hvað liggur að baki þess að vera með einhverfu. 

     Einkenni einhverfu geta verið mörg og af mismunandi styrkleika. Raskanir á 

einhverfurófi eru því margskonar birtingarmyndir af einhverfu. Barn sem er greint með 

röskun á einhverfurófi á við verulega erfiðleika að etja á þremur sviðum; í félagslegum 

samskiptum, í máli og tjáskiptum og sérkennilegri og áráttukenndri hegðun 

(Umsjónarfélag einhverfra, 2012). Seinni ár er einnig farið að horfa á óvenjulega 

skynjun sem einn af grunnþáttum einhverfu (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2010). 

4.2 Frítími og félagstengsl 

     Í nútíma samfélagi er áhersla lögð á að einstaklingurinn geti lifað í samfélagi við 

aðra í sátt og samlyndi. Vegna erfiðleika barna með einhverfu á sviði félagsþroska og 

félagslegra samskipta, fara þau oft á mis við tækifæri til að taka þátt í tómstunda og 

félagsstarfi og að eignast vini. 

     Sameiginleg áhugamál er grundvöllur vináttu. Börn með einhverfu eiga oft áhugamál 

sem þau stunda ein og sér, til dæmis tölvuleikir, ákveðnar teiknimyndir eða þættir í 

sjónvarpi sem þau fá áráttu fyrir. Þessi áhugamál þeirra er hægt að virkja þannig að þau 

segi frá og útskýri þau fyrir öðrum börnum. Þetta getur verið ein leið til að þau kynnist 

öðrum börnum með svipuð áhugamál, því að stunda áhugamál í frítímanum er góð leið 

fyrir börn að kynnast. Nauðsynlegt er að skapa þeim aðstöðu og tíma til að æfa þessi 

tengsl við jafnaldrana (Frankel og Wood, 2011). 
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     Frítíminn hefur mikilvæg gildi á sviði afþreyingar, menntunar og forvarna. Allir hafa 

áhuga á einhverju og áhugamál hefur meira gildi ef þú getur deilt því með öðrum. Að 

fást við fjölbreytt og skapandi verkefni með félögum getur verið gefandi og hefur 

menntunarlegt gildi (Adda Rúna Valdimarsdóttir og Hulda Valdís Valdimarsdóttir, e.d.) 

     Það sem stendur í vegi fyrir því að börn með einhverfu geti notið frístunda er meðal 

annars það að þau hafa ekki félagslega hæfni til samskipta. Þau eiga við mál- og 

tjáskiptaörðugleika og eru í erfiðleikum með að yfirfæra það sem þau læra. Þau eiga 

erfiðara með að skilja tákn og huglæg hugtök en beinar staðreyndir og lýsingar 

(Ásgerður Ólafsdóttir, 2000). 

     Með því að kenna viðurkennda félagslega hegðun og félagsleg samskipti er unnið að 

því að koma í veg einangrun einstaklingsins. Börn með einhverfu vita ekki hvað þau 

eiga að gera í frjálsum tíma, þau þurfa skipulag og fyrirsjáanleika það þarf að setja upp 

sjónrænar leiðbeiningar fyrir þau svo þau skilji til hvers er ætlast af þeim og þeim líði 

betur í umhverfi sínu (Potvin, Prelock og Snider, 2008). 

     Starfið í Eikarskjóli byggist á TEACCH kennslu aðferðinni þar sem sjónrænt 

skipulag veitir börnunum öryggi, þannig vita þau hvað þau eiga að gera, hversu lengi 

þau eiga að gera það, hvenær það er búið og hvað kemur næst. Með síendurteknum 

æfingum geta þau náð þeirri færni að yfirfæra náms sitt og leik á aðrar aðstæður með 

jafnöldrum. 

4.3 Kennsla í félagslegum athöfnum  

Börn með einhverfu þurfa skipulag og fyrirsjáanleika í umhverfi sínu til að þeim líði vel 

og finni til öryggis. Þau eiga það sameiginlegt að eiga í erfiðleikum með að skilja og 

túlka það sem fólk segir og gerir. Þess vegna er mikilvægt að vinna sem mest með leik 

og samvinnu, sem eflir félagsþroskann og hjálpar börnum með einhverfu að vera virkir 

þátttakendur (Svanhildur Svavarsdóttir, 2004). 

     Að leika sér með jafnöldrunum er mikilvægt fyrir öll börn, því með leikfélögum á 

sama aldri fær barnið samkennd í stað þess að finna til vangetu og smæðar eins og með 

fullorðna fólkinu. Árin með vinunum hafa mikla þýðingu fyrir þroska allra barna. Þau 

þjálfa samskiptahæfni sína og þolinmæði í umgengni. Samvera með vinum krefst 

aðlögunar, að setja sig í spor annarra og að átta sig smámsaman á því að það eru ekki 

bara eigin þarfir sem taka þarf tillit til (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2007). 
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     Eins og áður hefur komið fram þá eiga börn með einhverfu erfitt með að setja sig í 

spor annara og skilja illa að aðrir hafi ekki sömu langanir og þarfir og þau sjálf. Í 

Eikarskjóli eru settar upp aðstæður þannig að börnin fá þjálfun í að leika sér saman. 

Síðan eru þau æfð með jafnöldrum í frjálsum tímum og frímínútum á skólatíma einnig 

leika þau í blönduðum hópi barna Eikarskjóls og Holtaskjóls, þá leika þau sér saman án 

afskipta en undir eftirliti fullorðinna og æfa þá færni sem þeim hefur verið kennd. 

     Gerð var rannsókn á þátttöku fatlaðra nemenda í almennum grunnskóla árin 1992 til 

1994 á vegum efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunarinnar (OECD) í 21 ríki, þar sem 

meðal annars þrír skólar á Íslandi tóku þátt. Þar kemur fram hjá íslensku nemendunum 

að það hafi verið tekið vel á móti þeim í sínum heimaskólum og ríkti velvilji og 

umburðarlyndi gagnvart þeim, en það var lítið gert til að hjálpa fötluðum og ófötluðum 

að kynnast. Einnig kvörtuðu sérkennslunemendurnir undan því hversu erfitt væri að 

eignast vini. „Það er nefnilega ekki það sama að vera vinsamlegur og að vera vinur“ 

(Grétar Marínósson og Rannveig Traustadóttir; 1994). Þetta segir okkur enn og aftur 

hve mikilvægt það er að kenna þessi samskipti því þau gerast ekki af sjálfu sér hjá 

börnum með einhverfu. 

     Lítill hluti nemenda með einhverfu hefur náð einhverjum árangri í félagslegri færni 

og verið viðurkenndir í sínu félagslega og námslega umhverfi (Frankel, Wood, 2011). 

Rannsóknir sýna að það eru tveir þættir sem hafa mest áhrif á árangur þeirra. Fyrri 

þátturinn er hegðun nemendanna með einhverfu, það er að segja að nemendurnir gætu 

unnið vel með öðrum og voru ekki með skynúrvinnsluvanda. Einnig voru þeir 

nemendur með einhverfu sem voru vinalegir án ágengni líklegri til að verða félagslega 

viðurkenndir af jafnöldrum. Seinni þátturinn er aðlögun umhverfisins að þeim. Þar er í 

fyrsta lagi að nefna, að bekkjarumhverfið sé skipulegt og fyrirsjáanlegt, það eykur strax 

möguleika á að nemandinn geti blandast vel í bekkjarhópinn. Í öðru lagi, var jákvætt ef 

nemandinn var í rólegum bekk, það var hamlandi fyrir barnið með einhverfuna ef annar 

nemandi í bekknum sýndi truflandi hegðun. Í þriðja lagi var mikilvægt að nemandi með 

einhverfu hafi aðgang að faglegum leiðbeinanda sem hafði þekkingu á málefnum fólks 

með einhverfu. Nemendur með einhverfu þurfa að læra hvenær þeir eiga að biðja um 

hjálp, frá hverjum og hvernig (Frankel, Wood, 2011). 

     Árið 2010 voru birtar í Bretlandi niðurstöður rannsóknar um sjónarhorn barna og 

ungmenna með einhverfu á þátttöku þeirra í tómstundum. Lagðar voru þrjár spurningar 

fyrir börnin; hvað gerir barnið í frítíma sínum, hvaða áhugamál það hefur áhuga á að 
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stunda í framtíðinni og hvað hindrar það við að stunda áhugamál. Helstu niðurstöður 

voru þær að eldri börnin sögðust leggja stund á áhugamál innan heimilisins svo sem að 

vera í tölvu og á internetinu. Í svörum yngri nemenda kom fram að þeir stunda frekar 

áhugamál utan heimilis en þá með fjölskyldu sinni, sem er hægt að segja að sé nokkuð 

eðlilegt miðað við aldur þeirra. Í svörum eldri barnanna kom fram að þau tóku ekki 

mikinn þátt í áhugamálum utan heimilisins, þau voru frekar ein innan húss eða með 

fjölskyldumeðlimum og þá oftast móður. Örfáir fóru í frístundaskóla en flestir gátu ekki 

nýtt þann möguleika vegna samgöngu erfiðleika eftir skóla. Það sem yngri börnin höfðu 

áhuga á að stunda í framtíðinni var fjölbreytt svo sem ballett, ævintýri í skóginum, 

fótbolti, körfubolti, fara á hestbak, fara á ströndina með vinum og fleira. Flest yngri 

barnanna óskuðu þess að fá að prófa nýja hluti. En fram kom í svörum þeirra eldri að 

þau vissu ekki hvað væri í boði í félagsstarfi í skólanum. Eldri börnin gátu séð margt 

sem stæði í vegi fyrir því að stunda þessi áhugamál sem þau voru spennt fyrir, aðallega 

voru það erfiðleikar í félagslegum samskiptum og að þau væru lögð í einelti. Samansafn 

af neikvæðri reynslu í samskiptum við jafnaldra vegna fjandsemi og athlægi í þeirra 

garð olli þeim kvíða. Einnig voru þau svo meðvituð um eigin skerðingar og vanmátt 

sinn, að þeim leið illa og þau urðu stressuð. Öryggi þeirra skipti þau miklu máli sem og 

þörfin fyrir stöðugleika og að allt sé þeim fyrirsjáanlegt, einnig átti öryggi þeirra stóran 

þátt í því hvaða áhugamál þau völdu sér (Brewster &, Coleyshaw, 2010). 

    Hér sjáum við að hugsjónin er góð en veruleikinn er oft allur annar. Ýmis tilboð eru í 

gangi fyrir börnin en þau treysta sér ekki til að taka þátt í þeim þar sem reynsla þeirra 

segir þeim að hætta er á að þau verði fyrir aðkasti. Eins og fram hefur komið áður þá 

gengur börnum með einhverfu oftar betur í félagslegum samskiptum ef þau eru 

undirbúin með kennslu og þjálfun. Einnig þegar umhverfið er aðlagað að þeirra þörfum 

til dæmis með fræðslu til starfsfólks og jafnaldra um einhverfu. 

4.4 Eðlilegt líf/Normalisering 

Um miðja síðustu öld stóðu fyrir dyrum miklar þjóðfélagsbreytingar í Svíþjóð og árið 

1951 var þar sett á laggirnar stjórnskipuð nefnd. Þessi nefnd hafði því hlutverki að 

gegna að vera ráðgefandi um, hvernig þróa þyrfti heilbrigðis- og félagsþjónustu svo að 

fatlaðir einstaklingar gætu notið sömu lífsskilyrða og lífsgæða og aðrir. Þarna varð til 

hugmyndin af normaliseringu eða eðlilegt líf eins og það hefur verið þýtt á íslensku. 

Nefndin áleit meðal annars að fatlað fólk ætti að eiga rétt á sömu þjónustu og fá sömu 
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tækifæri og aðrir í samfélaginu, og þannig getað verið þátttakendur í samfélaginu og 

lifað þar eðlilegu lífi. 

     Kenningin um normaliseringu/eðlilegt líf byggist á mannúðarsjónarmiðum. Bengt 

Nirje var sænskur félagsfræðingur sem setti fram þessa kenningu 1969. Samkvæmt 

hugmynd Bengt Nirje um eðlilegt líf skyldi stefnt að því að skapa fötluðu fólki skilyrði 

til að geta lifað svipuðu lífi og aðrir í samfélaginu. Hann sagði að markmiðið væri ekki 

að breyta fötluðum í venjulegt fólk heldur að umhverfi þeirra og lífsskilyrði, séu sem 

líkust þeim sem fólk býr almennt við í samfélaginu. Bengt Nirje átti mestan þátt í því að 

þessar kenningar bárust til Bandaríkjanna um 1970 (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Þar 

tók við þeim félagsfræðingurinn Wolfensberger sem endurskilgreindi kenninguna um 

eðlilegt líf út frá hefðum félagsvísinda og heimspeki. Hans kenning gekk út frá því að 

fötlun fæli í sér frávik, sem leiða til stimplunar og höfnunar samfélagsins í garð fatlaðra.  

Þannig upplifa þeir sig sem minnimáttar, sjálfsmynd þeirra bíður hnekki og þeir njóta 

ekki sömu virðingar og aðrir í samfélaginu. Megininnihald í skilgreiningu 

Wolfensberger á kenningunni um eðlilegt líf er hann leggur fram árið 1983 er að 

aðaláhersla verði lögð á þjálfun og þroska hins fatlaða með það að markmiði að hann 

verði hæfur til að gegna störfum sem njóta virðingar í samfélaginu. Þannig geti fatlaðir 

fengið viðurkenningu í því samfélagi sem þeir búa í og geta haft hlutverk eins og allir 

aðrir (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

4.5 Blöndun/Intergrering 

Kenningar um blöndun hafa haft mikil áhrif á jafnréttisbaráttu fatlaðs fólks og annara 

minnihlutahópa, því þær fela í sér blöndun og þátttöku í samfélaginu í stað aðgreiningar 

sem leiðir til einangrunar. Þessar kenningar eru nátengdar kenningunum um eðlilegt líf. 

Hér er stuðst við skilgreiningu sænska félagsfræðingsins Maarten Söders frá árinu 1979. 

Hann skiptir blöndunarferlinu upp í fjögur stig í. Fyrst er það blöndun í 

húsnæðismálum. Það þýðir að fatlaðir eru staðsettir á sama stað og aðrir í samfélaginu, 

til dæmis í sérdeild innan veggja skólans. Þó samskiptin séu ekki mikil þá er þetta þó 

forsenda fyrir þróun næsta stigs, sem er virk blöndun (funktionell). Þar segir að fatlaðir 

séu þátttakendur á sama hátt og aðrir til dæmis, blöndun í bekk þar sem að fatlaðir og 

ófatlaðir starfa saman. Þriðja stig er félagsleg blöndun, sem felur í sér regluleg og 

eðlileg samskipti milli fatlaðra og ófatlaðra eins og félagsleg tengsl við skólafélaga. 

Þessi tengsl eru mjög mikilvæg fyrir fatlaða, það að tilheyra hóp veitir þeim öryggi og 
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þau fá betri sjálfsmynd. Fjórða stigið er samfélagsleg blöndun sem þýðir að fatlað fólk 

er á almennum vinnumarkaði og taki þátt í samfélaginu til jafns við aðra. 

     M. Söder sagði árið 1979: „Þegar fatlaðir eru orðnir þátttakendur í framleiðsluferli 

atvinnulífsins og þátttakendur í félagslífi er hægt að tala um raunverulegan árangur af 

blöndun“ (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls.66). 

     Í dag er það viðurkennt um allan hinn vestræna heim og þykir sjálfsagt að fólk með 

sérþarfir hafi jöfn tækifæri og sömu réttindi og aðrir þjóðfélagsþegnar. Þessi stefna á 

rætur sínar að rekja til hugmyndafræðinnar um eðlilegt líf (normaliseringu) og blöndun 

(intergreringu). Á Íslandi hefur stefna stjórnvalda verið byggð á þessum hugmyndum og 

mikið starf verið unnið í þessum málefnum á síðustu áratugum samanber nýrri 

samþykkt á Alþingi Íslands þann 11. júní 2012, um framkvæmdaáætlun í málefnum 

fatlaðs fólks til ársins 2014 (Guðbjartur Hannesson, 2012). 

     Í bók sinni Social Skills Success (2011) greina Frankel og Wood frá því að 

samkvæmt rannsóknum virðast nemendur með einhverfu í almennum skóla í 

blönduðum bekkjum duglegri að stofna til samskipta og að nota þá félagslegu færni sem 

þeim hefur verið kennd. Aftur á móti eru þau meira ein í frjálsum tímum eins og 

frímínútum og matsal og eiga fáa kunningja. Þau lenda oftar í því að verða fyrir aðkasti 

og vera skilin útundan en önnur börn. Blöndun í bekk er ein og sér ekki nóg til að það 

leiði til fullrar félagslegrar þátttöku (Frankel og Wood, 2011). Börn með einhverfu eiga 

í félagslegum erfiðleikum í skóla. Þau geta lent uppá kannt við bekkjarfélaga þar sem 

þau eiga erfitt með að skilja tákn og huglæg hugtök vegna mál- og tjáskiptaerfiðleika 

sinna (Ásgerður Ólafsdóttir, 2000). Því þurfa börn með einhverfu á markvissri þjálfun í 

félagsfærni að halda. Þau þurfa líka að hafa rólegt athvarf eftir langan skóladag þar sem 

minna er um áreiti. 

     Börn með einhverfu í Holtaskóla eru nemendur í almennum bekkjum og taka þátt í 

öllu bekkjar- og skólastarfi á sínum forsendum. Með gerð einstaklingsnámsrár í 

samvinnu fagfólks og foreldra barnanna er tekið tillit til þarfa hvers og eins. Þegar 

samvera með öðrum reynist þeim erfið eru úrræði fyrir þau í sérdeildinni Eik, til dæmis 

í formi viðtala. Nokkur barnanna fylgja alveg bekknum sínum, en halda jafnframt 

ákveðnum tengslum við Eikina. Flestum börnunum hentar þó að vera í bekk en koma þó 

daglega í Eikina. 



24 

4.6 TEACCH 

Margar aðferðir hafa verið reyndar í starfi með börnum með einhverfu. Á Íslandi hefur 

mest verið unnið útfrá annars vegar aðferðum atferlismótunar eða hinsvegar aðferðinni 

um skipulagða kennslu (TEACCH). Í heilsdagsskólanum Eikarskjóli höfum við valið að 

vinna út frá félagsþjálfun TEACCH aðferðafræðinnar. 

     TEACCH- er skammstöfun sem stendur fyrir Treatment and Education of Autistic 

and related Communications handicapped Children, eða meðferð og kennsla barna með 

einhverfu og skyldar boðskiptatruflanir. Um er að ræða alhliða þjónustulíkan fyrir fólk 

með einhverfu og fjölskyldur þeirra, sem var þróuð í Norður Karolínu í Bandaríkjunum 

árið 1965 af prófessor Eric Schopler og hefur nýst vel við þjálfun og kennslu barna með 

einhverfu (Greiningar og ráðgjafastöð ríkisins, e.d.). 

     Schopler kynntist á námsárum sínum í Chicago sálfræði prófessornum Bruno 

Bettleheim og kenningu hans um að orsökin fyrir einhverfu væri sú að foreldrar 

barnanna væru tilfinningakaldir. Á námsárum sínum vann hann á göngudeild sem 

þjónustaði fjölskyldur barna með einhverfu. Með vinnu sinni þar fékk hann nýja sýn á 

kenningu Bruno Bettleheim og fannst þær ekki sannfærandi. Í framhaldi af því gerði 

hann rannsóknir í tengslum við doktorsritgerð sína í sálarfræði, sem staðfestu að 

einhverfa er ekki sálrænn sjúkdómur vegna rangs uppeldis eða kaldra mæðra heldur er 

einhverfa röskun í úrvinnslu skynjunar. Út frá þessum rannsóknum sínum byggði hann 

TEACCH líkanið. 

     Í TEACCH aðferðafræðinni er notast við skipulagða kennslu til að gera heiminn 

skipulegri og þar með skiljanlegri í augum nemenda. Gert er einstaklingsmat og unnin 

þjálfunar-og kennsluáætlun út frá því þar sem unnið er markvisst með þá þætti sem 

styrkja færni, sjálfstæði og áhuga einstaklingsins. Áhersla er lögð á að þeir sem vinna 

með fólki með einhverfu skilji einhverfuna og aðlagi umhverfið sem mest að þörfum 

þeirra með einhverfuna. Í einstaklingskennslunni í TEACCH aðferðafræðinni eru 

notaðar bendingar, hvatning, sýnikennsla og styrking til að móta ákveðna félagshegðun. 

Smámsaman er dregið úr hvatningunum þegar barnið er búið að læra hegðunina. Í 

félagslegum aðstæðum fær nemandinn jákvæða styrkingu svo sem athygli og hrós eða 

einhvern ákveðinn eftirsóknarverðan hlut fyrir að sýna viðeigandi félagslega hegðun á 

réttum stað. Markmið kennslunnar er að kenna eitthvað sem vekur áhuga og ánægju hjá 

nemandanum. Þannig getur  brosið eða augnsambandið komið í kjölfarið á þessari 

ánægjulegu lærðu félagslegu hegðun. Athafnir sem geta verið ánægjulegar fyrir börn 
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með einhverfu í félagslegu samhengi eru til dæmis; einfaldur leikur með eftirlætis 

leikfanginu þeirra, að leika hlið við hlið, skiptast á að kasta ofaní körfu, setja til skiptis 

bitana í sama púslið eða sú einfalda athöfn að gefa og taka. Einnig leikir eins og Símon 

segir, rúlla bíl eða bolta á milli, deila nestinu sínu með hvort öðru eða syngja saman 

(Mesibov, Shea og Schopler, 2004). 

     Aðalmarkmið félagsþjálfunar TEACCH er að gera félagsleg samskipti áhugaverð, að 

þau hafi tilgang og að þau séu jákvæð fyrir einstaklinga með einhverfu, ásamt því að 

hjálpa fólki með einhverfu til að vera eins sjálfstæð og aðstæður þeirra leyfa. Unnið er 

út frá styrk, þörfum og persónulegum áhugamálum hvers og eins. Lögð er áhersla á að 

leikur og félagsleg samvera verði ánægjuleg fyrir einstaklinginn. Margir einstaklingar 

með einhverfu hafa áhuga á félagslegum samskiptum við jafnaldra en hafa oft upplifað 

höfnun vegna hegðunar eða framkomu sinnar. Nauðsynlegt er að þau fái upplifun af því 

að vera viðurkennd í hópi þeirra sem þau sjálf hafa áhuga fyrir að vera með (Mesibov, 

Shea og Schopler, 2004). 

     Að bæta félagshæfni getur aukið getu fólks með einhverfu til að taka meiri þátt í 

samfélaginu og þar af leiðandi aukið lífsgæði þeirra. Til að svo geti orðið verður 

uppbygging starfsáætlunar heilsdagsskólans Eikarskjóls unnin út frá markmiðum 

félagsþjálfunar TEACCH. 
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Niðurlag 

Markmiðið með starfsáætlun heilsdagsskólans Eikarskjóls er að tryggja að starfsfólk 

starfi saman faglega og markvisst og veiti börnunum góða þjónustu að loknum 

hefðbundnum skóladegi. Til að svo geti orðið þarf að uppfræða það starfsfólk sem 

kemur að þjónustunni um einhverfu og skyldar raskanir á einhverfurófi. Til að starfa 

faglega og fá samfellu í skólastarfið eru samræmd vinnubrögð þeirra sem koma að 

þjónustu barnanna.  

     Niðurstaða okkar við gerð þessarar greinargerðar, er að öll lög og sáttmálar vinna að 

því að öll börn með fötlun eigi að fá sömu réttindi til náms og tómstunda og önnur börn. 

Sveitarfélögin bera hitann og þungann af allri vinnu í málaflokki fatlaðra eftir yfirfærslu 

málaflokksins frá ríki til sveitafélaga. 

     Þrátt fyrir að engar opinberar ákvarðanir hafi verið teknar í Reykjanesbæ um lengda 

viðveru fyrir börn með einhverfu í Holtaskóla var samt sem áður stefnt að því að 

frístunda úrræði fyrir þau tæki til starfa haustið 2012 (Munnleg heimild J.G. 30. júlí, 

2012). Þessi þjónusta tók síðan til starfa í ágúst 2012 um leið og skólastarf hófst. 

     Kennsluaðferð TEACCH er notuð í félagslegri þjálfun svo börnin geti átt sem 

eðlilegast líf með öðrum með það að markmiði að koma í veg fyrir félagslega 

einangrun. Ljóst er að meta þarf árangur og skoða hvert framhaldið á þessari þjónustu 

verður og hafa verður í huga að börn með einhverfu eru eins misjöfn og þau eru mörg. 

Gera þarf ráð fyrir að einhver þeirra þurfi jafnvel ekki á þessu sérúrræði að halda og geti 

farið í frístundaskólann Holtaskjól með jafnöldrum sínum. Eftir kennslu og þjálfun í 

Eikarskjóli gætu önnur börn verið búin að ná þeirri félagslegu hæfni til að fara í 

Holtaskjól, en sum þurfa lengri tíma til að læra félagsleg samskipti og þurfa jafnvel á 

sérúrræði að halda alla skólagönguna. 

     Reynsla okkar í starfi með börnum með einhverfu er, að þau eru eins misjöfn og þau 

eru mörg og sýna mismunandi mikinn áhuga á félagslegum samskiptum. Þó 

stuðningsfulltrúar fylgist með börnunum og sé þeim til aðstoðar, lenda mörg þeirra 

einhvern tíma í útistöðum í frjálsum tímum vegna skorts á félagslegri hæfni til 

samskipta. Þau skera sig oft úr hópnum vegna hegðunar og tilhneigingar til að einangra 

sig frá félögunum. Þau segja að þeim langi til að eignast vini og taka þátt í leikjum en 

eiga erfitt með það vegna erfiðleika í samskiptum. Þegar kemur til árekstra verða þau 

niðurbrotin og þurfa aðstoð við að leysa úr málum sínum til dæmis með 
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félagsfærnisögum. Sum börn  með einhverfu eru sátt við að vera ein í sínum heimi og 

sækjast ekki eftir félagsskap annarra og verða jafnvel ósátt þegar þau eru trufluð í sínum 

föstu rútínum. Dagskrá sem útskýrð er fyrirfram eða félagsfærnisögur, geta gefið góða 

raun við að breyta aðstæðum þeirra þannig að þeim líði vel. 

     Í nútíma samfélagi á tímum skóla án aðgreiningar er lögð áhersla á samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla að grunnskólar eigi að taka við öllum börnum hvernig sem 

stendur á um atgervi þeirra til líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag 

eða málþroska. Þetta á við um fötluð börn og ófötluð, afburðagreind og greindarskert og 

allt þar á milli. Þar sem við vinnum með börnum með einhverfu innan grunnskóla 

gerum við okkur grein fyrir því að það getur verið erfitt að framfylgja þessu. Blöndun í 

bekk ein og sér dugar ekki til að börn með einhverfu aðlagist að samfélaginu. Það þarf 

að undirbúa þau og jafnaldra þeirra fyrir blöndunina með því að kenna þeim félagsleg 

samskipti og fræða jafnaldrana um einhverfu. Þegar barni með einhverfu hefur verið 

kennd félagslega viðurkennd hegðun ætti starfið í bekknum að ganga betur. En þetta 

byggir fyrst og fremst á því að starfsfólk sé vel upplýst um einhverfu og kunni að 

bregðast við þegar þörf er á. 

     Þær leiðir sem hafa áður verið farnar í frístundamálum barna með einhverfu í 

Reykjanesbæ var dagvistarstofnunin Ragnarssel sem Þroskahjálp á Suðurnesjum bauð 

upp á og var lögð niður árið 2011. Á árum áður ríkti ánægja með þá þjónustu sem 

Ragnarssel bauð upp á en tímarnir hafa breyst og því orðið tímabært að færa þjónustuna 

inn í almenna skólastarfið. Samkvæmt kenningunni um skóla án aðgreiningar er í dag 

talið eðlilegt að börn með sérþarfir taki þátt í öllu skólastarfi. Einnig hefur Nes 

íþróttafélag fatlaðra boðið upp á íþróttatengt frístundastarf. Flutningur á málaflokki um 

málefni fatlaðra frá ríki til sveitafélaga hefur haft afdrífarík áhrif á þjónustu að loknum 

skóladegi fyrir börn með sérþarfir á Suðurnesjum. Félagsþjónusta Reykjanesbæjar hefur 

tekið við málaflokknum, en ákveðið var að Holtaskóli tæki að sér að skipuleggja 

heilsdagsskóla fyrir börn með einhverfu í fyrsta til sjöunda bekk í Holtaskóla, þar sem 

fyrir er sérdeild fyrir börn með einhverfu, Eikin. 

     Við öflun upplýsinga um stefnu Reykjanesbæjar varðandi lengda viðveru barna með 

sérþarfir kom í ljós að framtíðarsýn þeirra er skýr, það er að segja að frístundaúrræði 

verði fyrir fatlaða nemendur í fyrsta til tíunda bekk. Starfið verði metnaðarfullt og 

faglegt með hagsmuni nemandans í öndvegi (Reykjanesbær, 2011). Óljóst er þó hvernig 

á að útfæra stefnuna og því er ljóst að töluverð vinna er framundan í þróun úrræða og 
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ytri ramma um hvernig þjónustu að loknum hefðbundnum skóladegi fyrir börn með 

fötlun verði best háttað. 

     Við upphaf verkefnis þessa spurðum við okkur þeirrar spurningar af hverju á að veita 

sérúrræði eftir hefðbundinn skóladag fyrir börn með einhverfu á tímum skóla án 

aðgreiningar. Niðurstaða okkar er sú að að börn með einhverfu geta tekið þátt í 

skólasamfélaginu í heild sinni á sínum forsendum. En til þess að svo geti orðið með 

góðu móti þarf að þjálfa þau í félagslegum samskiptum og kenna þeim félagslega 

viðurkennda hegðun, með það að markmiði að þau geti tekið þátt í samfélaginu á sínum 

forsendum án árekstra, þeim til ánægju og þau lifað innihaldsríku og sjálfstæðu lífi. 

Í Eikarskjóli er einstaklingsmiðuð þjálfun og kennsla og boðið er upp á aðlagað 

umhverfi sem meðal annars dregur úr áreitum og stuðlar að öryggi þeirra. Þessi þjálfun 

er meiri en svo að hún rúmist innan hefðbundins skólastarfs og því er starfið í 

Eikarskjóli gott tækifæri til að taka inn þætti, eins og að vinna meira með áhugamál 

hvers og eins. Efla félagslega þáttöku við önnur börn með samstarfi við Holtaskjól, 

frístundaskóla fyrir börn í fyrsta til fjórða bekk. Í heildagsskólanum Eikarskjóli er 

starfið byggt á sömu einstaklingsnámskrá og í skólanum og þannig myndast samfella í 

skólastarfinu sem nýtist börnunum og með góðri samvinnu við foreldra yfirfærist 

þjálfunin heim og þaðan út í samfélagið. 

     Gerð þessa verkefnis hefur verið lærdómsríkt og gefið okkur innsýn í umfang þeirrar 

vinnu á uppbyggingu og stefnumótun á nýrri þjónustu. Við sjáum mikilvægi þess að 

fagkunnátta skili sér inn í heilsdagsskóla/ frístundaskóla þar sem unnið er með börnum. 

Við vonumst til að starfið í Heilsdagsskólanum Eikarskjóli verði í sífelldri mótun og að 

starfsáætlunin nýtist í áframhaldandi starfi með börnum með einhverfu. 
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