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Útdráttur 

Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni til B.Ed.-gráðu á vormisseri 2013 við Kennaradeild 
Háskólans á Akureyri. Í ritgerðinni er fjallað um einhverfu barna, hvernig hún lýsir sér, 
hvernig greining hennar fer fram og hversu mikilvægt það er að greina einhverfu snemma. Því 
næst er farið yfir ólíkar kennsluaðferðir sem notaðar eru með einstaklingum á einhverfurófinu. 
Megináhersla er lögð á leik ungra barna og barna með einhverfu, hvernig stuðning og 
leiðbeiningar þau fá í leiknum. Hlutverka- og ímyndunarleikur hjá börnum er kynntur þar sem 
börn fá tækifæri til að herma eftir öðrum persónum eða jafnvel dýrum. Kenningar 
fræðimannanna Lev Vygotsky og Jean Piaget um leikinn eru kynntar lítillega. Erlend aðferð 
sem byggir á kenningu Vygotsky og notuð hefur verið til að bæta félagslega og táknræna 
leikfærni barna með einhverfu er að lokum skoðuð. Heimildir eru fengnar íslenskum og 
erlendum bókum og fræðigreinum, Aðalnámskrá leikskóla frá 2011, úr Barnaverndarlögum 
frá 2002 og einnig er leitað fanga í heimasíðum stofnanna. 

Kveikjan að þessari ritgerð tengist bæði mínu persónulega lífi og einnig áhuga mínum á leik 
sem helstu náms- og þroskaleið ungra barna. Reynt verður að leita svara við 
rannsóknarspurningum sem felur í sér hvernig leikur einhverfra barna lýsir sér, hvort hann sé 
frábrugðinn leik annarra barna og einnig hvernig börn með einhverfu eru studd og leiðbeint í 
leik. Helstu niðurstöður, eftir að hafa skoðað viðfangsefnið út frá ýmsum sjónarhornum, eru 
þær að börn læra mest í gegnum leik þegar þau sjálf fá að stjórna og skipuleggja hann. Helsti 
munur á leik hjá börnum með einhverfu og öðrum börnum er sá að táknrænn leikur getur 
verið mun seinni og getur félagsleg geta þeirra og takmörkuð tjáskipti einnig haft mikil áhrif 
og hindrað þau í leiknum. 

Abstract 

This essay is written for B.Ed. degree from the Social science department at the University of 
Akureyri. The essay talks about children with autism, how autism is described, how it is 
analyzed and how important it is to identify autism in children at early age. The essay 
furthermore introduces different teaching methods that have been used with individuals with 
autism. The main emphasis is on children’s play and how in fact children with autism play 
and the support and direction they can have in play. Role playing and fantasy games with the 
children is introduced where children have the opportunity to play other persons or even 
different animals. Furthermore theories of Vygotsky and Piaget about play are introduced and 
because of differences in their theories it is interesting to see the different opinions and views 
they have regarding children’s play and development. In the end the essay will take a look at a 
method based on Vygotsky’s theory on teaching children with autism how to play and 
increase their social skills. The references are sourced from Icelandic and foreign books and 
field of study, The kindergarten´s curriculum from 2011, The Child Protection act from 2002. 
Information from websites of organizations was also used. 

The inspiration for this essay relates both my personal life and also my interest in play as the 
main educational and developmental in children. Attempt will be to answer research question 
involving how game is described with autistic children, whether it is different from other 
children’s play and also how children with autism are supported and guided in play. The most 
important conclusion is that children learn most through play when they can control and plan 
it themselves. The main difference in autistic children’s play and other children is that 
symbolic game can reveal much later and their social skills and limited communication can 
also have a major influence and prevent them in play. 
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Formáli 

Ég vil byrja á því að koma þökkum á framfæri til allra þeirra sem aðstoðuðu mig og studdu 

við gerð þessarar ritgerðar. Bestu þakkir fær Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir fyrir yfirlestur og 

góðar og gagnlegar ábendingar við vinnslu ritgerðarinnar. Manninum mínum og syni þakka 

ég fyrir ómetanlegan stuðning, þolinmæði og aðstoð í gegnum námið. Foreldrum mínum og 

systkinum vil ég einnig fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu í gegnum árin. Í lokin vil ég 

þakka öðrum fjölskyldumeðlimum og vinum fyrir góða og gagnlega aðstoð og stuðning.  
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1 Inngangur 

Einstaklingar með einhverfu hafa alla tíð verið til en þekking á einhverfu hefur aukist með 

árunum. Bandaríski læknirinn Leo Kanner var fyrstur til að fjalla um einhverfu sem röskun 

árið 1943. Hann skrifaði ritgerð um einstaklinga með einhverfu og fjallaði um ýmis einkenni 

þeirra eins og sérkennilegar hreyfingar og lítil tjáskipti. Í dag eru þessi einkenni ásamt fleirum 

skoðuð þegar greining einhverfu á sér stað. Greining einhverfu hefur aukist í gegnum árin, 

meiri þekking og reynsla er nú til staðar en áður fyrr og það virðist vera gripið fyrr inn í ef 

grunur um einhverfu vaknar. 

Kveikjan að þessari ritgerð tengist bæði mínu persónulega lífi og einnig áhuga mínum á 

leik sem helstu náms- og þroskaleið ungra barna. Kveikjan varð til fljótlega eftir að 

drengurinn minn greindist með dæmigerða einhverfu í desember árið 2011, þá rúmlega 

þriggja ára gamall. Hann fæddist í Danmörku í ágúst árið 2008 og við flytjum heim til Íslands 

sumarið 2010. Hann byrjaði í leikskóla í september það sama ár og fljótlega þá fór grunur af 

stað um að ekki væri allt með felldu. Strax var hafist handa við að veita honum aukin stuðning 

á leikskólanum og unnið hefur verið samkvæmt kennsluaðferð sem kallast skipulögð kennsla 

sem verður kynnt nánar í ritgerðinni. Í dag hefur hann verið í rúmt ár í talkennslu sem hefur 

borið mikinn árangur og unnið hefur verið með aðferðina tákn með tali, daglegt líf hjá honum 

hefur breyst heilmikið og gætum við ekki verið heppnari með drenginn okkar. 

Í gegnum námið hef ég haft áhuga á leik barna, kenningum um leikinn og þróun hans. 

Ég ákvað því að reyna að flétta þetta tvennt saman og reyna að leita svara við því hvernig 

leikur einhverfra barna lýsir sér, hvort hann sé frábrugðinn leik annarra barna og einnig 

hvernig börn með einhverfu eru studd og leiðbeint í leik. Mikilvægt er að kenna börnum og 

þjálfa börn með einhverfu í að eiga félagsleg samskipti við önnur börn vegna þess að þau eiga 

það til að einangrast og leika sér ein. Það þarf að styðja vel við bakið á þeim, reyna að efla 

þau sem mest í leiknum vegna þess hvað hann er mikilvægur hluti af þroska barnsins. 

Ritgerðin skiptist í nokkra kafla. Fyrst verður fjallað almennt um einhverfu og hvernig 

greining hennar fer fram. Því næst verða kynntar nokkrar af þeim helstu kennsluaðferðum 

sem hafa verið þróaðar og notaðar við kennslu barna með einhverfu. Kenningar fræðimanna 

Lev Vygotsky og Jean Piaget um leik og þroska barnsins eru skoðaðar og hvernig þær eru 

ólíkar hvað þessa þætti varðar. Stuðningur í leik barna er einnig skoðaður og í framhaldi af 

því verður fjallað um hlutverka- og ímyndunarleik. Leikur einhverfra barna og stuðningur 

þeirra í leik verður skoðaður og ákveðin aðferð sem kallast á ensku The integrated play 

groups. Að lokum verður  greint frá helstu niðurstöðum í umræðu og lokaorðum. 
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2 Einhverfa 

Hér að neðan verður skýrt frá einhverfu og hvernig hún getur birst á mismunandi hátt hjá 

ólíkum einstaklingum. Í gegnum tíðina hefur greining á einhverfu aukist og mun meiri 

þekking er nú til staðar en áður. Einhverfa getur verið flókin og birst á ólíka vegu, 

einstaklingar á einhverfurófinu eru því mjög ólíkir og því getur verið erfitt að bera þá saman. 

Einnig verður fjallað um hvernig greining einhverfu fer fram, hvar hún fer fram og hvaða 

þættir eru helst skoðaðir í greiningarferlinu. 

2.1 Hvað er einhverfa 
Einhverfa er röskun í taugaþroska og merkir það að eitthvað hafi farið úrskeiðis í myndun 

heilans. Slík röskun á starfsemi heilans hefur í för með sér ákveðin einkenni í hegðun sem 

geta birst á ólíka vegu eftir tíðni og alvarleika einkenna og þau geta síðan breyst með aldri 

einstaklingsins. Einhverfan gerir það að verkum að börn geta átt erfitt með að tjá sig, eiga 

félagsleg samskipti og nota ímyndunaraflið þegar þau eru í leik. Einnig er einhverfa skilgreind 

sem gagntæk þroskaröskun og getur því hamlað þroska barnsins. Einhverfa er erfitt og flókið 

fyrirbæri og hafa vísindamenn átt í miklum erfiðleikum síðustu áratugi að átta sig almennilega 

á henni þó við vitum meira um hana í dag en áður fyrr. Fyrsti vísindamaðurinn sem notaði 

heitið ,,einhverfa“ var Eugene Bleuler árið 1912 (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-a; 

Robleodo og Ham-Kucharski, 2005/2008:15-16). 

Einhverfa getur verið mjög ólík milli einstaklinga og hefur róf raskana verið notað til að 

fjalla ítarlega um einhverfu. Á öðrum enda svokallaðs rófs eru einstaklingar sem hafa mikil og 

erfið einkenni á meðan erfiðleikarnir eru minni hjá þeim sem eru á hinum enda rófsins. Reynt 

er að finna einhverfu hjá börnum eins fljótt og hægt er, hjá þeim sem eru bráðgáfaðir og 

einnig hjá þeim sem eiga við námserfiðleika að stríða. Mikið af þeim börnum sem greinst hafa 

með einhverfu eiga oft á tíðum erfitt með að læra ýmsa hluti. Þó er erfitt að meta gáfur ungra 

barna sem eiga í erfiðleikum með mannleg samskipti. Ef við nefnum dæmi um dreng sem er 

að vinna ákveðið verkefni sem metur gáfur hans og við bíðum eftir því að hann klári það, þá 

gæti ástæðan fyrir því að hann kláraði ekki verkefnið verið sú að hann skildi ekki það sem 

hann átti að gera og það sem við spurðum hann um, eða jafnvel vegna þess að hann náði ekki 

að einbeita sér og meðtaka fyrirmælin. Við getum séð og skilið hæfileika og styrkleika 

drengsins betur  með því að vita hvað hann gerir í mismunandi aðstæðum, með mismunandi 

verkefni og yfir lengri tíma. Eitt er þó hægt að vera viss um, að sama hversu alvarleg eða 

umfangsmikil einhverfan er, þá getur barnið náð góðum árangri með réttri þjálfun. Þar koma 

foreldrarnir inn og allur faglegur stuðningur sem barnið fær til að skilja hæfileika sína betur. 
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Nauðsynlegt er fyrir alla aðila að vinna saman að skilningi og samskiptum barnsins (Christie, 

Newson, Prevezer og Chandler, 2009:14-15). 

2.2 Greining einhverfu 
Hér á Íslandi er stuðst við greiningarkerfi Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) sem 

kallast ICD-10 þegar greina á gagntæka þroskaröskun. Einnig fer þessi greining fram á 

Greininga- og ráðgjafarstöð ríkisins og á Barna- og unglingageðdeild Landspítalans. Í lögum 

nr. 83/2003 hjá Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins er talað um að frumgreining verði að hafa 

farið fram áður en barni er beint til stofnunarinnar. Ýmissa upplýsinga um barnið er safnað 

saman áður en formlegt greiningarferli fer fram á Greiningarstöð. Einnig er reynt að fá allar 

upplýsingar um þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á barninu, ef barnið hefur ekki farið í 

heyrnamælingu hjá Heyrna- og talmeinastöð er því vísað þangað í skoðun. Skýrslur frá leik- 

eða grunnskóla eru fengnar, einnig myndbandsupptaka ef barnið er í leikskóla. Foreldrar og 

starfsfólk leik- eða grunnskólans fylla út matslista þar sem ýmsir hegðunarþættir eru metnir. 

Sjálft greiningarferlið tekur yfirleitt tvo til fimm daga en gæti þó tekið lengri tíma. Teymið 

sem kemur að greiningunni eru fagaðilar og koma þeir að athugun á hegðun og þroska 

barnsins og aðstæðum þess og fjölskyldunnar. Barnið fer í læknisskoðun, gerð er athugun á 

einkennum einhverfu, öðrum hegðunarröskunum, vitsmunaþroska, málþroska og 

aðlögunarhæfni. Stundum fer þar að auki fram athugun á skyn- og hreyfiþroska (Robleodo og 

Ham-Kucharski, 2005/2008:24-25). Nánar tiltekið eru þrjú svið skoðuð í tengslum við 

greiningu á einhverfurófinu. Eftirtalin einkenni gefa vísbendingu um að einstaklingur sé á 

einhverfurófinu þegar greining á sér stað: 

1. Félagslegt samspil þar sem hlutir eins og augnsamband, svipbrigði og sérkennilegar 

hreyfingar eru kannaðar. Ef tengsl barns og jafnaldra þróast ekki á eðlilegan hátt, ef 

barn skortir félags- og tilfinningalega gagnkvæmni, leitar ekki eftir huggun eða 

vorkunn þegar því líður illa, getur lítið hermt eftir og skortir viðleitni til að deila gleði 

eða áhugamálum þá er líklegt að einstaklingurinn sé á einhverfurófinu. 

2. Mál og tjáning þar sem málþroski er seinn eða lítið sem ekkert tal, lítil geta á að halda 

uppi samræðum, einkennileg málnotkun, hljómfall eða hrynjandi þegar það talar og 

þegar barn á erfitt með að finna og nota viðeigandi svipbrigði í samtölum. 

3. Áráttukennd hegðun þar sem leitað er eftir sérkennilegum og einhæfum áhugamálum, 

áráttukennd þörf til að hafa allt í föstum skorðum, stegldar hreyfingar og óeðlilegur 

áhugi á sumum eiginleikum hluta (Umsjónarfélag einhverfra, 2012). 
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Ekki er möguleiki á að greina einhverfu með líffræðilegum prófum en í staðinn er hægt að 

skoða og fá upplýsingar um birtingarform hegðunar og þróun hennar. Til að fá upplýsingar 

um hegðunareinkenni einhverfu er notast við matstæki. Í fyrsta lagi er tekið viðtal við 

foreldra, svokallað greiningarviðtal (e. Autism Diagnostic Interview, Revised). Í öðru lagi er 

gerð bein skoðun á hegðun barnsins (e. Childhood Autism Rating Scale eða Autism 

Diagnostic Observation Schedule). Þessar tvær athuganir þurfa ekki að fara fram á sama tíma. 

Ef barnið er ungt er athugunin gerð þegar það kemur fyrst í skoðun en greiningarviðtalið 

liggur oft ekki fyrir fyrr en barnið er orðið eldra og einkennin farin að skýrast. Þegar athugun 

er lokið safna sérfræðingar saman gögnum og bera þau saman og komast þannig að 

niðurstöðu. Tveir aðilar sem eru í teyminu hitta foreldra barnsins og fara yfir niðurstöðurnar 

og hvað þær merkja. Foreldrum er síðan boðið upp á að koma með aðra fjölskyldumeðlimi á 

annan fund ef þeir vilja. Foreldrar taka möppu með sér heim með upplýsingum og fræðsluefni 

um einhverfu, greinar um þjálfun og kennslu, upplýsingar um félagsleg réttindi og þjónustu 

og einnig um námskeið sem Greiningarstöð ríkisins er með. Reynt er að horfa fram á veginn 

og skilgreina þjálfunar- og meðferðarþarfir. Bréf og vottorð eru skrifuð sem þykja 

nauðsynleg. Í flestum tilfellum er vísað í orsakagreiningu ef hún hefur ekki þegar farið fram, 

hún felur í sér lífefnafræðilegar rannsóknir og litningarannsóknir. Þegar nokkrar vikur eru 

liðnar frá niðurstöðunum, fá foreldrar þær sendar ásamt skýrslum frá þeim sérfræðingum sem 

komu að greiningunni. Það sama er einnig sent til annarra aðila sem koma að málinu. Síðan 

eru foreldrar boðaðir á fund ásamt þeim sem koma að þjónustu við barnið. Þar eru 

niðurstöðurnar kynntar, rætt um þjónustuþörf, áherslur í þjálfun og kennslu ásamt eftirfylgd 

og ráðgjöf (Robleodo og Ham-Kucharski, 2005/2008:25-26). 

Hér hefur verið farið yfir hvernig einhverfa lýsir sér og hvernig hún getur birst á ólíkan 

hátt hjá einstaklingum. Einnig hefur verið greint frá greiningarferlinu, hvernig það fer fram 

hér á Íslandi og þá aðstoð sem foreldrar og aðstandendur fá eftir að greining hefur átt sér stað. 

Í næsta kafla verður fjallað um þær helstu kennsluaðferðir sem í boði eru fyrir einstaklinga á 

einhverfurófinu. 
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3 Kennsluaðferðir fyrir einstaklinga á einhverfurófinu 

Kennsluaðferðir fyrir einstaklinga á einhverfurófinu hafa verið að þróast í gegnum tíðina. Þær 

eru ólíkar og misjafnt hvernig þær henta hverjum og einum. Þessar kennsluaðferðir sem 

nefndar eru hér fyrir neðan hafa allar það sameiginlega markmið að reyna að kenna 

einstaklingnum sjálfstæði, frumkvæði og skilning. 

Öll börn eiga rétt á þjónustu ef upp kemur sú staða að barnið þurfi sérstaka aðstoð í 

daglegu lífi. Fram kemur í 1. grein Barnaverndarlaga nr. 80/2002 um réttindi barna og skyldur 

foreldra: 

Börn eiga rétt á vernd og umönnun. Þau skulu njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og 

þroska. 

Foreldrum ber að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og gegna forsjár- 

og uppeldisskyldum við börn sín svo sem best hentar hag og þörfum þeirra. Þeim ber að 

búa börnum sínum viðunandi uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar þeirra í hvívetna. 

Aðrir sem koma að uppeldi barna skulu sýna þeim virðingu og umhyggju 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Í 2. grein ofangreindra laga koma fram markmið og lögsaga. Þar segir að markmiðið sé að 

tryggja börnum sem ekki búa við viðeigandi aðstæður eða börn sem stofna eigin heilsu og 

þroska í hættu fái þá aðstoð sem þau þurfa. Reynt verður að ná þessum markmiðum laganna 

með því að efla fjölskyldur í uppeldishlutverkinu og nota þau úrræði til að vernda einstök 

börn þegar það á við. Þessi lög eiga við öll þau börn sem eru á yfirráðasvæði íslenska ríkisins, 

þau börn sem eru yngri en 18 ára líkt og kemur fram í 3. grein (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

3.1 Skipulögð kennsla (TEACCH) 
TEACCH er kennsluaðferð sem notuð er með einstaklingum á einhverfurófinu og er 

skammstöfun fyrir fyrir Treatment education of autistic and related communications 

handicapped children. Aðferðin heitir á íslensku meðferð og kennsla barna með einhverfu og 

skyldar boðskiptatruflanir. Til einföldunar verður TEACCH notað yfir aðferðina þar sem það 

er styttra og auðveldara í notkun heldur en íslenska heitið. Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

TEACCH hentar einstaklingum með röskun á einhverfurófinu mjög vel. Nánar tiltekið er um 

að ræða alhliða þjónustulíkan fyrir einstaklinga með röskun á einhverfurófi og þeirra 

fjölskyldur og geta allir aldurshópar fengið þessa þjónustu, allt frá ungum börnum til 

einstaklinga á fullorðinsárum. Líkanið sem er notað kemur frá Norður Karólínufylki í 

Bandaríkjunum og kom TEACCH hugmyndafræðin fyrst fram árið 1965 þegar prófessorinn 

Eric Schopler vildi að meðferð einstaklinga með röskun á einhverfurófi yrði sniðin að þeirra 

þörfum. Með þessu er lögð áhersla á einstaklingsmat þar sem útbúin er þjálfun og 
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kennsluáætlun þar sem unnið er með styrkleika og fleiri þætti sem styrkja færni, sjálfstæði og 

áhuga einstaklingsins. Ef þessi aðferð er alltaf í endurskoðun, leiðir hún til árangurs í flestum 

aðstæðum í lífi einstaklinganna. Ákveðin leið hefur verið fundin upp til að bæta færni barna 

með röskun á einhverfurófi og reyna að gera þau fær um að gera ýmsa hluti án þess að fá 

stuðning. Það er gert með því að skipuleggja umhverfið, setja upp dagskrá, vinnukerfi, 

sjónrænt boðskiptakerfi og sýna það sem er í vændum. Þættir líkt og þessir eru mjög 

mikilvægir vegna þess að börn fá oft ekki tækifæri til að efla sjálfstæði sitt í mismunandi 

aðstæðum vegna skorts á eigin frumkvæði. Sá þáttur sem er sérstaklega mikilvægur í 

dagsskipulaginu svo að barn nái að tileinka sér nýja færni er einstaklingskennsla. Barnið þarf 

að geta yfirfært færnina sem það var að læra yfir á aðrar aðstæður. Algengt er að barn með 

röskun á einhverfurófi geti fengið kennslu í almennum skóla en sum þeirra verða að fá 

sérhæfðari úrræði og umhverfi þar sem námsefnið er sniðið að þeirra þörfum. Möguleiki er á 

að framkvæma skipulagða kennslu hvar sem er og í hvaða aðstæðum sem er. TEACCH-

líkanið stuðlar að samfelldri þjónustu alla ævi og er meginmarkmið að einstaklingurinn geti 

lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi og aðlagist samfélaginu eins vel og hann getur 

(Einhverfuráðgjöf.is, e.d.-a; Fjóla Þorvaldsdóttir, 2010). 

Hér fyrir neðan má sjá pýramída TEACCH sem útskýrir það ferli sem varðar sjónrænt 

umhverfi og upplýsingar. 

 

 

Mynd 1: Ferli TEACCH 
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Eins og fram hefur komið er einstaklingskennsla mikilvægur þáttur í dagsskipulaginu svo 

barnið geti tileinkað sér nýja færni. Hér fyrir neðan má sjá myndir af hugmyndum að 

skipulagi við einstaklingskennslu og sjálfstæða vinnu. Barnið þarf alltaf að fá svar við 

spurningum eins og hvað það á að gera mikið, hvað það á að gera, hvenær er það búið og 

hvað gerist næst. 

 

 

Mynd 2: Hér má sjá hugmynd í einstaklingskennslu með kennara 
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Þegar barnið er búið að læra nýja færni er nauðsynlegt að sú færni fari yfir á aðrar og nýjar 

aðstæður. Talað er um ,,sjálfstæða vinnu“ í TEACCH og þýðir það að svæði til náms er búið 

til þar sem barnið vinnur alveg eitt að verkefninu án truflunar frá öðrum, þ.e. verkefni sem 

hefur verið lagt inn og barnið kann. 

 

 

Mynd 3: Hér má sjá hugmynd í sjálfstæðri vinnu þar sem nemandi er einn 

(Einhverfuráðgjöf.is, e.d.-a). 

3.2 Atferlisþjálfun 
Atferlisþjálfun er viðurkennd leið sem er markviss og árangursrík. Atferlisþjálfun er þróuð til 

þess að hafa áhrif á hegðun og efla mismunandi færni hjá börnum, meðal annars börnum með 

röskun á einhverfurófi. Atferlisþjálfun styður við aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar (e. 

Applied Behaviour Analysis – ABA sem byggir á rannsóknum á lögmálum hegðunar. Þar er 

lögð áhersla á að nýta ýmsa þekkingu  á sviðum mannlífsins, eins og við kennslu barna með 

röskun á einhverfurófi. Markmið atferlisþjálfunar er að auka sjálfstæði barnsins sem mest svo 

það geti notað hæfileika sína, átt innihaldsrík samskipti við aðra og lifað sem þægilegustu lífi. 

Það markmið sem unnið er með á hverjum degi er skilgreint fyrir hvert barn í samvinnu við 

foreldra þess. Með því er stuðst við námskrár sem gerðar hafa verið fyrir einhverfa og litið er 

til þess hvað barnið þarfnast með hliðsjón af því sem jafnaldrar þeirra eru að gera. Einnig eru 

styrkleikar barnsins skoðaðir og áhugasvið og óskir foreldra. Atferlisþjálfun fer þannig fram 

að bein kennsla er oftast notuð til að kenna nýja eða erfiða færni þar sem barnið þarf að sýna 

mikla athygli. Færnin sem er kennd, eins og leikur til dæmis, er skiptur niður í minni skref 

sem kennd eru á kerfisbundinn hátt og tengd saman í erfiðari athafnir. Aðgreindar 

kennsluæfingar eru meðal annars notaðar í beinni kennslu og þar ræður þjálfarinn. Það er 
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kennarinn eða þjálfarinn sem byrjar æfinguna með því að nota vísbendingu, hann sýnir 

barninu mynd, spyr það eða gefur fyrirmæli. Í upphafi eru þessar vísbendingar einfaldar en 

verða síðan æ erfiðari samhliða framförum barnsins. Dæmi: Hvar er bíllinn? Hvar er rauði 

bíllinn? Hvar er litli rauði bíllinn? Barnið fær nokkrar sekúndur til að svara og síðan fer 

framhaldið eftir því hvort það svari rétt eða rangt. Sú færni sem kenna á barninu er útskýrð 

nákvæmlega og einnig eru nákvæm viðmið sett um það hvað talið er rétt svar. Þjálfarinn 

bregst fljótt við þegar barnið svarar, ef það svarar rétt, reynir þjálfarinn að styrkja svarið með 

því að láta barnið fá eitthvað sem því þykir eftirsóknarvert. Lögð er áhersla á umbun og að 

bæta alla viðleitni barnsins til þess að gera það sem ætlast er til. Barnið fær aðstoð ef það 

getur ekki svarað, svo að stýring er notuð í æfingunni á eftir til að ná fram réttu svari. 

Markmið með stýringu er að fækka röngum svörum hjá barninu og bæta líkur á að það svari 

rétt. Það er nauðsynlegt að draga síðan úr stýringum svo að barnið verði ekki háð þeim. 

Kennsluæfingar sem þessar eru gerðar aftur og svokallaðar æfingalotur myndast. Einnig er 

lögð áhersla á náttúrulega kennslu þar sem daglegar aðstæður barnsins eru notaðar og aðferðir 

hagnýtrar atferlisgreiningar notaðar til að bæta viðeigandi hegðun (Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins, e.d.-b.). 

3.3 Snemmtæk íhlutun 
Snemmtæk íhlutun er íslensk þýðing á enska hugtakinu Early intervention. Enska hugtakið er 

mjög þekkt í erlendum tungumálum og beinist að ákveðnum aðgerðum fyrir ákveðinn 

aldurshóp barna og þeirra fjölskyldum. Með hugtakinu er átt við þjónustu sem ung börn með 

fötlun eða önnur frávik í þroska og hegðun fá, fjölskyldan meðtalin. Börn frá fæðingu og til 

sex ára aldurs fá þessa þjónustu og hefur hún þrjú meginmarkmið: 

1. Ákveðnar aðgerðir til að hindra eða minnka frávik í þroska og/eða hegðun hjá börnum. 

2. Aðstoða fjölskyldur við að takast á við frávik í þroska og hegðun hjá börnum. 

3. Tryggja afrekstur fyrir samfélagið með ofantöldum aðgerðum (Tryggvi Sigurðsson, 

e.d.). 

Þau rök sem þótt hafa sterkust þegar talað er um snemmtæka íhlutun hafa alltaf verið þau að 

reynt sé að hafa áhrif á þroskaferil barnsins. Það tímabil sem barn upplifir frá fæðingu til sex 

ára aldurs er sérstaklega mikilvægt í þessu sambandi og hafa rannsóknir sýnt að á þeim aldri 

er þroskaframvinda hröðust og hæfni til náms mest. Einnig hafa nýrri rannsóknir verið gerðar 

og sýna þær að umhverfisáhrif hafi beinni áhrif á starfsemi miðtaugakerfisins en talið hafði 

verið.  
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Fræðilegum grunni snemmtækrar íhlutunar má skipta í þrennt: 

1. Vísindaleg þekking á venjulegu þroskaferli barna. 

2. Vísindaleg þekking á fötlun og áhættuþáttum fyrir venjulegan þroskaferil barna. 

3. Vísindaleg þekking á íhlutun (Tryggvi Sigurðsson, e.d.). 

Einkenni snemmtækra íhlutunar fyrir börn með skilgreindar fatlanir eins og einhverfu, 

þroskahömlun, heila- og málhömlun er að hún verður alltaf sérhæfðari, markvissari og tengist 

betur niðurstöðum fræðilegra rannsókna. Afleiðingarnar eru því að almenn íhlutun sem 

byggist á óljósum forsendum er á undanhaldi. Sú rannsókn sem er einna þekktust um 

langtímaáhrif snemmtækrar íhlutunar er The Abecedarian study. Einnig hafa aðrar niðurstöður 

sýnt að snemmtæk íhlutun hefur áhrif alveg fram á fullorðinsár. Það má með sanni segja að 

snemmtæk íhlutun skilar árangri í auknum þroska og betri horfum fyrir flest fötluð börn. 

Niðurstöður annarra rannsókna hafa sýnt að líðan hjá fjölskyldum barna sem njóta þessarar 

aðferðar er betri. Ástæðurnar eru þær að foreldrarnir skilja betur erfiðleikana hjá börnum 

sínum og eru betur í stakk búnir til að takast á við erfiðleika. Einnig hafa niðurstöður sýnt að 

árangur af þessari aðferð er varanlegur og hefur áhrif allt lífið (Tryggvi Sigurðsson, e.d.). 

3.4 Myndaskipt tjáskiptaleið (PECS) 
PECS kennsluaðferðin, eða The picture exchange communication system, eins og aðferðin 

heitir á ensku, er myndrænt boðskiptakerfi sem helst hefur verið notað með börnum með 

röskun á einhverfurófi og hafa litla eða enga boðskiptafærni, hafa ekki þá færni sem þarf til að 

nota talmál til tjáningar. PECS nýtist einstaklingum með einhverfurófsröskun alveg frá 

leikskólaaldri og til fullorðinsára. Þessi aðferð nýtist börnum á hvaða aldri sem er, með litla 

boðskiptafærni og slakan málþroska. Við upphaf þjálfunarinnar er ekki krafa um neina 

sérstaka undirstöðufærni né talmál hjá barninu, en leitt hefur í ljós að boðskiptafærni barna 

hefur haft jákvæð áhrif á þróun talsmáls eftir þessa þjálfun. PECS aðferðina þróaði Andy 

Bondy og Lory Frost og byggir hún á aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar (e. applied 

behaviour analysis) og einnig kenningum Skinners um málhegðun (e. verbal bahaviour). Aðal 

aðferðafræðin felur í sér jákvæða styrkingu (e. positive reinforcement), stýringu (e. 

prompting), mótun (e. shaping), dvínun (e. fading), keðjun (e. chaining), verkgreiningu (e. 

task analysis) og afmarkaðar þjálfunaræfingar (e. discrete trials). Stuðst er við myndir og 

önnur tákn til að styrkja virk boðskipti, barninu er kennt að skipta á mynd og því sem það 

langar til að fá. Í afmörkuðum þjálfunaræfingum PECS hefur barnið val eða fær að sjá hlut 

(greinireiti), barnið tekur mynd af hlutnum og réttir viðmælanda (svörun), þá fær barnið það 

sem það bað um með myndinni (styrkir). Ef þess þarf, eru stýringar notaðar svo hægt sé að 
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koma í veg fyrir að barnið geri mistök. Þjálfunin er skipt niður í sex stig þar sem skýr 

markmið og nákvæmar leiðbeiningar eru fyrir hvert þeirra. Þjálfunin fer fram með heildstæðri 

þjálfun sem nær til allra þroskaþátta. Aðferðin er einföld, ódýr og jákvæð þar sem ekki tekur 

langan tíma að útfæra og leggja inn. Svo að aðferðin virki verður þjálfarinn að hafa öðlast 

þjálfun vegna þess að tæknin við innlögnina getur verið vandasöm og ef útfærslan og 

þjálfunartæknin er rétt getur það þýtt mikið varðandi framvindu og framfarir barnsins. 

Þjálfunin hefur haft jákvæð áhrif á frumkvæði barna á einhverfurófi til að senda frá sér 

boðskipti. Mikilvægt er að gera nákvæmar skráningar svo hægt sé að fylgjast með framvindu 

barnsins og vera viss um gagnsemi aðferðarinnar fyrir þann einstakling (Guðný Stefánsdóttir, 

e.d.). 

3.5 Félagshæfnisögur 
Carol Grey einhverfuráðgjafi frá Bandaríkjunum þróaði þessa heimsþekktu aðferð sem byggir 

á félagshæfnisögum, eða Social stories eins og það heitir á ensku. Það var árið 1991 sem 

Carol skrifaði í fyrsta sinn um aðferð sína við að semja félagshæfnisögur, síðan þá hefur 

aðferðin verið í stöðugri þróun og einnig hafa verið gefnar út bækur um hana. Það var árið 

2010 sem Carol gaf út bók með nýjustu skilgreiningum og leiðbeiningum um gerð 

félagshæfnisagna. Þegar félagshæfnisögu er lýst er talað um ferli sem býr til afurð í formi 

félagshæfnisögu fyrir einstaklinga á einhverfurófinu. Í ferlinu er hugað að sjónarhorni 

einstaklingsins sem sagan er fyrir og einnig er borin virðing fyrir hugsun hans og skilningi á 

tilverunni. Félagshæfnisaga er stutt, búin til á markvissan hátt sem lýsir aðstæðum, hugtökum 

eða félagslegum fyrirbærum á þann hátt sem einstaklingurinn skilur. Oftast er árangurinn 

gagnkvæmur þannig að skilningur eykst hjá þeim sem býr til söguna á því hvernig 

einstaklingurinn sem er með einhverfu hugsar og skilningur þess sem sagan er skrifuð fyrir 

eykst. Aðili sem skrifar félagshæfnisögu, sem oftast er annaðhvort foreldri eða kennari 

barnsins verður að þekkja aðferðina sem notuð er og barnið sem sagan er fyrir. Allar sögurnar 

eru einstaklingsmiðaðar og stíll, form og þyngdarstig hennar er mismunandi eftir því hvernig 

barnið er, heiti sögunnar segir til um innihald hennar. Aðal markmið félagshæfnisagna eru þau 

að skipuleggja kennslu í félagsfærni, laga misskilning á félagslegum aðstæðum, leita að 

nýjum og hentugum aðferðum til að leysa vandamál og móta viðhorf eða vinna á móti kvíða. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið um árangur um notkun félagshæfnisagna hafa leitt í ljós 

jákvæðar breytingar í félagsfærni, betri hegðun og meiri skilningi á félagslegum aðstæðum 

þeirra barna sem áttu í hlut (Einhverfuráðgjöf.is, e.d.-b). 
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Eins og sjá má á kennsluaðferðunum sem hafa verið kynntar hér að ofan, eru sumar 

hverjar ólíkar en allar hafa þær það sameiginlega markmið, að kenna einstaklingum sjálfstæði, 

frumkvæði og skilning. Ein aðferð getur hentað einstaklingi betur en önnur og þarf að vega og 

meta það hverju sinni. Næst verður fjallað um leik barna. Þar sem leikurinn er talinn vera 

helsta þroska- og námsleið barna var ákveðið að fjalla nánar um hann og mikilvægi hans. 

4 Leikur barna 

Oft er talað um að leikur sé ein helsta námsleið ungra barna og mikilvægt sé að leyfa börnum 

að njóta sín í leik og einnig að leyfa þeim að hafa frumkvæði og ánægju í leik. Mikilvægt er 

að styðja leik barnanna með ýmsum aðferðum og greint verður frá hvað Aðalnámskrá 

leikskóla hefur um leikinn að segja. Aðeins verður fjallað um hlutverka- og ímyndunarleik 

sem er einn flokkur af helstu leikjaflokkum, þar fær barnið að leika sér frjálst og setja sig í 

ýmis hlutverk. Börn læra einnig að taka tillit til hvors annars, hjálpast að og leyfa 

hugmyndafluginu að ráða för. Leikur og stuðningur í leik hjá börnum með einhverfu er jafn 

mikilvægur og það sem hér fyrir ofan hefur verið rætt. Börn með einhverfu eru misjöfn í 

félagslegum þroska og er þess vegna mikilvægt að leiðbeina þeim og fá þau til að taka þátt í 

leik. Greint verður frá aðferð sem kallast IPG og byggir á félagslegri hugsmíðahyggju 

Vygotsky sem hefur það markmið að bæta félagslega og táknræna leikfærni hjá börnum með 

einhverfu. 

4.1 Kenningar um leik 
Hér verða kenningar Lev Vygotsky og Jean Piaget um leikinn kynntar. Ástæðan fyrir því að 

þessir tveir fræðimenn voru valdir er sú að þeir eru helstu frumkvöðlar þegar kemur að 

leiknum. Vygotsky og Piaget eru einnig þekktir fyrir ólíkar skoðanir og viðhorf til leiksins 

sem áhugavert er að skoða þar sem helsti munurinn á kenningum þeirra varðar hlutverk 

umhverfisins á þroska einstaklingsins, en nánar verður rætt um það í samanburði. 

4.1.1 Lev S. Vygotsky 
Lev Semyonovitch Vygotsky fæddist þann 5. nóvember árið 1896 í Rússlandi. Eftir að hann 

útskrifaðist frá Háskólanum í Moskvu þar sem hann lagði áherslu á bókmenntir, hóf hann 

bókmenntafræðilegar rannsóknir. Frá árinu 1917 til ársins 1923 kenndi Vygotsky bókmenntir 

og sálfræði og á þeim tíma gaf hann út tímaritið Verask þar sem hann birti sína fyrstu 

bókmenntafræðilegu rannsókn. Árið 1924 flutti Vygotsky til Moskvu þar sem hann hóf störf á 

sálfræðistofnun. Hann stofnaði námsdeild fyrir líkamlega og andlega fötluð börn og kenndi í 

Háskólanum þar. Stuttu áður en hann lést bauðst honum að taka yfir sálfræðideild í All-Union 
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lyfjastofnuninni en hann lést af völdum berkla þann 11. júní árið 1934 (Vygotsky, 1978: 15-

16). 

Vygotsky fjallaði um tvö grundvallaratriði í tengslum við leik. Í fyrsta lagi var það 

uppruni og sköpun leiks og hvernig hann þróast. Í öðru lagi var það hvort leikur væri ríkjandi 

virkni hjá ungum börnum. Hann komst að þeirri niðurstöðu að leikur væri leið að þroska 

barna. Vygotsky gagnrýndi hefðbundnar skilgreiningar á leik. Hann hafnaði þeirri skoðun að 

leikur gæti verið skilgreindur á grundvelli þeirrar ánægju sem hann veitir barninu. Hann 

hallaðist að því að leggja áherslu á breiðari og algengari merkingu leiks, þörfum barnsins, 

tilhneigingu, hvatningu og hreyfingu í leik. Vygotsky telur að í leik búi barnið til ímyndaðar 

aðstæður, í raun og veru einskonar leik sem byggir á hlutverkum. Hann sagði að allir leikir 

hafi reglur en þær þurfa ekki að vera ákveðnar fyrirfram né vera sýnilegar. Í ímynduðum leik 

eru reglur sem gilda um það hlutverk sem barnið leikur þannig að leikur barnsins er frjáls, en 

þetta er villandi frelsi. Vygotsky segir einnig að allir leikir með reglum innihaldi ímyndaðar  

aðstæður, eins og allir ímyndunarleikir sem innihalda reglur. Dæmi um þetta er skák sem er 

mikill regluleikur en í honum felst einnig ímyndaður heimur. Hann telur það vera ómögulegt 

fyrir barn sem er undir þriggja ára aldri að leika við ímyndaðar aðstæður. Barnið verður að 

vera frjálst frá aðstæðum sem eru fastmótaðar til að leika í ímynduðum aðstæðum (Frost, 

Wortham og Reifel, 2005:37-38). 

Vygotsky setti fram kenningu um þroskasvæði (e. zone of proximal development). 

Þroskasvæðið samkvæmt honum vísar til þess sem barnið getur gert með stuðningi 

fullorðinna eða annarra hæfari einstaklinga. Það sem barnið getur án þess að fá stuðning er 

fyrir utan þroskasvæði þess og einnig það sem barnið getur ekki gert jafnvel þó það fái 

stuðning hjá fullorðnum og er þá fyrir ofan þroskasvæði þess. Þetta ber þó ekki að skilja 

þannig að barn geti gert hvað sem er en ef við styðjum það getur það gert meira en þegar það 

er óstutt. Leikurinn er uppspretta þróunar og myndar þroskasvæðið samkvæmt Vygotsky. 

Hann segir einnig að í leik sýni barn getu sem er fyrir ofan getu þess í daglegu lífi, líkt og það 

væri ,,höfðinu hærra“. Fullorðnir og aðrir hæfari einstaklingar geta veitt barninu stuðning, 

hjálpað því að ná á þroskasvæðið sitt með því að eiga í samskiptum við barnið. Slík samskipti 

eru krefjandi og hvetjandi fyrir barnið þannig að það lærir eitthvað nýtt og þroskast (Frost 

o.fl., 2005:38-39). 

Einnig hefur stuðningi verið líkt við vinnupalla (e. scaffolding) þegar fjallað er um 

kenningar Vygotsky. Hann líkir þessu gjarnan við að byggja hús. Þetta felur í sér að auðvelda 

barninu að leysa vandamál eða ná ákveðnu markmiði sem það gæti ekki án aðstoðar 

fullorðinna. Á meðan barnið leikur sér eru kennarar hvattir til að styðja við barnið í leiknum 
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og hægt og rólega víkur kennarinn frá barninu þar til barnið hættir að þurfa stuðninginn, líkt 

og þegar vinnupallar eru teknir frá byggingu þegar hún getur staðið ein og óstudd. 

Stuðningurinn hjálpar barninu að komast á þroskasvæðið þar til barnið sjálft nær þeirri færni 

sem stutt er við, án stuðnings. Með því að styðja og leiðbeina barninu í leiknum, nær það 

þeirri færni að geta staðið eitt (Frost o.fl., 2005:239-240). 

4.1.2 Jean Piaget 
Jean Piaget (1896-1980) var svissneskur sálfræðingur og einnig frumkvöðull í 

þróunarsálfræði. Mest alla sína ævi gerði hann rannsóknir á sviði hugsunar og vitsmunaþroska 

barna þar sem hugmyndafræði hans einkenndist af kenningu um þrepaskiptingu. Kenning 

hans hefur haft veigamikil áhrif í leikskólastarfi um allan heim og verið leiðandi 

hugmyndafræði. Byggist hún meðal annars á kröfum um að börn séu sem fyrst undirbúin 

undir hefðbundið skólanám, leikskólann og aðrar uppeldisstofnanir (Valborg Sigurðardóttir, 

1992:47). 

Piaget fjallar um fjögur skeið í vitsmunaþroska barnsins: 

• Skyn- og hreyfiskeið (0 – 2 ára). Vitsmunir þroskast gegnum skynjun og hreyfingu. 

Þegar barn notar skynfærin og hreyfifærni skilur það umheiminn. 

• Foraðgerðarskeið (2 – 6 ára). Tákn, líkt og myndir og orð lýsir hugmyndum og 

hlutum. Barnið getur skilið umheiminn með eigin augum. 

• Skeið hlutbundinna aðgerða (7 – 11 ára). Skilningur á rökhugsun eða reglum. Barnið 

beitir þessu til þess að segja frá reynslu eða skynjun. 

• Skeið formlegrar aðgerða (frá 12 ára aldri). Óhlutbundin hugsun byrjar og er upphaf 

ýmissar þekkingar (Frost, Wortham og Reifel, 2008:38) 

Piaget horfir á leikinn fyrst og fremst sem þátt í hugsun barnsins og vitsmunaþroska. Í 

rannsóknum sínum leggur hann aðaláherslu á að fylgjast með myndun tákna í leik og gildi 

táknmyndunar í hugsunum barnsins. Meginþáttur í leikkenningu Piaget er að hvert 

vitþroskaskeið barnsins á sér hliðstæðu í leikatferlinu. Leikur barnsins endurspeglar þar með 

þroska þess. Frá fæðingu til tveggja ára aldurs, eða á svokallaða skynhreyfiskeiðinu eru 

æfingaleikir/skynhreyfileikir algengir. Á foraðgerðaskeiðinu, frá tveggja til sex ára aldurs eru 

táknleikir einkennandi, þá fer táknbundin hugsun að þróast og vaxa með barninu. Táknleikir 

samkvæmt Piaget köllum við þykjustuleiki eða ímyndunarleiki. Á skeiði hlutbundinna 

aðgerða sem er frá sjö til ellefu ára aldurs verða regluleikir áberandi, sem eru leikir með 

ákveðnum leikreglum. Segja má að rannsóknir Piaget stjórnist helst að ytra formi eða 

formgerð leiksins en ekki að innihaldi hans eins og athuganir sálkönnuða. Samkvæmt Piaget 
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getur tilfinningaþroski haft áhrif á þróun táknræns leiks. Venjulega þróa börn þennan 

táknræna leik áður en þau ná ákveðnu stigi vitsmunaþroska, stunda ekki neina virkni sem gæti 

miðað við leik; þegar þau þroskast vitsmunalega, taka þau miklum framförum í gegnum stig 

leiksins (Valborg Sigurðardóttir, 1992:52-53; Stanley og Konstantareas, 2006:1215-1216). 

4.1.3 Samanburður á kenningum Vygotsky og Piaget 
Vygotsky og Piaget eru tveir ólíkir pólar hvað kenningar þeirra um leikinn og þroska barnsins 

varðar. Piaget telur leikinn tengjast ákveðnu þroskastigi á meðan Vygotsky heldur því fram að 

barnið búi til ímyndaðar aðstæður í leik og að leikur hafi fyrirfram settar reglur. 

Vygotsky var ekki sammála skoðunum Piaget um leikinn á ýmsa vegu t.d. hvað varðar 

hlutverk fullorðinna í leiknum því Vygotsky lagði mikla áherslu á mikilvægi þess að fullorðni 

myndi styðja við börn í leik en Piaget vildi að það gerðist sjálfskrafa. Einnig hafði Vygotsky 

þá skoðun að allir leikir innihaldi ákveðnar reglur sem tengjast hlutverkunum sem leikin eru í. 

Til dæmis ef barn hugsar um ungabarn í leiknum, fer það eftir reglum sem fela í sér 

móðurlega hegðun. Piaget hélt því hins vegar fram að reglur byrji að koma eftir leikskólaárin, 

þá aðallega í skipulögðum leik. Vygotsky hélt því hins vegar fram að börn undir þriggja ára 

aldri tækju þátt í ímynduðum leik. Piaget lagði þá einungis litla áherslu á áhrif þess félagslega 

á þroska barnsins og einnig hlutverk hinna fullorðnu í þroska barnsins. Eins og áður sagði þá 

setti Vygotsky fram kenninguna um þroskasvæðið til að sýna fram á hvað hægt er að auka 

getu barnsins með stuðningi við það, t.d. í leik. Hann skilgreindi leikinn sem ,,hæsta stig 

leikskólaþróunar“. Fylgjendur hans töldu að fullorðnir og aðrir hæfari einstaklingar stuttu við 

nám og þroska barna með því að styðja við þau í leik og gera viðeigandi kröfur til þeirra.  

Þannig að fylgjendur Piaget milduðu kenningu Vygotsky (Frost o.fl., 2008:370). 

4.2 Stuðningur í leik barna 
Í Aðalnámskrá leikskóla síðan 2011 kemur fram að hlutverk leikskólakennara er meðal annars 

að styðja við nám barna í gegnum leik og má það meðal annars gera á eftirfarandi hátt: 

• Búa til margvíslegt leikumhverfi og gefa börnum aðgengi að leikefni sem hvetur þau 

til að rannsaka, finna lausnir og skapa 

• leyfa þeim að fá góðan og samfelldan tíma 

• leyfa leik að hafa nægt rými til að börnin hafi möguleika á að hreyfa sig og til að þróa 

og túlka leik 

• aðstoða við sjálfstæðar athafnir og áhuga 

• hafa samskipti við börnin og þróa þannig tengsl við þau í gegnum leikinn 
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• hafa augun opin fyrir ýmsum tækifærum sem koma upp í leik og nota þau til að vekja 

áhuga barnanna og aðstoða við þeirra nám 

• hjálpa og styrkja jákvæð samskipti í leik 

• vera viss um að öll börn fái tækifæri til að taka þátt í leik bæði úti og inni 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:38). 

Leikur er mikilvægur þáttur bernskuáranna og meginkjarni leikskólastarfsins. Leikur með 

sjálfum sér er börnum eðlislægur, þegar þau leika sér er það á þeirra eigin forsendum og vilja. 

Leikurinn getur veitt börnum ánægju og góðan líðan en getur einnig haft í för með sér 

valdabaráttu og átök. Leikur er meginnámsleið barna og getur hann gefið börnum tækifæri til 

að læra og kunna á umhverfi sitt, tjá eigin hugmyndir, reynslu og tilfinningar og mynda 

félagsleg tengsl við önnur börn. Börn hópa sig saman og búa til félagslega hópa þegar þau eru 

að leika sér, þau þróa sína eigin menningu. Með því að koma fram með sínar eigin 

hugmyndir, eru þau að taka þátt í lýðræðislegum athöfnum og verða þá að skilja hluti með því 

að setja sig í spor annarra. Þegar börn eru í leik hafa þau tækifæri til að gera tilraunir með 

eigin hugmyndir og fá þannig nýjan skilning og þekkingu. Vettvangur skapast í leiknum þar 

sem spurningar vakna og börn leysa ýmis vandamál á eigin forsendum sem koma upp. 

Leikurinn leiðir til fjölbreyttrar notkunar tungumálsins, hreyfingar, félagslegra samskipta og 

tilfinningatengsla. Leikur getur eflt sköpunarkraft barna og löngun þeirra til að læra, hann 

getur einnig bæði verið markmið og leið í leikskólastarfi. Þegar leikur er notaður sem leið eru 

ákveðin markmið sett fram sem ætlunin er að ná í gegnum leikinn. Námssvið leikskólans 

tengist leik barna þegar starfsfólk tengir markmið þeirra við leik, leikskólakennarinn sýnir 

börnunum nýja möguleika og myndar þannig sameiginlega reynslu sem nýtist þeim í leik. Það 

er nauðsynlegt að vera opin fyrir áhuga barna, spyrja opinna spurninga og vinna nákvæmt 

með það sem börn eru að gera og sýna því áhuga. Börn læra hvert af öðru í leiknum en 

hlutverk fullorðinni eru jafn mikilvæg og margþætt (Aðalnámskrá leikskóla, 2011: 37-38). 

Í rannsóknum Golinkoff, Hirsh-Pasek og Singar síðan 2006 og Holzman og Newman 

síðan 2008 sem fjallað var um í  grein Önnu Þorbjargar Ingólfsdóttur (2011) sýnir að börn 

sem eru ung læra best í gegnum leik. Ekkert sem fullorðnir stjórna hafa sömu áhrif á nám 

barna og leikurinn, þess vegna er mikilvægt að leikur barna þróist af þeirra áhuga og 

forsendum. Segja má að barnið læri mest í leik þegar það fær sjálft að skipuleggja og stjórna 

honum. Ef leikskólakennari stýrir leik barnsins fær frumkvæði þess ekki að njóta sín og 

barnið sýnir minni áhuga á viðfangsefninu, þá verða náms- og þroskaáhrif leiksins ekki jafn 

mikil og ef barnið fengi sjálft að stýra leiknum. Þegar barnið er í leik, vinnur það úr reynslu 
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sinni, prófar ýmis hlutverk sem það þekkir úr raunveruleikanum og fer einnig eftir reglum 

sem passa við hvert hlutverk. Hamingjan og gleðin sem kemur fram í leiknum gerir hann að 

skemmtilegu ferli sem þróast síðan í nám og felst sú hamingja í leikferlinu hvorki í afrakstri 

né gæðum. Barn sem hefur ánægju af leik er forvitið og finnur sér tíma til að skoða og skilja 

leikefnið (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011:5). 

Mikil umræða hefur verið í Bandaríkjunum um gildi leiksins fyrir þroska barna þar sem 

margir fræðimenn eru áhyggjufullir um að leikurinn sé á undanhaldi sem náms- og þroskaleið 

leikskólabarna. Bein kennsla í hópum kemur í staðinn og er áhersla lögð á að þjálfa tiltekna 

skólafærni (e. pre-academic skills) sem börn þurfa að hafa náð tökum á áður en skólaganga 

hefst. Megin áhersla í málflutningi hjá þeim sem segja að gildi leiksins fyrir þroska ungra 

barna sé að það er nauðsynlegra fyrir leikskólabörn að þroska hæfileika sína í leik en að 

tileinka sér ákveðna skólafærni eins og að læra að lesa með venjulegum kennsluaðferðum. 

Einnig benda þeir á að í leik eiga börn við ýmisleg vísindi og sögur, þau gera verkefni og 

semja við aðra þátttakendur um framhald leiksins. Í leiknum vita börnin hvað þau vilja gera 

og gera það ákveðið. Hvati og áhugi kemur frá þeim og þau læra að framkvæma sínar eigin 

hugmyndir. Rannsóknir hafa sýnt að málþroski er betri hjá þeim börnum sem leika sér mikið 

heldur en hjá þeim börnum sem leika sér minna og er félagsfærni þeirra meiri, þau geta frekar 

sýnt öðrum samúð, hafa meira ímyndunarafl og eiga einnig auðveldara með að skilja skoðanir 

annarra. Að auki eru þau ekki jafn árásargjörn og börn sem leika sér minna, þau hafa betri 

sjálfsstjórn og þroskaðri hugsun. Gildi leiks í sambandi við alhliða þroska barns var 

viðurkennt fyrir löngu síðan þó svo að það gleymist stundum þegar talað er um uppeldi og 

menntun. Leikurinn á ekki einungis að veita gleði heldur er hann barninu nám og starf. Þess 

vegna er mikilvægt að hafa það í huga í uppeldi og skólastarfi að leikurinn er náms- og 

þroskaleið, leið til þekkingar, sjálfstjáningar og sjálfsnáms. Börn sem eru í leikskóla verða að 

hafa góðan tíma til frjálsra og sjálfsprottinna leikja á sínum eigin forsendum, tíma og frið frá 

afskiptum fullorðinna. Leikurinn er fjölbreytt fyrirbæri sem hægt er að skoða frá nokkrum 

sjónarhornum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011:6-7; Valborg Sigurðardóttir, 1992:48-50). 

Vygotsky lagði áherslu á að stuðningur kennara við leik barna og skipulag og mat á 

honum, ýti undir vitsmunaþroska þeirra. Í gegnum munnleg samskipti skapa börn sálfræðileg 

verkfæri í huganum og yfirfæra þá hugsun yfir á aðra. Í því skyni að veita valfrelsi veita 

leikskólar, yngsta stig grunnskóla og aðrar stofnanir fyrir börn þeim möguleika á ýmsum 

hlutum og leyfa þeim síðan að leika sér frjálst og velja sér leikaðstæður. Þeim er leyft að leika 

út frá sínum eigin áhugamálum, þörfum og tilhneigingu. Frjáls leikur er hvetjandi og ýtir 

undir sjálfsstjórn hjá börnum, meira umfram aðrar tegundir leiks eins og til dæmis stýrður 
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leikur. Í frjálsum leikaðstæðum eru það börnin sjálf sem ákveða hvað þau vilja gera, hvar og 

hvernig þau leika og einnig með hverjum þau leika sér við. Þau hefja ekki bara leikinn heldur 

einnig útfæra þau hann, afturkalla eða breyta því sem þau völdu sér í því skyni að hugsa um 

tilganginn og hvernig leikurinn þróast. Frjáls leikur er að sjálfu sér aldrei fullnægjandi. Í 

skólastofu verður alltaf að vera einhver  svæði þar sem börnin geta valið sér hvað þau vilja 

gera. Til dæmis ef enginn fullorðinn er að leiðbeina leikskólabörnum á aldrinum þriggja til 

sex ára, þá taka þau oft ekki eftir þeim möguleikum sem eru í leiknum sem þau hafa valið sér. 

Þau eiga það til að endurtaka leikinn eða vera hvatvísari. Kennarinn þarf að styðja við börn í 

frjálsum leik því það eykur sjálfstæði þeirra. Börn þurfa að fá tækifæri til að taka ákvarðanir 

og kennarar þurfa að fylgjast með þeim. Á meðan frjáls leikur stendur hefur kennarinn 

tækifæri á að kenna börnunum ekki bara hvernig á að velja sér leikathöfn og leika sér 

viðeigandi í skólaumhverfinu, heldur einnig taka mið af vali þeirra (Yang, 2000:3). 

4.2.1 Hlutverka- og ímyndunarleikir 
Talað er um að hlutverkaleikur sé leið til að segja og upplifa sögu og er það gert með því að 

lifa sig inn í persónuleika ákveðinnar persónu, þannig sannreynast aðrar hliðar á tilverunni. Í 

hlutverkaleik á að leggja sína eigin persónu til hliðar í smástund svo hægt sé að leika aðra 

persónu. Með því lifir einstaklingur í öðrum heimi og ef leikramminn er ekki þröngur er hægt 

að hafa áhrif á framhald sögunnar með leiknum og þátttöku. Þannig hefur einstaklingur fengið 

völd í heimi ævintýra og fornsagna (Ólafur Guðmundsson og Elísabet Svavarsdóttir, 

2011:14). 

Í hlutverkaleik er börnum gefið tækifæri á að líkja eftir persónum eða dýrum sem þau 

þekkja og hafa séð í umhverfinu. Þau setja sig í þeirra spor og lifa sig inn í atburði sem gerast 

nálægt þeim. Hlutverkaleikurinn er strembið ferli þar sem börn geta haldið sig í hugmyndir og 

tákn og einnig breytt hlutum að eigin vali. Þau geta leikið það sem þau hugsa, þau læra að 

vinna saman og taka tillit til hvors annars. Þar sem þau geta oft ekki tekið þátt í umræðu um 

lífið og tilveruna, nota þau leikinn til að tjá sig. Hlutverkaleikur styrkir tilfinninga-, félags- og 

málþroska. Börn frá tveggja og hálfs árs aldri byrja oft að taka forystuna, fara meðal annars í 

sundferð sem breytist síðan allt í einu í flugferð á einu augnabliki. Málþroski og orðaforði 

þeirra eykst og margfaldast í þessum leikjum. Eldri börn, frá þriggja og hálfs árs aldri til fimm 

ára aldurs leika sérstaklega þróaða hlutverkaleiki. Sjálf ráða þau leikferlinu og oft er 

leikskólakennarinn fengin með í leikinn eða látinn hjálpa til við að finna þau gögn sem þarf að 

hafa í leiknum (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992:120). 
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Leikurinn og kenningar fræðimanna um leikinn voru til umfjöllunar í þessum kafla. 

Sýnt var fram á mikilvægi leiksins fyrir þroska og nám barna og einnig var fjallað um 

hlutverka- og ímyndunarleikinn sem hefur verið talinn efla og styrkja börn í leik. Í næsta kafla 

verður haldið áfram að fjalla um leikinn og mikilvægi hans en lögð verður áhersla á leik barna 

með einhverfu, hvernig hann birtist og hversu mikilvægt það er að styðja þau í leiknum. 

5 Leikur barna með einhverfu 

Leikur barna með einhverfu er ekki síður mikilvægur fyrir þroska þeirra líkt og annarra barna. 

Hér verður fjallað almennt um hvernig leikur barna með einhverfu getur birst og þróast. Ekki 

má gleyma því að börn með einhverfu geta verið mjög ólík og talað er um að engir tveir 

einstaklingar séu eins. Fjallað verður aðeins um stuðning í leik barna með einhverfu þar sem 

þau þurfa á miklum stuðningi að halda vegna mögulegra erfiðleika með til dæmis tal, 

samskipti og fleira. Þess vegna er nauðsynlegt að fylgjast með og leiðbeina þeim í leiknum. 

Að lokum verður kynnt aðferð sem kallast IPG eða The integrated play groups á ensku. 

Aðferðin byggir á kenningu Vygotsky þar sem markmið hennar er að bæta félagslega og 

táknræna leikfærni barna með einhverfu. 

Leik einhverfra barna hefur verið lýst sem einföldum, með miklum endurtekningum og 

staðalímyndum og þar er mikil vöntun á fjölbreytni sem einkennir leik heilbrigðra barna. Í 

grein Stanley og Konstantareas (2006) er fjallað um rannsókn Wing, Gould, Yeates og 

Brierley síðan 1977 sem  sýnir að grundvallar leikur hentar börnum með einhverfu sem geta 

átt munnleg samskipti vegna þess að þau eiga oft erfitt með að láta hluti tákna eitthvað annað 

en þeir eru. Dæmi um þetta er að kubbur getur oft ekki breyst í bíl hjá þeim. Í ljósi þess að 

einhverf börn skortir oft getu til að leika táknrænan leik sem er eitt af einkennum einhverfu, er 

gert ráð fyrir að alvarlegri einkenni einhverfu sé tengd minni getu táknræns leiks, þó svo að 

þetta hafi ekki verið rannsakað nánar. Piaget heldur því fram að tilfinningaþroski hafi áhrif á 

þróun táknræns leiks. Venjulega þróa börn leik áður en þau ná ákveðnu stigi vitsmunaþroska, 

þau hafa sig ekki frammi í athöfnum sem gæti leitt til leiks. Baron-Cohen segir í grein Stanley 

og Konstantareas (2006) að börn með einhverfu sem þykjast í leik hafa mun hærri 

tilfinningaþroska heldur en önnur börn. Aðrar rannsóknir hafa sýnt að táknrænn leikur hjá 

einhverfum börnum er mun seinni að myndast en það sem mun vera áætlað þeirra aldri 

(Stanley og Konstantareas, 2006:1215-1216). 

Mörg börn með einhverfu hafa einkenni sem geta hamlað félagslega þróun í leik. Í 

fyrsta lagi geta slæmir samskiptahæfileikar þeirra hindrað þau í leik. Í öðru lagi eiga börn með 
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einhverfu oft erfitt með að túlka og spá um fyrirfram hugsun, tilfinningar og hegðun annarra 

barna. Slíkar hindranir kallast hugakenningar (e. theory of mind) og geta hamlað þróun 

vináttu. Í þriðja lagi hafa einstaklingar með slíka fötlun takmörkuð áhugamál og geta átt erfitt 

með að læra nýja leiki með öðrum börnum. Í fjórða lagi, börn með fatlanir bjóða öðrum 

sjaldnar að vera með í leik en venjuleg börn gera og eru þau því oft ekki skilin á réttan hátt af 

jafnöldrum sínum. Venjulegur jafnaldri á það til að kjósa að leika sér ekki með fötluðum 

börnum, þau gætu þurft ákveðna þjálfun í því (Lantz, Nelson og Loftin, 2004:8). 

Ástæðan fyrir því að sköpun og trú vantar hjá börnum með einhverfu í leik sínum er að 

þeim skortir ákveðnar undirstöður hlutbundinnar færni. Þau eiga erfitt með að láta einn hlut 

tákna eitthvað annað eða kynna sjálfan sig sem aðra persónu. Sumir fræðimenn telja þó að 

börn með einhverfu hafi getu til þess að tákna hluti á annan hátt en þeir eru. Þeir trúa einnig 

að skortur á táknrænum leik sé skortur á áhuga barnanna. Einnig er talað um að gert sé ráð 

fyrir að lélegt félagslegt samband og hversu móttækileg tungumálakunnátta sé, gæti haft áhrif 

á skort á táknrænum leik. Þau vantar að jafnaldrar grípi inn í leikinn og leikur þeirra getur 

verið stífur og hugmyndalaus. Þó svo að börn með einhverfu fái tækifæri til að leika við 

jafnaldra sína og þó að þau fái stuðning, eru þau líkleg til að vera áfram einangruð í nýjum 

hópi (Frost o.fl., 2008:259-260). 

5.1 Stuðningur í leik barna með einhverfu 
Stuðningur í leik barna er mjög mikilvægur en það er ennþá mikilvægara að styðja við börn 

með einhverfu í leik vegna þess að þau eiga oft við félagslega erfiðleika að stríða. Einnig 

getur málþroski þeirra verið mun slakari en hjá öðrum börnum og skiptir það miklu máli fyrir 

þroska þeirra að styðja vel við þau í leiknum. 

Kennarar ættu að hugleiða að hafa sér skólastofu sem hefur það markmið að örva 

félagslegan leik þegar verið er að þróa markmið fyrir börn með einhverfu. Samt sem áður er 

hægt að nota ýmsar aðferðir til að kenna leikfærni, margar sannanir styðja við ávinning 

tveggja aðferða. Að nota heilbrigðan jafnaldra sem stjórnar afskiptum og einnig að hafa 

einhvern sem stjórnar í eðlilegum aðstæðum sem stuðlar að félagslegri færni barnanna (Lantz 

o.fl., 2004:8-9).  

5.1.1 ,,The integrated play groups“ 
IPG (e. The Integrated Play Groups) er nokkurs konar aðferð sem byggir á félagslegri 

hugsmíðahyggju Vygotsky. Aðalmarkmiðið er að bæta félagslega og táknræna leikfærni barna 

með einhverfu á aldrinum þriggja til ellefu ára. Auk þess er reynt að takast á við erfiðleika i 

leiknum og þetta líkan leggur áherslu á að þróa innri löngun barnanna til að leika og eiga í 
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samskiptum við aðra. Í grein Lantz o.fl. (2004) segir Wolfberg að markmiðið er að veita 

börnum með mismunandi getu skjól til að þróa og búa til einlægt leikumhverfi saman þar sem 

þau geta þróað félagsleg tengsl og hæfileika um leið og þau hafa gaman og eignast vini. IPG 

ferlið samanstendur af þjálfurum, sérfræðingum í leik og einnig nýliðum í leik. Þjálfararnir er 

hópur af aðstoðarmönnum sem eru þjálfaðir í að framkvæma þessa aðferð með einhverfum 

börnum. Sérfræðingarnir í leiknum eru dæmigerðir jafningjar með góða félags-, samskipta- og 

ímyndunar eiginleika í leik. Þessir sérfræðingar hafa misjafna hæfileika og áhugamál. 

Hópurinn inniheldur þrjá til fimm svokallaða leikmenn og mælt er með hærra hlutfalli af 

sérfræðingum en byrjendum. Hópurinn hittist að minnsta kosti tvisvar sinnum í viku, í þrjátíu 

mínútur til klukkustund í senn í eðlilegum leikaðstæðum eins og skólum eða heimilum. 

Hópurinn er mjög skipulagður, fylgir ákveðnum reglum og venjum og vinnur saman að 

stuðningi einstaklinga á einhverfurófinu. Hóparnir eru helst hafðir á sama stað með sama 

fólkinu. Upphaf og endir tímans eru notaðir til að hópurinn geti undirbúið sig, komið fyrir 

leikþemum, hlutverkum og reglum og til að plana næstu tíma. Sjónrænn stuðningur eins og 

myndir og leiksvið er notað til að kynna áætlun um atburði fyrir tímann og veita mikilvæg 

merki um samskipti og hegðun fyrir börn í leik. 

Alhliða matskerfi fylgir þessu kerfi og er það hannað til að: 

• Skipuleggja athuganir á börnum 

• Að skipuleggja hópinn 

• Ákveða félagslega og táknræna leikgetu og áhuga meðlimi hópsins 

• Meta framvindu nýliðanna 

Ferlið skiptist í fimm íhlutunaraðferðir: 

1. Uppbyggingu leiktímans 

2. Eftirlit með leik 

3. Leiðbeiningar í leik 

4. Félags- og samskipta ráðgjöf 

5. Ráðgjöf í leik 

Á fyrsta stiginu sem kallað er tilbúinn eða stýrður leikur, leiðbeinir fullorðinn gjörðum 

hópsins. Á öðru stigi stuðningsins sem kallað er munnleg leiðsögn, leiðbeinir sá fullorðni 

hópnum munnlega úr fjarlægð. Á þriðja stigi stuðningsins skiptir leiðbeinandinn sér ekkert af 

börnunum á meðan þau leika sér en heldur sér nálægt til að leiðbeina. Rannsóknir hafa stutt 

þessa nálgun og nokkur dæmi eru nefnd sem sýnir hæfileika nýliðana. Eins og tíðari og 

viðvarandi félagsleg samskipti, bættur orðaforði, betri eiginleikar til leiks, meira leiksafn og 
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þróun vináttu. Einnig eru nefnd dæmi um kosti hjá börnum sem innihalda betri vitund og 

þolinmæði barna með fötlun, þróun samúðar og umhyggju til barna sem eru öðruvísi, þróun 

vináttu við börn með fötlun og bætt sjálfsálit. Nýliðarnir virtust hlutfallslega taka meiri þátt og 

vera virkir í notkun táknrænna leikfanga og félagslegum leik eftir inngrip IPG (Lantz o.fl., 

2004:9-10). 

Hér hefur verið fjallað um hvernig leikur barna með einhverfu getur birst og hversu 

mikilvægt það er fyrir þau að fá stuðning og leiðbeiningar í leiknum. Í næsta kafla verður gerð 

samantekt úr efninu þar sem helstu niðurstöður koma fram. 
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6 Samantekt 

Mikil vakning hefur orðið í samfélaginu um einhverfu á síðust árum og má það meðal annars 

rekja til aukinnar fræðslu og þekkingar. Einhverfa er fötlun sem alltaf hefur verið til staðar og 

með ákveðinni færni, þekkingu og kennslu er hægt að aðstoða einstaklinga á einhverfurófinu 

við að eiga möguleika á góðu og innihaldsríku lífi. Það sýnir að mikilvægt er að grípa fljótt 

inn í með einhverskonar kennslu ef grunur um einhverfu vaknar svo möguleikarnir á að 

einstaklingurinn blómstri verði meiri. Þar koma inn ólíkar kennsluaðferðir sem foreldrar barna 

með einhverfu geta yfirleitt valið um hvaða aðferð verði notuð við kennslu hjá barninu. Það er 

virkilega jákvætt að sjá hversu margar kennsluaðferðir hafa verið gerðar svo hægt sé að vinna 

með einstaklingum á einhverfurófinu, vegna þess að þeir eru allir ólíkir og hafa sína einstöku 

eiginleika svo að ein kennsluaðferð virkar kannski ekki á alla. 

Markmið kennsluaðferðanna eru mismunandi eftir því að hverju er unnið hverju sinni 

og hvað það er sem þarf að einblína á hjá einstaklingnum á einhverfurófinu. Þær 

kennsluaðferðir sem kynntar voru hér að ofan hafa allar það sameiginlega markmið að kenna 

einstaklingnum sjálfstæði, frumkvæði og skilning. Þegar einstaklingur hefur öðlast eitthvað af 

þessu getur það eflt sjálfstraust og ánægju hans. Unnið er markvisst við að ná fram 

eiginleikum og getu einstaklingsins og hefur það einnig verið árangursríkt að nota myndrænar 

leiðbeiningar við kennsluna, þar sem einstaklingur á einhverfurófinu virðist skilja þær 

upplýsingar mun betur en munnlegar leiðbeiningar. 

Leikurinn er öllum börnum eðlislægur og hluti af þroska þeirra. Það er jafn mikilvægt 

að börn með einhverfu hafi þann möguleika á að leika sér eins og önnur börn, en hann gæti 

farið fram á annan hátt. Niðurstöður hafa sýnt að börn læra mest í gegnum leik þegar þau sjálf 

fá að stjórna og skipuleggja hann og þess vegna er mikilvægt að leyfa þeim að ráða för og 

njóta sín á sínum eigin forsendum í leiknum. Helsti munur á leik hjá börnum með einhverfu 

og öðrum börnum er sá að táknrænn leikur getur verið mun seinni hjá börnum með einhverfu 

og getur félagsleg geta þeirra og takmörkuð tjáskipti einnig haft mikil áhrif og hindrað þau í 

leiknum. Einnig hafa rannsóknir sýnt að börn með einhverfu eiga erfitt með að skipta um 

hlutverk og leika eitthvað annað en þau eru í raun og veru, kallast það hugakenning og getur 

það einnig hindrað vináttu. Sýnt hefur verið fram á að fötluð börn eru ekki mikið að bjóða 

öðrum börnum með í leik sem gæti verið vegna þess að þau hafa lítinn áhuga á félagsskap og 

upp getur komið sú staða að önnur börn hafi ekki áhuga á að leika sér við börn með fatlanir. Í 

leikaðstæðum þar sem jafnaldra börn og börn með einhverfu leika sér saman hafa börn 
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tilhneigingu til að tjá sig við börn með einhverfu eins og þau séu yngri og má það rekja til 

lélegra tjáskipta og hversu mikla aðstoð þau mögulega þurfa. 

Í gegnum kennaranámið hafa kenningar fræðimannanna Vygotsky og Piaget verið 

nokkurskonar fastapunktur þar sem fjallað og unnið hefur verið mikið með þá. Kenningar 

þeirra hafa verið notaðar mikið í kennslu og eru mikils metnar. Eins og fram hefur komið hafa 

kenningar Piaget haft mikil áhrif á leikskólastarf um allan heim þar sem hún byggist á því að 

börn séu sem fyrst undirbúin undir skólanám. Vygotsky segir að barn búi til ímyndaðar 

aðstæður í leik sem byggir á hlutverkum og að leikur innihaldi fyrirfram settar reglur en 

Piaget telur að reglur komi eftir leikskólaárin og þá helst í skipulögðum leikjum. Þeirra 

kenningar stangast hér á og áhugavert er að sjá ólík sjónarhorn og skoðanir þeirra í sambandi 

við leikinn og hvernig hann eigi að þróast hjá börnum. 

Í upphafi setti ég fram spurningar sem ég vildi reyna að leita svara við, hvernig leikur 

barna með einhverfu lýsir sér, hvort hann sé frábrugðinn leik annarra barna og einnig hvernig 

börn með einhverfu eru studd og leiðbeint í leik. Talað er um að leikur sé helsta námsleið 

barna þar sem stuðningur í leik er mikilvægur og einnig er talið að hann sé nauðsynlegur fyrir 

þroska þeirra. Börn með einhverfu eru ekki frábrugðin öðrum börnum hvað þetta varðar, það 

er ennþá mikilvægara að styðja og leiðbeina þeim í leiknum vegna þess að mörg hafa lítinn 

orðaforða og minni félagslega færni en önnur börn. Í leik eiga börn það til að hópa sig saman 

og er þá mikilvægt að reyna að fá börn með einhverfu til að taka þátt í þessum félagslega leik 

með hinum börnunum. Í leik öðlast börn hreyfingu, félagsleg samskipti og tilfinningatengsl 

sem vantar oft hjá börnum með einhverfu þar sem leik þeirra er gjarnan lýst sem einföldum, 

lítið fjölbreyttum og lítið er um félagsleg- og tilfinningaleg tengsl. Börn með einhverfu eiga 

einnig oft erfitt með að spá um fyrirfram hugsun, tilfinningar og hegðun annarra og eiga þá í 

erfiðleikum með að leika og breyta leikmunum í eitthvað annað en það er, ólíkt öðrum 

börnum sem geta leikið sér með því að breyta um ýmis hlutverk. Ýmsar kennsluaðferðir er 

hægt að nota með börnum með einhverfu til að efla sjálfstæði þeirra og einnig félagslega og 

táknræna leikfærni. Kennsluaðferðirnar sem talað er um í ritgerðinni hafa nýst vel í gegnum 

árin og hafa borið árangur til að efla þessa ofantöldu þætti barnanna. Til þess að takast á við 

erfiðleika í leik hjá börnum með einhverfu er mikilvægt að þróa löngun þeirra til að leika og 

eiga í samskiptum við aðra, búa til leikumhverfi þar sem þau geta leikið sér og þróa félagsleg 

tengsl þar sem þau gætu eignast vini. Kennarinn þarf að fylgjast með og vera til staðar ef upp 

koma vandamál í hópnum, grípa þá inn í aðstæðurnar og leysa vandamálið með börnunum. 

Leikur barna skipar stóran sess í daglegu lífi þeirra. Þau þroskast í gegnum leikinn og 

þess vegna er mikilvægt að þau fái þann stuðning í sínu daglega lífi sem þau þurfa á að halda. 
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Í dag eru kennarar meira meðvitaðir um einhverfu en áður fyrr. Þeir eru betur í stakk búnir til 

að styðja og leiðbeina börnum með einhverfu í leik og námi. Þau námskeið sem 

Greiningarstöð ríkisins býður starfsfólki leik- og grunnskóla upp á eru nauðsynleg og gagnleg 

fyrir alla kennara sem vinna með og umgangast börn með einhverfu. Kennarar þurfa að 

fræðast um einhverfu og auka kunnáttu sína á henni þar sem greining hennar hefur aukist í 

gegnum árin. Kennarar þurfa einnig að vera vel vakandi ef upp kemur sú staða að barn hefji 

leik- eða grunnskólagöngu sína og á í erfiðleikum með ákveðna hluti. Þá getur kennarinn 

gripið inní aðstæðurnar með sinni þekkingu, talað við foreldra barnsins og hafið þá stuðning 

fyrir barnið sem það þarf. Mikilvægt er fyrir börn með einhverfu að fá þann stuðning sem þau 

þurfa á að halda í skólakerfinu svo þau eigi möguleika á að þroskast og læra jafnt og önnur 

börn. Því fyrr sem barn fær þá aðstoð sem það þarf og fær greiningu, því betur á því jafnvel 

eftir að ganga í leik og starfi. 

Hlutverk kennarans er mikilvægt í leik barna. Kennarinn þarf að leyfa börnum að stýra 

leiknum svolítið sjálf svo þau missi ekki áhugann á honum. Hann þarf einnig að leyfa 

frumkvæði barnanna að njóta sín með því að leyfa þeim að leika sér frjálst. Kennarinn þarf 

því að vera á hliðarlínunni og skipta sér ekki mikið af leik barnanna. Í leik hjá börnum með 

einhverfu þarf kennarinn hins vegar að fylgjast með þeim ef misskilningur kemur upp í 

leiknum. Oftast stafar misskilningurinn af félagslegum erfiðleikum eða lítilli tjáningu sem 

gerir þeim erfitt með að skilja aðstæðurnar sem þau eru í. Börn með einhverfu skortir einnig 

oft getu til að leika táknrænan leik þannig að kennarinn þarf að vera vel vakandi fyrir 

erfiðleikum sem geta komið í leiknum. 
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7 Lokaorð 

Í þessu lokaverkefni er fjallað um mikilvæga þætti í sambandi við leik barna og barna með 

einhverfu. Ýmsir þættir koma fram eins og ólíkar kennsluaðferðir sem notaðar eru með 

einstaklingum á einhverfurófinu, kenningar Vygotsky og Piaget um leikinn og þroska barna 

og almennt um stuðning barna í leiknum og hversu mikilvægur hann er. 

Við skrif þessarar ritgerðar hef ég lært margt um leikinn almennt, einnig hjá börnum 

með einhverfu og hvernig hann er frábrugðinn leik annarra barna. Vitneskja mín um ólíkar 

kennsluaðferðir sem í boði eru fyrir börn með einhverfu hefur aukist til muna og þykir mér 

mjög jákvætt að þessar aðferðir séu notaðar hér á landi til að auka skilning, sjálfstæði og 

þroska þeirra. Einstaklingar með einhverfu eru eins ólíkir og þeir eru margir, þess vegna er 

mjög mikilvægt að kennsluaðferðirnar séu ólíkar svo hægt sé að finna réttu kennsluaðferð sem 

hentar hverjum og einum. Við vinnslu þessarar ritgerðar kom á óvart hversu litlar upplýsingar 

má finna um leik barna með einhverfu. Mikil þörf er á að gera fleiri íslenskar rannsóknir og 

annað efni á þessu viðfangsefni vegna þess hversu einhverfa er orðin algeng í okkar 

samfélagi. Foreldrar barna með einhverfu skipta einnig miklu máli í sambandi við fræðslu og 

þekkingu á einhverfu, ekki einungis kennararnir. Öll þau námskeið sem Greiningarstöð 

ríkisins heldur fyrir foreldrar er mjög jákvætt og hefur mikil aðsókn verið í þau. Einnig er 

starfsfólk Greiningarstöðvar að vinna mjög gott starf í að fræða foreldra. 

Áhugi minn á leik ungra barna hófst fljótlega eftir að ég hóf námið. Eftir að sonur minn 

greinist síðan á einhverfurófinu langaði mig til að flétta þetta tvennt saman og skoða hvernig 

leikurinn birtist hjá börnum með einhverfu og öðrum börnum. Það hefur verið mjög 

lærdómsríkt og skemmtilegt að fræðast um hvernig leikurinn getur birst ólíkt hjá þessum 

einstaklingum. Auðvitað eru börn ólík og geta þróað leik á mismunandi hátt en engu að síður 

er mikilvægt fyrir kennara að huga vel að leiknum og styðja öll börn í leik. 

Fyrir þroska og velgengni barnsins er einnig mikilvægt að foreldrar og kennarar vinni 

saman að ákveðnum markmiðum, þeir þurfa reglulega að eiga samskipti sín á milli og hafa 

þarfir og hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Í dag hefur þekking á einhverfu aukist til muna og 

eru kennarar meira meðvitaðir um þarfir barna með einhverfu. 

Eftir vinnu mína við þessa ritgerð hef ég aukið þekkingu mína á viðfangsefninu. Ég 

væri til í að sjá fleiri íslenskar rannsóknir og annað efni á þessu viðfangsefni til að auka 

þekkingu foreldra og kennara á leik barna með einhverfu. Með tíð og tíma er ég sannfærð um 

að svo eigi eftir að verða að veruleika. Öll börn eru einstök og vert er að hafa í huga þarfir 

þeirra svo hægt sé að stuðla að þroska í gegnum leikinn. 
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