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ÁGRIP 

Verkefni þetta er heimildasamantekt með nýsköpun og fjallar um þjónustu iðjuþjálfa við börn 

með vanda af sálfélagslegum toga. Tilgangur þess er að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: Hvernig er komið er til móts við nemendur með vanda af 

sálfélagslegum toga í skólakerfinu? Og á hvern hátt geta iðjuþjálfar þjónustað 

grunnskólanemendur með vanda af sálfélagslegum toga í skólakerfinu? Undanfarin ár hefur 

stefnan um skóla án aðgreiningar mótað grunnskólastarf. Jafnframt hafa kannanir sýnt 

vaxandi erfiðleika við kennslu barna með vanda af sálfélagslegum toga, m.a. vegna skorts á 

úrræðum í skólakerfinu. Bent hefur verið á þörf fyrir að styrkja nærumhverfi barnanna, t.d. 

með tilkomu fleiri fagstétta inni í grunnskólann. Iðjuþjálfar beina sjónum sínum að samspili 

einstaklinga, iðju og umhverfisins. Þeir nota ýmis faglíkön og hugmyndafræði í starfi, en í 

þessu verkefni gegnir líkanið um iðju mannsins aðalhlutverki. Gerð er grein fyrir því hvernig 

iðjuþjálfi getur starfað með nemendum með sálfélagsleg vandamál og kennurum þeirra. Í 

nýsköpuninni er gert ráð fyrir að iðjuþjálfinn starfi innan veggja skólans þar sem það gefur 

greiðan aðgang að nemendum og starfsfólki skólans. Nýsköpunin er tíu tíma 

félagsfærninámskeið og er hluti af almennri lífsleiknikennslu. Hver tími hefur ákveðið þema 

og markmið. Verkefnin eru fjölbreytt og í lok hvers tíma fara fram umræður. Til að afmarka 

einstök viðfangsefni námskeiðsins er miðað við að þátttakendur stundi nám í 6. og 7. bekk 

grunnskólans. Námskeiðið er metið með því að leggja matstækið Mat barns á eigin iðju 

(COSA) fyrir nemendur í upphafi og við lok námskeiðs. Auk þess svara nemendur nokkrum 

skriflegum spurningum og leggja mat á sína upplifun af námskeiðinu.  

 

Lykilhugtök: Einstaklingsmiðað nám, félagsfærni, grunnskólanemandi, sálfélagsleg 

vandamál, skóli án aðgreiningar, úrræði.  
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ABSTRACT 

This project is a literature review with innovation that addresses occupational therapy services 

to children with psychosocial problems. The purpose of this project is to answer the following 

research questions: How are students with psychosocial problems encountered within the 

school system? And in what way can occupational therapists support elementary students with 

psychosocial problems in the school system? In recent years the policy of “Schools for all” 

has formed the elementary school system. Furthermore, research has shown growing 

difficulties in teaching children with psychosocial problems, for instance due to lack of 

resources within the school system. The need for supporting the children in their environment 

has been addressed, for example by hiring more professionals into the elementary schools. 

Occupational therapists focus on the fit between the individual, his or her occupation and the 

environment. They use various conceptual models as well as theories although in this 

assignment the Model of Human Occupation plays the most important part. Ideas are 

provided on how an occupational therapist can work with students with psychosocial 

problems and their teachers. The innovation assumes that the occupational therapist works 

within the school where she or he has direct access to its students and staff. The innovation is 

a ten session social skills program and is a part of a general life skills course. Each session has 

its own theme and goals. The tasks are diverse with discussions at the end of each session. To 

limit some of the course’s subjects its students are expected to be in grades 6 and 7 of the 

elementary school. The course is evaluated by administering the Child Occupational Self 

Assessment (COSA) to all students in the beginning and at the end of the program. In addition 

to that students answer a few questions in writing and evaluate their own experience of the 

program.  

 

Key concepts: Individualized education, social skills, elementary school student, psychosocial 

problems, Schools for all, resources. 
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KAFLI I 

INNGANGUR 

Í þessum kafla er fjallað um bakgrunn verkefnisins, tilgang þess og gildi fyrir 

iðjuþjálfun. Gert er grein fyrir þeirri hugmyndafræði sem liggur til grundvallar verkefninu og 

rannsóknarspurningar eru settar fram. Að lokum eru hugtök skilgreind og uppbyggingu 

verkefnisins lýst.  

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Frá sex til sextán ára aldurs ber hverju barni á Íslandi skylda til þess að ganga í 

grunnskóla. Grunnskólaárin eru mikilvæg ár í lífi hvers einstaklings því þar fer fram mikil 

mótun á sjálfsmynd hans. Á fyrstu árum grunnskólans læra börn að vera hluti af félagahópi og 

bera sig saman við aðra. Þau fara að velta fyrir sér spurningum um sig sjálf og átta sig á stöðu 

sinni gagnvart skólafélögum.  

Í aðalnámskrá grunnskóla segir svo: „Skólinn þarf að búa nemendur undir ævilangt 

nám og síbreytilegar kröfur með því að leggja áherslu á vinnubrögð sem þroska félagslega 

færni og skipulags- og samskiptahæfni“ (2006, bls. 9). Ennfremur á grunnskólinn að veita 

nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni og temja sér vinnubrögð sem stuðla að 

stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal því leggja grundvöll að 

sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra (Lög um grunnskóla 

nr. 66/1995).  

Skólaumhverfið býður upp á marga möguleika til að hafa jákvæð áhrif á 

tilfinningaþroska og námsárangur nemenda. Börn sem hafa skertan sálfélagslegan þroska sýna 

oft verri námsárangur en jafnaldrar þeirra og eiga erfiðara með að aðlagast hópi sökum slakrar 

félagsfærni (Aviles o.fl.,2006; Case-Smith og Rogers, 2005; Gadeyene o.fl., 2004). Sé 

félagsfærni barns með námserfiðleika ekki nógu góð eykst hættan á að barnið þroski með sér 
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vandamál af sálfélagslegum toga. Áætlað hlutfall þessara barna samkvæmt rannsókn Mishna 

og Muskat (2004) er töluvert hátt eða allt að 40 prósent nemenda.  

Samkvæmt Lögum um grunnskóla eiga nemendur sem eiga erfitt með nám sökum 

sértækra tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar rétt á sérstökum stuðningi 

í námi (1995). Þrátt fyrir þessa skyldu telja almennir grunnskólar sig með nokkrum 

mikilsverðum undantekningum ekki búna til að sinna slíku verkefni (Arthur Morthens og 

Grétar L. Marinósson, 2002). Í janúar árið 2002 setti Reykjavíkurborg sér stefnu í 

sérkennslumálum þar sem megináherslan var á skóla án aðgreiningar. Hugtakið skóli án 

aðgreiningar felur í sér skóla með þjónustu fyrir alla nemendur sína, bæði fatlaða og ófatlaða. 

Hver skóli á með því að vera fær um að sinna öllum nemendum sínum eins og kostur er og 

taka á sérkennsluþörfum og erfiðleikum sem upp kunna að koma í skólanum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2004). Fræðsluyfirvöld í Reykjavík telja afar mikilvægt að styrkja innviði 

hvers skóla svo að hann verði fær um að sinna kennslu allra skólabarna í umhverfinu (Arthur 

Morthens og Grétar L. Marinósson, 2002). 

Fyrir nokkrum árum tók Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu að sér verkefni um 

nám og skólastarf án aðgreiningar. Athyglinni var bent að starfi kennarans þar sem reynt var 

að varpa ljósi á stöðu mála varðandi starfsaðferðir sem skila árangri. Í ljós kom að kennurum 

reynast félagsleg og/eða tilfinningaleg vandamál nemenda, s.s. hegðunarvandamál, erfiðust 

viðureignar í námi án aðgreiningar. Nokkrar aðferðir hafa hins vegar reynst árangursríkar, 

þ.á.m. samvinna í kennslustörfum, samvinna í námi (jafningjafræðsla) og sundurleitir hópar, 

en með sundurleitum hópum er beitt fjölbreyttum kennsluaðferðum þegar geta nemenda er 

mismikil. 

Í nóvember 2003 skipaði Fræðsluráð Reykjavíkur vinnuhóp til að fjalla um ýmis atriði 

um framkvæmd skólamála. Hópurinn lagði m.a. áherslu á mikilvægi þess að efla 

heilsugæsluna í því að veita ráðgjöf til grunnskólabarna með því að skipa fagfólk með 
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sérþekkingu á sviði félagslegra og geðrænna vandamála (Sigríður Kr. Gísladóttir o.fl., 2005).  

Brýnt er að styrkja nærumhverfi barns þegar vandi kemur í ljós frekar en að vísa strax til 

sérfræðinga til þess eins að bíða lokagreiningar. Nærumhverfið er m.a. styrkt með því að hafa 

foreldrafræðslu og stoðhópa barna, t.d. félagsfærninámskeið. Sýnt hefur verið fram á að 

hópþjálfun stuðli að óeigingjarnri hegðun og ákveðni auk annarrar félagsfærni (Miðstöð 

heilsuverndar barna, 2005; Mishna og Muskat, 2004; Snæfríður Þóra Egilson, 2007).  

 

Hugmyndafræði 

Hugmyndafræði þessa verkefnis er að mestu leyti byggð á Líkaninu um iðju mannsins 

(Model of Human Occupation – MOHO). Líkanið um iðju mannsins beinir sjónum sínum 

m.a. að áhugahvöt einstaklings til að stunda ákveðna iðju, lífsstíl hans og venjum, búnaði og 

starfsemi sem liggur að baki færni við iðju og síðast en ekki síst áhrifum umhverfis á iðju. 

Hugmyndafræðilegur grunnur líkansins á rætur að rekja til heimspeki, sálarfræði, félagsfræði, 

mannfræði, iðjuþjálfunar og kerfiskenninga (Kielhofner, 2002).   

Iðja mannsins felur í sér samspil vilja, vana og framkvæmdafærni huga, heila og 

líkama og verður til vegna samskipta mannsins við umhverfi sitt. Hún hefur einnig áhrif á 

þroska hans, uppbyggingu og starfsemi. Verði einstaklingur fyrir röskun á færni nýtir 

iðjuþjálfi líkanið um iðju mannsins og greinir röskun á færni einstaklingsins með þessa fjóra 

meginþætti að leiðarljósi. Líkanið er einnig hægt að nota til að safna upplýsingum, túlka þær 

og skipuleggja íhlutun fyrir einstaklinga. Til eru nokkur matstæki innan líkansins sem 

iðjuþjálfar nota til að meta færni skjólstæðinga sinna við iðju og kemur eitt þeirra við sögu 

síðar í verkefninu (Kielhofner, 2002).  
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Tilgangur og gildi fyrir iðjuþjálfun 

Undanfarin ár hafa hugtökin einstaklingsmiðað nám og skóli án aðgreiningar verið 

ofarlega á baugi í umræðu um skólamál. Með tilkomu stefnunnar um skóla án aðgreiningar 

eykst þörfin fyrir fagfólk úr öðrum stéttum. Því er kjörið að nýta þá umræðu og skoða hvaða 

hlutverki iðjuþjálfi gæti gegnt í því sambandi.  

Í gegnum tíðina hefur starf iðjuþjálfa innan skólakerfis oftast einskorðast við þjónustu 

við börn með hreyfihömlun. Hins vegar hefur komið í ljós að börn með vanda af 

sálfélagslegum toga eru ekki síður mikilvægur hópur sem veita þarf þjónustu við hæfi 

(Davidson, 2005; Florey, 2003). Iðjuþjálfar sem starfa innan skólaumhverfis hafa einstakt 

tækifæri til að aðstoða nemendur við að verða eins virkir og mögulegt er, í þeirra eigin 

umhverfi. Iðjuþjálfi getur m.a. nýtt sér þekkingu sína á samspili einstaklings, iðju og 

umhverfis til að koma til móts við börn með vanda af sálfélagslegum toga (Davidson, 2005).  

Tilgangur þessa verkefnis er að varpa ljósi á og taka saman heimildir um börn með 

vanda af sálfélagslegum toga og þjónustu iðjuþjálfa við þann hóp. Niðurstöður 

heimildasamantektar verða síðan greindar með það að leiðarljósi að skilgreina hvernig 

iðjuþjálfi gæti nýtt þekkingu sína í þjónustu við þann hóp innan skólakerfisins. Dæmi 

höfundar um útfærslu á slíkri þjónustu verður lýst nánar í þriðja kafla þessa verkefnis.  

 

Skilgreining meginhugtaka 

 Einstaklingsmiðað nám: Skipulag náms sem tekur mið af stöðu hvers og eins en ekki 

hóps nemenda eða heils bekkjar í grunnskóla. Nemendur eru ekki að læra það sama á sama 

tíma heldur geta þeir verið að fást við ólík viðfangsefni og verkefni einir sér eða í hópum. 

Nemendur bera ábyrgð á námi sínu og nám hvers og eins byggir á einstaklingsáætlun.  
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 Félagsfærni: Samansafn færniþátta sem einstaklingur þarf að búa yfir til að eiga 

samskipti við aðra. Ýmist yrt eða óyrt tjáning. Nokkur dæmi um færniþætti eru virk hlustun, 

líkamstjáning, að leysa ágreining, að sannfæra og að hvetja. 

Grunnskólanemandi: Barn sem gengur í 1.-10. bekk grunnskóla á Íslandi. 

Sálfélagsleg vandamál: Vandi sem hefur sálrænan og/eða félagslegan uppruna eða 

kemur fram á sálrænan og/eða félagslegan hátt. Vandamálið hefur áhrif á þátttöku 

einstaklingsins í athöfnum daglegs lífs.  

Skóli án aðgreiningar: Skóli með þjónustu fyrir alla nemendur sína, bæði fatlaða og 

ófatlaða.  

Úrræði: Starfsemi eða þjónusta sem stendur til boða í samfélaginu. 

 

Rannsóknarspurningar 

Til að stýra heimildaleit og afmarka efni voru settar fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

1. Hvernig er komið til móts við nemendur með vanda af sálfélagslegum toga í 

skólakerfinu? 

2. Á hvern hátt geta iðjuþjálfar þjónustað grunnskólanemendur með vanda af 

sálfélagslegum toga inni í skólakerfinu? 

Leitast verður við að svara ofangreindum rannsóknarspurningum í þessu verkefni.  

 

Takmarkanir verkefnis 

Við heimildaleit fannst lítið af rannsóknum eða öðrum heimildum um starf iðjuþjálfa 

innan skóla sem vinna aðallega með börnum með sálfélagsleg vandamál. Því varð að leita 

upplýsinga víðar en í rannsóknum, t.d. hjá starfandi iðjuþjálfum sem sinna þessum markhópi 
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eða nýta heimildir frá öðrum fagstéttum og tengja þær við starfsemi iðjuþjálfa. Auk þess er 

mikið af heimildum byggðar á starfi iðjuþjálfa með líkamlega fötluðum börnum.  

 

Forsendur og ástæða fyrir verkefnavali 

Höfundur verkefnisins hefur mikinn áhuga á að starfa með börnum og hefur töluverða 

reynslu á því sviði, einkum úr barna- og unglingastarfi KFUM og KFUK. Einnig hefur 

höfundur verið í vettvangsnámi á BUGL, starfað sem aðstoðarmaður iðjuþjálfa á geðdeild 

LSH við Hringbraut og tekið þátt í hópastarfi tengdu félagsfærni á báðum stöðum. Við gerð 

nýsköpunar nýttist sú reynsla vel, einkum við val á viðfangsefnum.  

Mikil umræða hefur verið í þjóðfélaginu síðastliðin ár um geðheilsu barna og 

unglinga. Rætt hefur verið um margs konar vandamál og hversu erfitt það er fyrir starfsfólk 

skóla að takast á við þau. Færni og líðan barna er aðstæðubundin og þau yfirfæra oft illa úr 

einu umhverfi yfir í annað. Því er gott að leggja áherslu á færni og líðan nemendahópsins í 

dæmigerðu umhverfi sínu, þ.e. í skólanum. Sífellt fleiri iðjuþjálfar starfa nú í grunnskólum og 

á skólaskrifstofum á Íslandi, einkum á Norðurlandi eystra. Hins vegar starfa fáir iðjuþjálfar í 

grunnskólum í Reykjavík og nágrenni. Höfundi fannst spennandi að kanna nánar hvernig 

komið er til móts við börn með sálfélagsleg vandamál inni í grunnskólum og hvort þörf væri á 

þjónustu iðjuþjálfa við þennan hóp skjólstæðinga.  

Í næsta kafla verður gerð ítarlegri grein fyrir heimildum um þetta efni. Þriðji kafli er 

nýsköpun út frá niðurstöðum heimildasamantektar. Fjórði og síðasti kaflinn er lokaorð þar 

sem helstu atriði eru dregin saman og túlkuð af höfundi.    
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KAFLI II 

HEIMILDASAMANTEKT 

Þessi kafli fjallar um geðheilbrigði barna og unglinga, sálfélagsleg vandamál og 

hvernig komið er til móts við þau í heilbrigðis- og skólakerfinu. Gerð er grein fyrir því 

hvernig iðjuþjálfar hafa þjónustað börn og ungmenni með vanda af sálfélagslegum toga auk 

þess sem fjallað er um einstaklingsmiðað nám og skóla án aðgreiningar. Til þess að varpa 

ljósi á viðfangsefnið út frá hinum ýmsu sjónarhornum var stuðst við fagbækur og fræðigreinar 

sem birtar hafa verið um efnið, ýmist í íslenskum eða erlendum tímaritum sem og á 

veraldarvefnum. Helstu leitarorð voru school, mental health, behavior, psychosocial problem, 

school setting, occupational therapy og social skills.  

 

Geðheilbrigði 

Góð geðheilsa er mikilvæg hverjum einstaklingi svo hann geti tekist á við athafnir 

daglegs lífs. Þegar einstaklingar eiga í erfiðleikum með samskipti eða hegðun og þarfnast 

aðstoðar frá fagfólki reynist hins vegar vera um geðheilsuvanda að ræða. Alvarlegri tilvik 

geðheilsuvandamála eru kölluð geðraskanir eða geðsjúkdómar. Samkvæmt íslenskum og 

erlendum rannsóknum á algengi geðheilbrigðisvandamála þurfa um 10-20 prósent barna á 

hjálp að halda vegna geðraskana. Þá er talið að sjö til tíu prósent þurfi á geðrænni meðferð að 

halda (Heilbrigðisráðuneytið, 1998). 

Í skýrslu frá Lýðheilsustöð (2006) kemur fram að geðrænir sjúkdómar tróna efstir á 

lista yfir þá sjúkdóma sem fækka góðum æviárum á Íslandi. Geðræn vandamál hafa áhrif á 

alla þætti í lífi barnsins og þegar kemur fram á fullorðinsár er aukin hætta er á að vandamálin 

þyngist sé ekki gripið inn í nægilega fljótt. Þörf er á samhæfingu milli aðila sem koma að 

geðheilbrigðisþjónustu barna auk fræðslu til kennara um andlega líðan barna og geðrænar 

truflanir þeirra. Einnig er mikilvægt að stuðla að félagsstöðu og félagshæfni nemenda 
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(Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005; Heilbrigðisráðuneytið, 1998; Páll 

Tryggvason o.fl., 2000).   

Börn sem hafa skertan sálfélagslegan þroska sýna oft slakan námsárangur miðað við 

jafnaldra og eiga erfiðara með að aðlagast hópi. Nemendur með námserfiðleika og 

takmarkaða félagsfærni eru í áhættuhópi með að þroska með sér vandamál af sálfélagslegum 

toga (Aviles o.fl., 2006; Case-Smith og Rogers, 2005; Gadeyene o.fl., 2004). Hafi nemendur 

ekki nægilega góða félagsfærni geta þeir átt í erfiðleikum með samvinnu, þátttöku í 

samræðum eða að taka frumkvæði við að stofna til vináttu við aðra nemendur (Coster og 

Haltiwanger, 2004). Félagsfærni einstaklinga stýrist af mörgum flóknum þáttum, m.a. af 

hugrænum, tilfinningalegum og umhverfisþáttum (Spence, 2003).  

 

Skólakerfið 

Í Lögum um grunnskóla nr. 66/1995 segir að öllum sveitarfélögum sem standa að 

rekstri grunnskóla sé skylt að sjá skólanum fyrir sérfræðiþjónustu, svo sem kennurum með 

framhaldsmenntun, sálfræðingum og öðrum sérfræðingum. Eigi nemendur við sálræna eða 

félagslega erfiðleika að stríða sem hafa áhrif á námsgetu skulu starfsmenn sérfræðiþjónustu 

vinna að forvarnastarfi með athugunum og greiningu. Einnig skulu þeir gera tillögur að 

úrbótum. 

Mjög misjafnt er hvernig einstök sveitarfélög standa að sérfræðiþjónustu við börn með 

sálfélagslega erfiðleika og í hve miklum mæli hún er veitt. Kennarar hér á landi hafa t.d. bent 

á að þeir hafi of marga nemendur með hegðunarvanda og of litla aðstoð sér til handa (Arthur 

Mortens og Grétar L. Marinósson, 2002). 

Árið 2004 var gerð greining á þjónustu við börn og unglinga með geðraskanir. 

Tilgangur hennar var að koma með tillögur um samhæfingu og samþættingu í þjónustu 

þessara barna. Fram komu fjölmargar athugasemdir varðandi skort á meðferðar- eða 
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íhlutunarúrræðum fyrir þau. Skorturinn hefur m.a. leitt til þess að mörg sveitarfélög eiga í 

erfiðleikum með að veita þeim viðeigandi þjónustu. Þróunin hefur í einstaka sveitarfélögum 

orðið sú að börn með sérþarfir t.d. hegðunar- og geðraskanir, eru tekin út úr bekk og stofnaðar 

sérdeildir fyrir þau. Það stangast á við stefnu Menntamálaráðuneytisins um nám án 

aðgreiningar. Sveitarfélögin eiga hins vegar ennþá í erfiðleikum með að sinna kennslu þessara 

barna og fara þeir erfiðleikar vaxandi vegna þess hversu mikil þörf er fyrir meðferð 

vandamála af sálfélagslegum toga (Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 2005; Kristján 

Már Magnússon, 2004; Sigríður Kr. Gísladóttir o.fl., 2005). 

Gerð var greining árið 2005 á þörf fyrir heilbrigðisþjónustu fyrir grunnskólabörn með 

langvinnan heilsuvanda. Í ljós kom skýr þörf fyrir bætta þjónustu við börn með 

hegðunarerfiðleika og geðraskanir. Lögð var áhersla á að styrkja þyrfti nærumhverfi barnanna 

og forðast að vísa strax til sérfræðinga til þess eins að bíða lokagreiningar. Brýnna væri að 

byrja strax að vinna á rót vandans t.d. með foreldrafræðslu eða félagsfærninámskeiðum 

(Sigríður Kr. Gísladóttir o.fl., 2005).  

Undanfarin ár hafa orðið breytingar í þjónustu skólakerfisins hvað varðar 

sérfræðiþjónustu. Nú gilda þær reglur að barn þurfi að vera með formlega greiningu 

sérfræðings til að fá aðgang að greiðslu sérstaks kennslukostnaðar frá Jöfnunarsjóði og 

umönnunarbótum frá Tryggingastofnun. Takmarkanir á fjárveitingum hafa haft það í för með 

sér að sérfræðiþjónusta sinnir nú ekki lengur greiningu og meðferð barna með geðraskanir 

heldur eingöngu skimun eða greiningu og ráðgjöf. Skortur er á meðferðar- eða 

íhlutunarúrræðum því of fáir þjónustuaðilar sinna meðferð barna með geðraskanir. 

Hegðunarvandamál og geðrænar raskanir kalla á aukið samstarf heilbrigðis- og skólakerfis 

bæði með tilliti til greiningar og meðferðar. Eðlilegast er að sjá vettvang og starfsemi 

geðheilbrigðisþjónustu sem veitt er til barna og unglinga í tengslum við skóla og heilsugæslu. 

Skólaumhverfið gefur möguleika sem ekki skapast annars staðar því hvergi er aðgengi að 
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börnum og ungmennum auðveldara né betra en þar (Heilbrigðisráðuneytið, 1998; Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Kristján Már Magnússon, 2004; Páll Tryggvason 

o.fl., 2000; Sigríður Kr. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2003).  

 

Iðjuþjálfun og skólaumhverfið 

Í þessum kafla verður reynt að svara seinni rannsóknarspurningu þessa verkefnis; Á 

hvern hátt geta iðjuþjálfar þjónustað grunnskólanemendur með vanda af sálfélagslegum toga 

inni í skólakerfinu? 

Börn á grunnskólaaldri eyða miklum tíma í skólanum og er skólaumhverfið aðal 

„vinnustaður“ þeirra. Þátttaka nemenda í skólaumhverfinu er ekki alltaf fullkomin og fer að 

miklu leyti eftir einstaklingnum sjálfum og þáttum eins og félagsfærni hans, líðan og hegðun.  

(Coster og Haltiwanger, 2004; Desha og Ziviani, 2007). Skólaumhverfið býður upp á einstakt 

tækifæri fyrir iðjuþjálfa til að aðstoða nemendur við að verða eins virkir og umhverfi þeirra 

býður upp á. Iðjuþjálfar hugsa ekki aðeins um einstaklinginn sjálfan heldur samspilið milli 

einstaklingsins, iðjunnar og umhverfisins. Þeir kanna t.d. hvernig sjúkdómar eins og 

þunglyndi hafa áhrif á færni barnsins við þátttöku í daglegum athöfnum  og hvernig þeim 

tekst að uppfylla þær kröfur sem iðjutengdar athafnir gera til þeirra á heimili, í skóla og í 

samfélaginu. Ýmis hugmyndafræðileg líkön eru notuð í starfi iðjuþjálfa sem stýra þjónustunni 

og er Líkanið um iðju mannsins eitt þeirra. Það hefur verið mikið notað við mat og íhlutun 

barna og ungmenna með geðræn vandamál (Desha og Ziviani, 2007; Kielhofner, 2002).  

 

Líkanið um iðju mannsins 

Líkanið um iðju mannsins beinir sjónum sínum að fjórum megin þáttum sem hafa 

áhrif á iðju einstaklinga. Þessir þættir eru vilji, vani, framkvæmdafærni og umhverfi 

(Kielhofner, 2002). 
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Vilji. Þegar börn framkvæma hluti upplifa þau sjálfa sig á ákveðinn hátt. Trú þeirra á 

eigin áhrifamátt, áhugi og gildi koma í ljós. Þau verða meðvituð um færni sína við iðju með 

því að tengjast umhverfinu í leik, félagslegum samskiptum og öðrum iðjutengdum athöfnum. 

Með því að upplifa mistök eða velgengni eykst vitund barna um eigin áhrifamátt en verður 

jafnframt flóknari og nákvæmari (Kielhofner, 2002).  

Vani. Öll höfum við ákveðnar venjur og hlutverk, en það eru hlutar af því sem líkanið 

um iðju mannsins kallar vana. Venjur barna mótast af hlutverkum þeirra, sem oftast eru 

nemandi og fjölskyldumeðlimur. Umhverfið hefur áhrif á venjur barna eins og svefn, 

hreinlæti, matmálstíma o.s.frv. Þegar börnin komast á unglingsár fá þau fleiri hlutverk og 

ábyrgð er þeim fylgir. Þau verða sjálfstæðari við eigin umsjá og taka fleiri ákvarðanir en áður 

(Kielhofner, 2002).  

Framkvæmdafærni. Allir hlutir sem maðurinn tekur sér fyrir hendur krefjast þess að 

hann hafi færni til að framkvæma þá. Líkanið um iðju mannsins skiptir framkvæmdafærni í 

framkvæmdaþætti er varða hreyfingu, verkferli, boðskipti og samskipti. Framkvæmdafærni 

barna tekur stórfelldum breytingum þegar þau öðlast reynslu við framkvæmd athafna. Færni 

þeirra við að hafa samskipti við umhverfið eykst töluvert á fyrstu árum ævinnar (Kielhofner, 

2002). 

Umhverfi. Samkvæmt Líkaninu um iðju mannsins er umhverfi annars vegar efnislegt 

og hins vegar félagslegt. Umhverfið hefur áhrif á allt sem við gerum og hvernig við gerum 

það. Hluti af starfi iðjuþjálfa felst í því að aðlaga umhverfið að hverjum einstaklingi 

(Kielhofner, 2002).  

Í iðjuþjálfun er skjólstæðingsmiðuð nálgun ávallt höfð að leiðarljósi, en í því felst m.a. 

sveigjanleg og einstaklingsmiðuð þjónusta, virðing fyrir skjólstæðingnum og hugmyndum 

hans um þjónustu iðjuþjálfans. Skjólstæðingurinn ber ábyrgð á ákvörðunum er varða iðju 

hans og er hann alltaf virkur þátttakandi í þjónustunni. Ennfremur er hann hvattur til að leysa 
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eigin iðjuvanda (Canadian Association of Occupational Therapy, 2002; Davidson, 2005; Law, 

1998).  

Iðjuþjálfar nota óbeina og samþætta þjónustu þegar þeir starfa inni í skólum. 

Markmiðið er að nemandinn geti tekið þátt í dæmigerðum athöfnum inni í skólastofunni með 

stuðningi iðjuþjálfans. Í því felst t.d. að aðlaga viðfangsefni að getu nemandans, leiðbeina 

honum um árangursríkar aðferðir til að takast á við verkefni eða útvega honum búnað sem 

auðveldar honum framkvæmd iðju. Iðjuþjálfinn er því mikið inni í skólastofunni sjálfri meðan 

almenn kennsla fer fram. Það getur gagnast báðum fagaðilum vel þar sem kennarinn fær 

innsýn inn í starf iðjuþjálfans og iðjuþjálfinn fær aukinn skilning á skólaumhverfinu og þeim 

kröfum sem það gerir til nemendanna. Þessi tegund þjónustu tryggir því að sjónarmið 

iðjuþjálfans falli að gildum skólaumhverfisins, sem eykur ennfremur líkurnar á að aðferðir 

iðjuþjálfans verði innleiddar í almenna kennslu (Davidson, 2005).  

Eitt af aðalhlutverkum iðjuþjálfa innan skólakerfis er að aðstoða við matsferli 

nemenda. Framlag iðjuþjálfa felst m.a. í því að meta þörfina fyrir sérkennslu eða álíka úrræði 

Annað mikilvægt hlutverk sem iðjuþjálfar gegna innan skólakerfis er að efla færni nemanda 

til þátttöku í námi (Davidson, 2005).  

 

Einstaklingsmiðað nám 

Undanfarin ár hefur þekking og umræða aukist um ólíkar þarfir og námsstíl nemenda. 

Í kjölfarið hefur námsaðlögun eða einstaklingsmiðuð námskrá verið notuð í auknum mæli. 

Samkvæmt hugmyndum Carol Ann Tomlinson (vitnað til í Aldís Yngvadóttir, 2008) um 

einstaklingsmiðað nám er lögð áhersla á að komið sé til móts við þarfir hvers nemanda með 

því að gefa þeim kost á mismunandi námsleiðum. Hún leggur einnig áherslu á að kennari 

þurfi að greina námshæfi, áhuga, námsstíl og viðhorf nemenda til að geta einstaklingsmiðað 

kennsluna en einnig að nemendur taki þátt í skipulagningu námsins. Námsleg og félagsleg 
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þátttaka í skólaumhverfinu er mikilvæg og getur komið í veg fyrir neikvæða reynslu (Aldís 

Yngvadóttir, 2008; Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007; Davidson, 2005; Rúnar Sigþórsson, 

2003).  

Mat á forsendum einstaklingsmiðaðs náms er oftast þverfagleg samvinna þar sem 

sjónum er beint að færni og þeim vandamálum sem virðast hindra getu til náms. Lausnamiðuð 

nálgun er notuð til að koma auga á atriði er varða vandann og tilgreina hugsanlegar aðferðir 

við úrlausn hans. Nauðsynlegir framkvæmdaþættir í tengslum við færni við skólatengdar 

athafnir eru að leysa vandamál, hafa skipulag, athygli og viðeigandi boð- og samskipti. 

Grundvallaratriði er að matstæki sem notuð eru til að meta þessi atriði veiti áreiðanlegar 

upplýsingar sem auðvelda ákvörðun á námslegum þörfum nemanda (Davidson, 2005; Desha 

og Ziviani, 2007; Simeonsson o.fl., 2000). 

 
 
Matstækið Mat barns á eigin iðju (COSA) 

Mat barns á eigin iðju (Child Occupational Self Assessment)(COSA) er 

skjólstæðingsmiðaður matslisti byggður á líkaninu um iðju mannsins. Hann var hannaður fyrir 

börn á aldrinum 8-17 ára. Tilgangurinn með matstækinu er að fá upplifun barns á eigin færni 

við iðju og mikilvægi daglegra athafna. Barnið leggur mat á 25 atriði sem tengjast þátttöku 

þess í daglegum athöfnum eins og eigin umsjá, leik og skólastarfi. Einnig leggur það mat á 

framkvæmdaþætti er varða hreyfingu, verkferli og boð- og samskipti við daglegar athafnir. 

Matið byggist upp af tveimur kvörðum fyrir hvern matsþátt og er hverjum kvarða skipt í 

fjögur stig. Á fyrri kvarðanum metur barnið hversu vel því gengur að framkvæma ákveðna 

athöfn og á þeim síðari metur það mikilvægi þeirrar athafnar. Þrjár opnar spurningar koma í 

lok útfyllingar á matsþáttunum 25. Spurt er hvort eitthvað annað gangi vel eða erfiðlega að 

gera sem ekki hefur komið fram í COSA. Einnig er spurt hvort eitthvað annað hafi ekki 

komið fram í matinu sem barninu er mikilvægt. Árið 2005 þýddu og staðfærðu starfandi 
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iðjuþjálfar matstækið yfir á íslensku og sýndu fram á notagildi þess fyrir grunnskólanemendur 

hér á landi (Erla Björk Sveinbjörnsdóttir, 2005; Keller, Kafkes og Kielhofner, 2005; Keller, 

Kafkes, Basu, Federico og Kielhofner, 2005; Kramer og Harney, 2007).   

Rannsóknir í Bandaríkjunum hafa gefið til kynna að hægt sé að nýta COSA matstækið 

við gerð einstaklingsmiðaðrar námskrár grunnskólanemenda. COSA er skjólstæðingsmiðað 

og fær nemandinn tækifæri til að leggja mat á eigin aðstæður í iðjutengdum athöfnum. Það 

hefur klínískt notagildi og er árangursríkt til að setja einstaklingsmiðuð markmið. Ennfremur 

auðveldar COSA nemendum að bera kennsl á styrkleika og veikleika sína (Kramer og 

Harney, 2007).  

 

Samantekt 

Góð geðheilsa er mikilvæg hverjum einstaklingi svo hann geti tekist á við athafnir 

daglegs lífs. Þegar einstaklingar eiga í erfiðleikum með samskipti eða hegðun og þarfnast 

aðstoðar frá fagfólki reynist hins vegar vera um geðheilsuvanda að ræða. Undanfarin ár hefur 

umræða um geðheilsu barna og unglinga verið ofarlega á baugi. Samkvæmt íslenskum og 

erlendum rannsóknum á algengi geðheilbrigðisvandamála þurfa um 10-20 prósent barna á 

hjálp að halda vegna geðraskana.  

Börn með skertan sálfélagslegan þroska sýna oft slakan námsárangur miðað við 

jafnaldra og eiga erfiðara með að aðlagast hópi. Nemendur með námserfiðleika og 

takmarkaða félagsfærni eiga á hættu að þroska með sér vandamál af sálfélagslegum toga. 

Samkvæmt íslenskum rannsóknum er þörf fyrir fleiri úrræði sem sinna meðferð barna með 

vandamál af geðrænum toga en ekki aðeins greiningu og ráðgjöf. Eðlilegast er að sjá vettvang 

og starfsemi geðheilbrigðisþjónustu sem veitt er til barna og unglinga í tengslum við skóla og 

heilsugæslu. Skólaumhverfið gefur möguleika sem ekki skapast annars staðar því hvergi er 



 15 

aðgengi að börnum og ungmennum auðveldara né betra en þar. Þörf er á að styrkja 

nærumhverfi barnanna, t.d. með félagsfærninámskeiði. 

Iðjuþjálfar beina sjónum sínum að einstaklingum, iðju þeirra og umhverfi og 

samspilinu þar á milli. Þeir hafa einstakt tækifæri til að aðstoða nemendur við að verða eins 

virkir og umhverfi þeirra býður upp á. Þeir nota ýmis hugmyndafræðileg líkön í starfi til að 

stýra þjónustunni og er líkanið um iðju mannsins eitt þeirra. Líkanið um iðju mannsins hefur 

fjóra megin þætti sem allir hafa áhrif á iðju einstaklingsins. Þessir þættir eru vilji, vani, 

framkvæmdafærni og umhverfi. Iðjuþjálfar hafa skjólstæðingsmiðaða nálgun ávallt að 

leiðarljósi og er þjónustan sveigjanleg og einstaklingsmiðuð. Þegar borin er saman 

skjólstæðingsmiðuð þjónusta iðjuþjálfa og hugmyndin um einstaklingsmiðaða námskrá kemur 

í ljós að um svipaða hluti er að ræða. Iðjuþjálfar nota ýmis matstæki til að meta færni 

einstaklinga við iðju og er matstækið Mat barns á eigin iðju (COSA) eitt þeirra. Matstækið er 

skjólstæðingsmiðað og hafa erlendar rannsóknir sýnt að hægt er að nota það við gerð 

einstaklingsmiðaðrar námskrár fyrir nemendur.   
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KAFLI III 

NÝSKÖPUN 

 

Þjónusta iðjuþjálfa í grunnskóla: Félagsfærninámskeið 

Í þessum kafla verður leitast við að nýta niðurstöður heimildasamantektar til að gera 

nýsköpun fyrir markhóp þessa verkefnis; grunnskólanemendur með vanda af sálfélagslegum 

toga. 

Niðurstöður heimildasamantektarinnar gáfu til kynna að þörf væri fyrir fleiri úrræði er 

lúta að meðferð barna  með vandamál af geðrænum toga en ekki aðeins greiningu og ráðgjöf. 

Þörf væri á að styrkja nærumhverfi barnanna, t.d. með félagsfærninámskeiði. Nýsköpunin er 

því  félagsfærninámskeið fyrir grunnskólanemendur. Við val á viðfangsefnum námskeiðsins 

studdist höfundur við efni úr ritaskrá og eigin reynslu af hópleikjum.  

Iðjuþjálfi hefur umsjón með námskeiðinu en hefur samráð við og nýtur dyggrar 

aðstoðar umsjónarkennara bekkjarins, sem er viðstaddur í hverjum tíma. Námskeiðið er tíu 

skipti í heild og er hluti af kennslu í lífsleikni. Hver tími hefur ákveðið þema og markmið. 

Námskeiðsyfirlit með lista yfir þemu, markmið og verkefni hvers tíma er sett upp í töflu 1-10 

en aðeins fyrstu tveimur tímunum verður lýst nánar í köflunum hér á eftir. Til að afmarka 

einstök viðfangsefni námskeiðsins er miðað við að þátttakendur þess séu nemendur í 6. og 7. 

bekk grunnskóla og er kennsla miðuð við einn bekk í einu. Séu bekkir mjög fjölmennir gæti 

verið gott að skipta þeim í tvo jafnstóra hópa.  

Gert er ráð fyrir að iðjuþjálfinn starfi í fullu starfi eða hlutastarfi innan grunnskólans 

sem námskeiðið færi fram í. Það að vera staðsettur innan veggja skólans auðveldar 

iðjuþjálfanum samstarf við kennara og stjórnendur skólans auk þess sem hann hefur betra 

aðgengi að nemendunum. Á starfsmannafundi í upphafi skólaárs heldur iðjuþjálfinn stutta 

kynningu fyrir starfsfólk skólans um námskeiðið þar sem tilgangur þess og markmið eru 
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útskýrð. Iðjuþjálfinn ræðir síðan nánar við umsjónarkennara 6. og 7. bekkjar um 

lífsleiknikennsluna og þörf fyrir fyrirhugað félagsfærninámskeið fyrir bekkina. Hann aflar sér 

auk þess upplýsinga frá kennurum og skólastjóra um hvort einhverjir nemendanna hafi 

vandamál af sálfélagslegum toga, með eða án formlegrar greiningar. Stefnan um skóla án 

aðgreiningar er höfð að leiðarljósi þannig að allur nemendahópurinn fær að taka þátt í áætluðu 

félagsfærninámskeiði. Iðjuþjálfinn leitast samt sem áður við að styðja sérstaklega við þá 

nemendur sem hafa sálfélagsleg vandamál.  

Námskeiðið er fellt inn í almenna lífsleiknikennslu bekkjanna, en mörg af markmiðum 

lífsleiknikennslu eru náskyld hugmyndum líkansins um iðju mannsins og færni við iðju. Í 

lífsleikni er lögð áhersla á að efla alhliða þroska nemandans, t.d. með því að efla félagsþroska 

hans, sjálfsþekkingu, líkamlegt heilbrigði, áræði, frumkvæði og aðlögunarhæfni. Lögð er 

áhersla á að gerðar séu raunhæfar kröfur og væntingar til nemenda til þess að auðvelda þeim 

að ná settum markmiðum í námi. Námsþættir lífsleikni eiga m.a. að aðstoða nemanda við að 

rækta með sér færni til að byggja upp og viðhalda innihaldsríkum samskiptum við aðra.  

(Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Þjálfun á námskeiðinu fer að mestu leyti fram með samvinnunámi. Samvinnunám fer 

fram í hópum og snýst um að auka hæfni nemenda í mannlegum samskiptum og að hver 

nemandi sýni sjálfstæði og leggi sitt af mörkum í hópnum. Fimm grunnþættir þurfa að vera til 

staðar í samvinnunámi; jákvæð samvirkni, persónuleg samskipti, einstaklingsábyrgð, 

samskipta og hópvinnufærni og sjálfsmat hópsins (Guðrún Björg Ragnarsdóttir og Þóra 

Melsteð, 2005).  

Námskeiðið 

Fyrsti tími: upphaf og kynning 

Í upphafi fyrsta tíma á námskeiðinu kemur iðjuþjálfinn inn í bekkinn og kynnir sig. 

Hann byrjar á að spyrja nemendurna og kennarann hvort þeir hafi einhverja hugmynd um það 
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hvað iðjuþjálfun er. Eftir mjög stuttar umræður um iðjuþjálfun útskýrir hann tilgang 

námskeiðsins. Því næst er slegið á létta strengi og farið í nafnaleik til þess að viðstaddir 

kynnist enn frekar. Tilvalið er að fara í leikinn „WC-pappír“ (sjá fylgiskjal F) þar sem hver 

nemandi þarf ekki eingöngu að segja hvað hann heitir, heldur nokkur atriði til viðbótar um 

sjálfan sig, sem býður upp á svolítið persónulegri kynningarleik. Auk þess æfir sá leikur 

tjáningu og frásagnarhæfni nemendanna.  

Þar sem lífsleiknikennsla skal stuðla að sjálfsþekkingu nemenda er við hæfi að biðja 

þá að leggja mat á eigin aðstæður áður en eiginleg félagsfærniþjálfun hefst. Til þess að fá 

yfirsýn yfir nemendahópinn, helstu gildi nemenda, áhuga, venjur og trú þeirra á eigin 

áhrifamátt leggur iðjuþjálfinn matstækið Mat barns á eigin iðju, eða COSA (sjá fylgiskjal A), 

fyrir hópinn. Sjálfsmat gefur ungu fólki tækifæri til að læra að taka ákvarðanir (Keller o.fl., 

2005). Með því að leggja matið fyrir bekkinn getur iðjuþjálfinn komið auga á þá nemendur 

sem telja sig hafa iðjuvanda. Einnig getur hann nýtt svör þeirra til þess að gera námskeiðið 

skjólstæðingsmiðaðra. Upplýsingar úr COSA geta e.t.v. nýst við gerð einstaklingsmiðaðrar 

námskrár fyrir þá nemendur sem þurfa einhverja aðlögun í skólastarfinu. Áður en matið er 

lagt fyrir nemendurna er brýnt að útskýra tilganginn með því fyrir þeim. Mikilvægt er að 

ítreka að ekki sé um próf að ræða, heldur eigi nemendurnir að velta fyrir sér og meta hvað 

þeim finnst um sig sjálfa. Gott er að segja að þeir séu sérfræðingar í sér sjálfum til þess að 

hvetja þá til þess að koma með svör út frá eigin brjósti. Ef þeir skilja ekki einhverjar af 

spurningunum eða matsþáttunum mega þau spyrja iðjuþjálfann um nánari útskýringar á hvað 

felst í hverjum matsþætti (Kielhofner, 2002).  

Þegar allir hafa lokið við að fylla út matstækið safnar iðjuþjálfinn matsheftunum 

saman og setur í möppu. Misjafnt er hversu mikill tími fer í að svara spurningunum. Taki það 

stuttan tíma þarf að gera ráð fyrir hvernig nýta skuli það sem eftir er af kennslustundinni. Gott 

er t.d. að leyfa nemendunum að velja sér einhvern leik til að fara í þar til tímanum lýkur.  



 19 

Í vikunni fer iðjuþjálfinn í gegnum matsheftin og kannar hvort einhverjir nemendanna 

telji sig hafa iðjuvanda. Iðjuþjálfinn greinir hvern einstakling en jafnframt hópinn í heild út 

frá líkaninu um iðju mannsins og hefur þar ákveðnar spurningar til umhugsunar (sjá töflu 1). 

Þegar hann hefur lokið við að greina upplýsingarnar ræðir hann við umsjónarkennara 

bekkjarins og þeir fara yfir stöðu hvers nemanda. Ef í ljós kemur að einhverjir nemendanna 

þurfi á einstaklingsmiðaðri námskrá að halda tekur iðjuþjálfinn þátt í því ferli ásamt 

nemandanum og kennaranum. 

 

Annar tími: Reglur 

Í þessum tíma eiga nemendur að finna hversu mikilvægt það er að hafa reglur í 

daglegu lífi. Iðjuþjálfinn hefur nokkrar spurningar í huga í þessum tíma. Hann fylgist vel með 

nemendunum og veltir helst fyrir sér hvernig stjórn þeir hafa á eigin hugsunum, tilfinningum 

og gjörðum og afleiðingum þeirra. Einnig hvort framkvæmdageta sé skert og hvaða 

afleiðingar skynjun, hreyfing og aðrir undirliggjandi þættir hafa á reynslu viðkomandi við að 

fást við viðfangsefni. Auk þess fylgist hann með getu á sviði samskipta og boðskipta og hvort 

samskipti við aðra hindri þátttöku einstaklingsins í iðju (Kielhofner, 2002). 

Farið er í leikinn „engar reglur“ (fylgiskjal G) og gætt þess að gefa eingöngu mjög 

einföld fyrirmæli líkt og stendur í lýsingu á leiknum. Nemendurnir eiga að fá að upplifa það 

hversu mikilvægt er að hafa skýr fyrirmæli og reglur í því sem maður tekur sér fyrir hendur 

og hvað gerist ef engar reglur og mjög takmörkuð fyrirmæli eru til staðar. Þessi leikur reynir á 

þolinmæði, samvinnu og útsjónarsemi nemenda. Eftir u.þ.b. 10 mínútur af óskipulaginu er  

hópnum sagt að leggja frá sér spilin. Þá er leitað eftir upplifun nemendanna af leiknum með 

hjálp umræðuspurninga í leiklýsingu.  

 Þegar leiknum og umræðum er lokið er komið að næsta verkefni sem er að fá 

nemendur til að semja reglur fyrir hópinn. Allir nemendur eru hvattir til að leggja sitt af 
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mörkum við að setja reglurnar. Þegar hópurinn hefur lokið við að skrifa niður reglur hópsins 

er komið að næsta verkefni, en það verkefni fjallar um hegðun.  

 Útvega þarf CAT-kassa fyrir þennan tíma, en hann var þróaður af sálfræðingum og 

upphaflega notaður til að styðja við samræður við börn og ungmenni með raskanir á 

einhverfurófi. Þó hefur komið í ljós að notkun hans reynist engu að síður vel hjá öðrum 

hópum. CAT-kassinn er notaður í nokkrum tímum á námskeiðinu. Hægt er að panta hann hjá 

Umsjónarfélagi einhverfra ef hann er ekki til staðar (Callesen, Nielsen og Attwood, e.d.).   

 Í CAT-kassanum eru hegðunarspjald 1 og 2 (Sjá fylgiskjal E) og eru þau notuð í 

samræðum um hegðun og þjálfun í félags- og samskiptahæfni. Á hegðunarspjöldunum eru 

fjórar mismunandi tegundir hegðunar táknaðar með litum; árásargjörn hegðun (rauð), 

sjálfhverf hegðun (gul), hlutlaus hegðun (grá) og hegðun til fyrirmyndar (græn). Á 

spjöldunum eru einnig dæmi um hvernig hver hegðun geti komið fram, umræðuspurningar og 

hlutverkaleikir fyrir bæði kyn (Nielsen, Callesen og Attwood, e.d.). Í þessum tíma er farið í 

hlutverkaleik þar sem valið er a.m.k. eitt dæmi úr hverjum dálki á hegðunarspjaldi 2. Gott er 

að nota allar umræðuspurningarnar í lokin.  
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Tafla 1. Fyrsti tími 

1. tími 
Þema Upphaf námskeiðs – kynning – reglur 

Markmið  Að nemendur fái kynningu á námskeiðinu og markmiði þess. 

Að nemendur fái hugmynd um hvað felst í starfi iðjuþjálfa. 

Að nemendur leggi mat á eigin iðju með matstækinu COSA. 

Að læra nöfnin í hópnum. 

Að iðjuþjálfinn fái ágæta yfirsýn yfir hópinn með tilliti til 

meginþátta líkansins um iðju mannsins. 

Aðstæður Kennslustofa eða sambærilegar aðstæður þar sem börnin geta 

setið við borð.  

Gott rými til að setja stólana í hring. 

Áhöld Matstækið Mat barns á eigin iðju (COSA):  

• Eyðublöð (Fylgiskjal A) 

• Leiðbeiningar með fyrirlögn (Fylgiskjal B) 

Verkefni Stutt kynning á námskeiðinu og tilgangi þess  

Nafnaleikurinn „WC-pappír“ (fylgiskjal F)  

COSA (fylgiskjal A) lagt fyrir hópinn  

Umræðuspurningar Nemendum er gefinn kostur á að koma með spurningar í lok 

tímans. 

Til umhugsunar fyrir 

iðjuþjálfa 

• Hvernig upplifir nemandinn eigin getu og árangur af 

verkum sínum; hvaða áhrif hefur það á val hans /hennar 

á iðju, túlkun reynslu/ upplifunar og væntingar til 

framkvæmda? 

• Hvaða takmarkanir og getu einblínir nemandinn á hjá 

sjálfum sér? 

• Hvað er mikilvægast fyrir nemandann að gera? 

• Getur nemandinn raðað í forgangsröð eftir mikilvægi? 

• Hvernig stangast gildi nemandans á við 

framkvæmdagetu hans/hennar 
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Tafla 2. Annar tími 

2. tími 
Þema Að fara eftir reglum I 

Markmið Að nemendur skilji mikilvægi þess að hafa reglur í samfélaginu 

og að farið sé eftir þeim.  

Að nemendur geri sér grein fyrir að ákveðnar óskrifaðar reglur 

gildi einnig í félagslegum samskiptum. 

Að nemendur semji reglur í sameiningu fyrir hópinn. 

Aðstæður Rými þar sem hægt er að sitja við nokkur lítil borð (4-6 manns) 

Áhöld Nokkrar mismunandi tegundir af spilastokkum sem þurfa allir 

að vera í sömu stærð, t.d. UNO-spil, venjulegur spilastokkur, 

svarta-Péturs spil, samstæðuspil,   

Stórt blað, t.d. A2 

Skriffæri 

Litir  

CAT-kassinn: 

• Hegðunarspjald 1 og 2 (Fylgiskjal C)  

• Handbók 

Verkefni Leikur: Engar reglur (fylgiskjal G) 

Nemendur semja reglur fyrir hópinn, velja síðan einn ritara sem 

skrifar þær á stórt blað. Allir hjálpast að við að myndskreyta. 

Hegðunarspjald úr CAT-kassanum kynnt til sögunnar. Stuttur 

hlutverkaleikur af hegðunarspjaldi 2.  

Umræðuspurningar Sjá umræðuspurningar í lok leiksins „Engar reglur“ og á 

hegðunarspjaldi 2.  
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Til umhugsunar fyrir 

iðjuþjálfa 

• Finnst nemandandum hann/ hún stjórna eigin 

hugsunum, tilfinningum og gjörðum og afleiðingum 

þeirra? 

• Er framkvæmdageta nemandans skert? 

• Hvaða afleiðingar  hefur skynjun, hreyfing og aðrir 

undirliggjandi þættir á reynslu viðkomandi við að fást 

við viðfangsefni? 

• Hefur nemandinn nægilega getu á sviði samskipta og 

boðskipta? 

• Styðja eða hindra samskipti við aðra þátttöku 

nemandans í iðju? 



 24 

Tafla 3. Þriðji tími 

3. tími 
Þema Samskipti 

Markmið  Að nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi samskipta í daglegu 

lífi 

Að nemendur geri sér grein fyrir því að samskipti fela í sér það 

að tala, hlusta og að tjá sig með líkamanum. 

Aðstæður Inni eða úti. Gott svæði til að geta myndað hringi þar sem allir 

sjá framan í hvern annan. 

Efni og áhöld 3-4 húlahopphringir  

Verkefni Bullsetning (Fylgiskjal H) 

Húlahopphringur (fylgiskjal I) 

Umræðuspurningar Sjá fylgiskjöl 

Til umhugsunar fyrir 

iðjuþjálfa 

• Hvernig upplifir nemandinn eigin getu og árangur af 

verkum sínum; hvaða áhrif hefur það á val hans /hennar á 

iðju, túlkun reynslu/ upplifunar og væntingar til 

framkvæmda? 

• Er nemandinn sjálfsöruggur eða skjóta kvíði eða aðrar 

tilfinningar upp kollinum þegar hann/ hún stendur 

frammi fyrir breytingum? Er framkvæmdageta skert? 

• Hefur nemandinn nægilega getu á sviði hreyfingar, 

verkferla, samskipta og boðskipta  

• Styðja eða hindra samskipti við aðra þátttöku nemandans 

í iðju? 
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Tafla 4: Fjórði tími 

4. tími 
Þema Sjálfsþekking – tilfinningar I 

Markmið Að nemendur greini milli mismunandi tilfinninga. 

Að nemendur geti tjáð og fært rök fyrir hugsunum, skoðunum, 

tilfinningum og væntingum gagnvart öðrum. 

Aðstæður Kennslustofa eða aðrar sambærilegar aðstæður þar sem 

nemendur geta setið við borð 

Efni og áhöld CAT-kassinn: 

• Handbók 

• Tilfinningaspjöld og mælir – 2 ljósrituð eintök fyrir 

hvern nemanda (Fylgiskjal D) 

Skæri 

Lím 

Skriffæri 

Tímarit eða blöð með myndum af fólki og sem má klippa. 



 26 

Verkefni Hópnum er skipt upp í 4-6 manna hópa.  

Verkefni úr CAT-kassanum: 

• Takið fram tímaritin, klippið út andlit og finnið síðan 

orð sem eiga við tilfinninguna. Mælið hana því næst á 

mælinum. 

• Búið til hlutverkaleik þar sem mismunandi athafnir eru 

skrifaðar á miða (t.d. að hjóla, spila tennis, ryksuga, 

bursta tennurnar). Á aðra miða eru skrifuð orð sem 

tákna mismunandi tilfinningar (t.d. glaður, reiður, hissa, 

leiður). Látið nemendur draga einn miða úr hvorum 

bunka og framkvæma þá athöfn sem á miðanum 

stendur.  Látið því næst hópinn giska á hvaða 

tilfinningu verið er að sýna.  

• Takið tvo í einu fyrir framan bekkinn og látið annan 

nemandann búa til myndastyttu úr hinum með því að 

móta einhverja tilfinningu. Hinir nemendurnir eiga nú 

að giska á hvaða tilfinningu myndastyttan er að sýna. 

Umræðuspurningar • Hvernig fannst ykkur að finna tilfinningar fólksins sem 

þið klipptuð út úr tímaritunum? 

• Hvernig fannst ykkur að leika ákveðna tilfinningu? 

• Hvernig finnst ykkur að sýna tilfinningar ykkar í 

kringum aðra? 

Til umhugsunar fyrir 

iðjuþjálfa 

• Finnst nemandanum hann/ hún stjórna eigin hugsunum, 

tilfinningum og gjörðum og afleiðingum þeirra? 
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Tafla 5: Fimmti tími 

5. tími 
Þema Samvinna 

Markmið  Að nemendur upplifi mikilvægi samvinnu og samskipta. 

Að nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi jákvæðrar hegðunar 

og samskipta. 

Að nemendur fái tilfinningu fyrir notagildi þess að setja sér 

markmið til að ná ákveðnum árangri. 

Aðstæður Kennslustofa eða sambærilegar aðstæður þar sem hægt er að 

sitja við borð. Gott pláss til að mynda hring þar sem allir sjá 

framan í hvern annan.  

Efni og áhöld Mynd sem búið er að teikna línur á þannig að henni sé skipt í 9 

jafnstóra hluta (3 x 3 bútar), (fylgiskjal J) eitt eintak fyrir hverja 

tvo nemendur.  

Ein skæri fyrir hverja tvo nemendur.  

Trefill eða annað til að binda fyrir augun, einn fyrir hverja tvo 

nemendur.  

Mjúkir hlutir sem óhætt er að kasta og grípa, einn hlutur fyrir 

hvern nemanda (gott að hafa 2-3 auka hluti).  

Verkefni Handalaus og blindur (fylgiskjal J) 

Hópkast (fylgiskjal K) 

Umræðuspurningar Sjá fylgiskjöl  
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Til umhugsunar fyrir 

iðjuþjálfa 

Skipuleggja þjálfunarumhverfi þannig að það: 

• Auðveldi skipulagningu og að láta markmið nást 

• Gefi tækifæri til þátttöku í viðeigandi hópum og 

fyrirmyndum 

• Reyni á framkvæmdaþætti sem varða boðskipti og 

samskipti 

Gefa svörun til að styðja við jákvæða túlkun á reynslu af 

þátttöku í iðju 

Bera kennsl á styrkleika og veikleika nemanda við framkvæmd 

iðju 

Hvetja nemanda til að nota framkvæmdagetu sína þrátt fyrir 

kvíða 

Hvetja nemendurna til að halda áfram að framkvæma þegar 

þeir sýna merki um pirring eða erfiðleika þegar reyna að nota 

færni sína eða eru að læra hvernig best er að bæta upp skort á 

færni. 
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Tafla 6: Sjötti tími 

6. tími 
Þema Traust 

Markmið Að nemendur læri að treysta hver öðrum 

Aðstæður Inni eða úti. Gott pláss fyrir hópinn til að dreifa úr sér.  

Efni og áhöld Nokkrir treflar eða annað til að binda fyrir augun.  

Verkefni Traustleikir: 

Veggurinn (Fylgiskjal L) 

Láta sig falla (Fylgiskjal M) 

Umræðuspurningar Sjá fylgiskjöl. 

Til umhugsunar fyrir 

iðjuþjálfa 

• Styðja eða hindra samskipti við aðra þátttöku 

nemandans í iðju? 

• Styðja félagshópar þeir sem nemandinn tilheyrir, við 

mikilvæg hlutverk hans/ hennar – það að þau séu 

mikilvæg? 
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Tafla 7: Sjöundi tími 

7. tími 
Þema Sjálfsþekking – tilfinningar II 

Markmið  Að nemendur velti fyrir sér eigin tilfinningum.  

Að nemendur öðlist betri þekkingu á sjálfsmynd sinni. 

Að nemendur þekki mismunandi tilfinningaorð og geti tjáð þau 

með látbragði. 

Aðstæður Inni í kennslustofu eða við sambærilegar aðstæður þar sem 

nemendur geta setið við borð. 

Efni og áhöld 

 

 

 

 

 

CAT-kassinn: 

• Handbók 

• Mælirinn og tilfinningaspjöld  (Fylgiskjal D) – eitt 

ljósritað eintak fyrir hvern nemanda 

Ýmis blöð og tímarit sem má klippa 

Skæri 

Mismunandi tónlist 

Geislaspilari eða annað til að spila tónlist 

Verkefni Byrjað er á að fara í leikinn „Leikur fyrir alla“. (Sjá fylgiskjal 

N).  

Eftir leikinn skal skipta bekknum upp í pör. Biðjið nemendurna 

að segja hvor öðrum hvernig þeim leið í gær. Sá sem hlustar á 

að finna viðeigandi tilfinningaandlit við líðan hins og mæla á 

mælinum hversu sterk sú tilfinning var. Sá sem er að segja 

söguna á að staðfesta hvort það sem hinn giskar á sé rétt eða 

rangt.  

Í lokin á að setja mismunandi tónlist á (bara eina tegund í einu 

þó) og biðja nemendurna að meta tilfinningar sínar með orðum 

og af mælinum við að hlusta á tónlistina. 

Umræðuspurningar Sjá lýsingu á leiknum  „Leikur fyrir alla“. 

Aðrar spurningar: 
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• Hvernig gekk að segja frá gærdeginum út frá því 

hvernig ykkur leið? 

• Hvernig fannst ykkur að segja öðrum nemanda frá því 

hvernig ykkur leið og biðja hann að giska á tilfinningar 

ykkar? 

• Höfðuð þið oft rétt fyrir ykkur? 

• Hvernig fannst ykkur að meta tilfinningar ykkar út frá 

tónlistinni sem þið hlustuðuð á? 

• Var mikill munur á tilfinningum milli mismunandi 

tónlistar? 

Til umhugsunar fyrir 

iðjuþjálfa 

• Hefur nemandinn nægilega getu á sviði hreyfingar, 

verkferla, samskipta og boðskipta? 

• Styðja eða hindra samskipti við aðra þátttöku 

nemandans í iðju? 
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Tafla 8: Áttundi tími 

8. tími 
Þema Að fara eftir reglum II 

Markmið  Að nemendur skilji mikilvægi þess að hafa reglur í samfélaginu 

og að farið sé eftir þeim.  

Að nemendur geri sér grein fyrir að ákveðnar óskrifaðar reglur 

gildi einnig í félagslegum samskiptum. 

Aðstæður Hvar sem er þar sem hægt sé að fara í hlutverkaleik 

Efni og áhöld CAT-kassinn: 

• Hegðunarspjöld 1 og 2 (Fylgiskjal C) 

Verkefni Hlutverkaleikur varðandi rauða, gula, gráa eða græna hegðun, 

sjá hegðunarspjald 2 úr CAT-kassanum. 

Umræðuspurningar Spurningar af hegðunarspjöldum 

Til umhugsunar fyrir 

iðjuþjálfa 

• Gera skjólstæðingum auðveldara að átta sig á hvað er 

mikilvægast að gera í aðstæðum 
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Tafla 9: Níundi tími 

9. tími 
Þema Vinátta og hlutverk 

Markmið  Að börnin geri sér grein fyrir hvað einkennir það að vera góður 

vinur og að vera ekki góður vinur. 

Að auka frumkvæði barnanna við að stofna til vináttu við aðra 

einstaklinga. 

Að börnin hafi tilfinningu fyrir því hvaða fólk er í kringum það 

og hvaða tengsl eru þar á milli. 

Aðstæður Kennslustofa eða sambærilegar aðstæður þar sem hægt er að 

sitja við borð. 

Efni og áhöld CAT-kassinn: 

• Hringirnir mínir (Fylgiskjal E), eitt ljósritað eintak fyrir 

hvern nemanda  

Skriffæri 

Skæri 

Lím 

Verkefni Skiptið hópnum upp í pör.  

Hver nemandi fær ljósrit af Hringjunum mínum. Síðan skal 

hann skrifa nafnið sitt eða teikna mynd af sér inn í innsta 

hringinn. Í hina hringina má setja nöfn fólkinu í kringum mann, 

vinir koma í næst innsta hringinn, síðan kunningjar og í ysta 

hringinn fólk sem barnið þekkir lítið sem ekkert.  

• Hver og einn ræðir við félaga um það sem henni/honum 

finnst skemmtilegt að gera – ein/einn og með öðrum. 

Því næst spyr iðjuþjálfinn bekkinn nokkurra spurninga 

til að skapa grundvöll fyrir umræðu um vináttu (sjá 

umræðuspurningar hér fyrir neðan. 

Næsta verkefni er leikurinn vinátta (Friendship collage) 

(Fylgiskjal O). Nánari lýsing ásamt umræðuspurningum er í 

fylgiskjali.  
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Umræðuspurningar • Hvað finnst þér gaman að gera þegar þú ert ein/einn? 

• Er eitthvað af því sem þú gerir þegar þú ert einn sem þú 

vildir frekar gera með öðrum? 

• Hvað getur þú gert til þess að bjóða öðrum að vera 

með? 

Fleiri spurningar eru í fylgiskjali O. 

Til umhugsunar fyrir 

iðjuþjálfa 

• Hver eru helstu hlutverk sem nemandinn gegnir? 

• Hefur nemandinn hlutverk sem hafa jákvæð áhrif á 

sjálfsmynd hans, tímanotkun og þátttöku í 

félagshópum? 

• Gegnir nemandinn of mörgum eða of fáum hlutverkum? 

• Hve mikilvægt er hvert hlutverk honum? 

• Stendur nemandinn undir skyldum sérhvers hlutverks? 
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Tafla 10: Tíundi tími 

10. tími 
Þema Samantekt og lok námskeiðs  

Markmið  Að nemendur leggi mat á námskeiðið með því að fylla út 

matslistann „Mat á félagsfærninámskeiði“ (Fylgiskjal P) 

Að nemendur ræði um upplifun sína af námskeiðinu við hvern 

annan og við iðjuþjálfa og kennara. 

Aðstæður Kennslustofa eða sambærilegar aðstæður þar sem nemendur 

geta setið við borð og skrifað. 

Efni og áhöld Matslistinn „Mat á félagsfærninámskeiði“ (Fylgiskjal P) 

COSA matstækið: 

• Handbók 

• Óútfyllt COSA matseyðublöð (Fylgiskjal A) 

• Leiðbeiningar um fyrirlögn COSA (Fylgiskjal B) 

Skriffæri  

Verkefni Mat á árangri 

Umræður 

Leikur ef tími gefst: frjálst val nemenda 

Umræðuspurningar Leyfið nemendum að tjá sig frjálst um námskeiðið.   

Til umhugsunar fyrir 

iðjuþjálfa 

Mikilvægt er að enda námskeiðið á skemmtilegan hátt þannig 

að nemendur muni eftir jákvæðu hliðunum.  
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KAFLI IV 

LOKAORÐ 

Túlkun á niðurstöðum heimildasamantektar 

Í öðrum kafla þessa verkefnis var leitast við að svara rannsóknarspurningunum: 

Hvernig er komið til móts við nemendur með vanda af sálfélagslegum toga í skólakerfinu? Og 

á hvern hátt geta iðjuþjálfar þjónustað grunnskólanemendur með vanda af sálfélagslegum toga 

inni í skólakerfinu?  

Í ljós kom að þörf var á fleiri úrræðum fyrir börn með sálfélagsleg vandamál inni í 

grunnskólum. Stefnan um skóla án aðgreiningar hefur rutt sér til rúms á síðustu árum. Það 

vakti athygli höfundar að innleiðing skólastefnunnar virðist hafa leitt til mikilla erfiðleika hjá 

sumum sveitarfélögum þannig að erfiðir nemendur eru teknir út úr bekk og settir í sérdeildir. 

Þessi þróun er að mati höfundar ekki nægilega góð og finnst honum athugavert að þetta hafi 

gerst þrátt fyrir yfirlýsta skólastefnu í öllum grunnskólum landsins. Í kjölfar stefnunnar hefur 

þörfin fyrir tilkomu fagfólks úr öðrum fagstéttum inn í skólakerfið orðið meiri. Þekking og 

reynsla iðjuþjálfa getur nýst vel fyrir nemendur með vanda af sálfélagslegum toga. Jafnframt 

geta iðjuþjálfar veitt kennurum og öðru starfsfólki skóla upplýsingar og ráðgjöf þannig að 

auðveldara verði að koma til móts við þarfir barnanna.  

 

Takmarkanir verkefnis 

Nýsköpunin í þessu verkefni var tíu tíma félagsfærninámskeið sem iðjuþjálfi stjórnar. 

Höfundur ákvað að hafa námskeiðið aðeins tíu skipti þar sem lengd þessa verkefnis er 

takmörkuð. Námskeiðið miðar við að það sé aðeins einn tími í hverri viku í tíu vikur og því 

líður nokkuð langur tími milli kennslustunda. Það gæti verið erfitt að sjá fram á stórfelldan 

árangur eftir svo stuttan tíma. Eflaust væri hægt að hafa námskeiðið í gangi allt skólaárið í 

stað þess að afmarka það við ákveðið tímabil. Ekki er víst að það henti öllum skólum og því 
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er nauðsynlegt að sýna sveigjanleika og hafa samráð við starfsfólk hvers skóla um 

skipulagningu námskeiðsins. Höfundur verkefnisins hefur ekki starfað sem iðjuþjálfi og hefur 

því takmarkaða reynslu við stjórnun hópa með hugmyndafræði iðjuþjálfunar í huga.  

 

Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Lítið er til af rannsóknum um starf iðjuþjálfa meðal barna með sálfélagsleg vandamál. 

Ef til vill væri hægt að gera íslenska rannsókn meðal iðjuþjálfa sem starfa í skólaumhverfi 

með áherslu á þjónustu við börn með sálfélagsleg vandamál.  

Ekki hefur reynt á framkvæmd nýsköpunarinnar. Athyglisvert væri að fá starfandi 

iðjuþjálfa í grunnskóla til að hrinda henni í framkvæmd. Þá væri fróðlegt að sjá árangur 

námskeiðsins í reynd, svo sem með því að gera könnun meðal starfsfólks skóla um notagildi 

þess.  
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COSA: LEIÐBEININGAR MEÐ FYRIRLÖGN 
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Nánari útskýringar á umræðuefnum á matseyðublaði  
,,Mat barns á eigin iðju”. 

 
Í töflunni hér að neðan er að finna ítarlegri útskýringar á því sem fram kemur í setningunum á 
matseyðublaðinu. Ef barn á erfitt með að átta sig hvað átt er við má nýta útskýringarnar til 
þess að auka skilning þess.    
  
Umræðuefni á matseyðublaði Nánari útskýringar 

 
Halda mér hreinum. 

Þú ræður við að þvo og þurrka þér um hendur og 
andlit. Þú getur farið í sturtu eða bað án þess að fá 
hjálp og ræður við að bursta tennur og greiða hár.   

 
Klæða mig. 

Þú getur valið hjálparlaust þau föt sem þú ætlar að vera 
í og ræður við að klæða þig sjálf/ur án hjálpar. 

 
Borða án hjálpar. 

Þú getur notað hníf, gaffal og skeið þegar þú borðar og 
getur drukkið úr glasi eða bolla án þess að sulla niður 
eða fá hjálp. 

Borga með peningum þegar ég kaupi 

eitthvað. 

Þú getur valið hluti sem þú vilt kaupa og veist hversu 
mikla peninga þú þarft að nota til að borga. 
 

 
Klára skylduverkin mín. 

Þú klárar hjálparlaust þau skylduverk sem ætlast er til 
af þér. 

 
Sofa nóg.  

Þú sefur nóg og hefur næga orku til að gera það sem þú 
þarft að gera eða vilt gera.  

 
Hafa nægan tíma til að gera það sem mér 
finnst skemmtilegt. 

Þú lýkur því sem þú þarft að gera þannig að þú hafir 
nægan tíma til þess sem þig langar til. 

 
Passa eigur mínar. 

Þú passar fötin þín, bækurnar og önnur leikföng vel og 
finnur auðveldlega það sem þig vantar.  

 
Hreyfa mig frá einum stað til annars. 

Þú getur hreyft líkama þinn þannig að þú komist á 
milli staða. 

 
Ákveða hvað mig langar til að gera. 

Þú getur ákveðið hvað þig langar til og hefur gaman af 
að gera. 

 
Einbeita mér. 

Þú getur einbeitt þér að því sem þú ert að gera og þarft 
ekki aðra til að minna þig á að ljúka verkinu. 

 
Gera eitthvað með fjölskyldu minni. 

Þú getur unnið með öðrum í fjölskyldunni og leikið við 
þá. 
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Umræðuefni á matseyðublaði Nánari útskýringar 

 
Gera eitthvað með vinum mínum. 

Þú átt vini á þínum aldri sem þér finnst gaman að vera 
með. 

 
Gera eitthvað með bekkjarfélögum mínum. 

Þú leikur  þér við aðra í bekknum eða vinnur vel með  
öðrum úr bekknum. 

 
Fara eftir reglum bekkjarins. 

Þú skilur bekkjarreglur og ferð eftir þeim og 
stundatöflu bekkjarins. 

 
Ljúka verkefnum í skólanum á réttum tíma. 

Þú getur byrjað á verkefnum þegar kennari segir þér og 
heldur áfram að vinna þannig að þú ljúkir þeim á 
réttum tíma. 

 
Ljúka við heimanámið. 

 
Þú getur klárað heimanámið á réttum tíma. 

 
Spyrja kennarann þegar ég þarf. 

 
Þú getur spurt kennarann þegar þig vantar hjálp eða 
þegar það er eitthvað sem þú skilur ekki. 

Útskýra hugmyndir mínar þannig að aðrir 
skilji. 

Þú getur útskýrt hugsanir þínar og tilfinningar þannig 
að aðrir skilji þig.  

Finna nýjar lausnir þegar ég lendi í 
vandræðum. 

Þú reynir nýjar leiðir þegar þú átt í erfiðleikum. 

 
Gefast ekki upp þótt verkefnin séu erfið. 

 
Þú heldur áfram að vinna þótt verkefnið sé erfitt. 

 
Hafa stjórn á hreyfingum mínum. 

Þú getur hreyft líkama þinn þannig að þú getir leikið 
þér, unnið eða gert annað sem þú vilt gera. 

 
Nota hendurnar við ýmis verk. 

Þú getur látið hendurnar og fingurna hreyfast þegar þú 
leikur þér, gerir skólaverkefni eða handleikur hluti. 

 
Ljúka verkefnum án þess að þreytast of 
fljótt. 

Þú getur lokið við það sem þú ert að gera án þess að 
þurfa að hvíla þig. 

 

Fagmanni er heimilt að umorða skilgreiningar á umræðuefnum en forðast ber að gefa frekari 

upplýsingar sem gætu haft áhrif á svör barnsins.  Hér á eftir fara tvö dæmi um það hvernig 

leiðbeiningar fagmanns gætu dregið úr réttmæti svara barnsins.  

• Barnið útskýrir líðan sína við tiltekna setningu og spyr fagmann álits á því hvort það 

myndi flokkast sem ,,mjög erfitt” eða ,,svolítið erfitt” og fagmaðurinn bendir á það svar 

sem barnið ætti að merkja við. 

• Barnið spyr hversu margar setningar ætti að merkja sem ,,mjög erfitt” og fagmaður gefur 

upp ákveðinn fjölda setninga sem ætti að merkja þannig.   
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FYLGISKJAL C 

 

CAT-KASSINN: HEGÐUNARSPJALD 1 OG 2 
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FYLGISKJAL D 

 

CAT-KASSINN: MÆLIRINN OG TILFINNINGAANDLIT 
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FYLGISKJAL E 

 

CAT-KASSINN: HRINGIRNIR MÍNIR 
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FYLGISKJAL F 

 

WC-PAPPÍR 
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WC-pappír 

 

Markmið:   Að kynnast á skemmtilegan hátt og þjálfa framsögn  

Aðstæður:  Rólegt umhverfi laust við mikla truflun. 

Efni og áhöld:  2-3 rúllur af WC pappír 

 

Framkvæmd: Nemendur eru beðnir um að taka sér WC-pappír af rúllunni. Þau mega 

ráða hversu mikinn pappír þau taka en tilgangnum er haldið leyndum 

fyrir þeim þar til allir eru komnir með pappír. Tilgangurinn er sá að 

nemendurnir eiga að segja einn hlut um sjálfa sig fyrir hvert blað af 

WC-pappírnum. Þeir sem hafa tekið mest af WC-pappír þurfa því að 

þylja upp heilmörg atriði en þeir sem hafa eingöngu tekið nokkur blöð 

sleppa með að segja bara nafn, aldur og fjölda systkina o.s.frv.  
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FYLGISKJAL G 

 

ENGAR REGLUR 
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Engar reglur 

 

Reynir á:  Samskipti, leikreglur, ákvörðunartöku, samvinnu, útsjónarsemi,  

Markmið: Að þátttakendur fái tilfinningu fyrir því hversu mikilvægt er að hafa 

reglur í spilum. Að hópurinn komi sér saman um ákveðnar spilareglur 

fyrir spilin sem þau hafa. 

Aðstæður: Nokkur borð og stólar 

Efni og áhöld: Nokkrar mismunandi tegundir af spilastokkum sem þurfa allir að vera í 

sömu stærð, t.d. UNO-spil, venjulegur spilastokkur, svarta-péturs spil, 

samstæðuspil. 

 

Framkvæmd Blandið öllum mismunandi spilastokkunum saman. Skiptið upp í litla 

4-6 manna hópa. Skiptið blönduðu spilunum milli hópanna. Gefið 

eingöngu þessi fyrirmæli: „Nú eigið þið að spila“. Ekki er leyfilegt að 

svara spurningum nemanda um það hvaða spil þau eigi að spila. 

Nauðsynlegt er að útskýra fyrir hópnum að engum spurningum verði 

svarað, fyrirmælin séu einu upplýsingarnar sem gefnar eru.  

Hópurinn skal sjálfur finna lausn á því hvaða spil skal verða fyrir 

valinu og leysa vandamál óskipulagsins.  

 

Umræðuspurningar: 

• Hvernig fannst ykkur að fá svona ofur einföld fyrirmæli? 

• Hvernig fannst ykkur að vita ekkert hvaða spil væri ætlast til að spila og hverjar 

leikreglurnar væru? 

• Hvernig gekk ykkur að ákveða hvað þið gerðuð við spilin? 

• Hvernig væri að eiga samskipti við fólk ef það væru engar óskrifaðar samskiptareglur? 
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FYLGISKJAL H 

 

BULLSETNING (CRAZY SENTENCE) 
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Bullsetning (Crazy Sentence) 

 

Markmið:  Að auka færni við að hlusta gaumgæfilega á það sem sagt er til þess að 

auka skilning á upplýsingum sem gefnar eru hverju sinni. 

Aðstæður:  Rólegt umhverfi 

Efni og áhöld:  Blöð, skriffæri, tveir stólar 

 

Framkvæmd: Áður en leikurinn hefst er gott að vera búið að búa til u.þ.b. 12 

setningar sem eru málfræðilega réttar en innihaldið er skrítið eða 

órökrétt. Skrifið síðan þessar setningar á litla miða. Nokkur dæmi um 

bullsetningar er t.d.: 

„Ég borðaði orma með tómatsósu í hádegismat“ 

„Svínið flaug út um gluggann“ 

„Mamma fór út á tún að borða gras“ 

„Hundurinn minn fór út í búð og keypti mjólk“ 

Látið hugmyndaflugið ráða og finnið upp á fleiri setningum. Áður en 

leikurinn hefst skal stilla upp tveimur stólum fyrir framan hópinn.  

Veljið tvo úr hópnum og biðjið þá um að setjast í stólana fyrir framan. 

Látið þá báða draga miða með bullsetningu á. Þátttakendurnir lesa 

setninguna í einrúmi og hefja síðan samræður. Hvor þátttakandi reynir 

síðan að koma setningunni inn í samræðurnar. Markmiðið er að reyna 

að lauma henni inn án þess að hinn aðilinn taki eftir því. Hægt er að 

gefa þátttakendunum ákveðið umræðuefni til að byrja með, t.d. veiði, 

kántrý tónlist, keilu, skókaup eða eitthvað annað sem hefur ekkert 

samhengi við setningarnar. Einnig er gott að hafa tímamörk, t.d. eina 

eða tvær mínútur til þess að koma setningunni inn í samræðurnar. Þegar 

tímamörkin eru búin geta hinir giskað á hver bullsetningin var og sá 

sem getur upp á því fær að taka þátt í næstu umferð.   

 

Umræðuspurningar: 

• Hvað þurftuð þið að gera til þess að taka eftir bullsetningunni?  
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• Hvenær leggið þið ykkur allra best fram við að hlusta? Hvers vegna?  

• Hvenær er mikilvægt að leggja sig vel fram við að hlusta?  

 

Aðrar útfærslur  

• Hver þátttakandi má segja sögu í stað þess að halda uppi samræðum við annan 

þátttakanda.  

• Þessi leikur getur einnig farið fram með þrjá þátttakendur í samræðum í stað tveggja. 

• Skiptið í lið og leyfið hverju liði að búa til setningu fyrir annað lið sem það á síðan að 

lauma inn í samræður eða við að segja sögu í sínu eigin liði.  
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FYLGISKJAL I 

 

HÚLAHOPPLEIKUR 
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Húlahoppleikur 

 

Markmið:  Að æfa tjáningu og samskipti án orða. Að æfa samvinnu. 

Aðstæður:  Gott pláss til að mynda nokkra litla hópa.  

Efni og áhöld: Einn húlahopphringur fyrir hverja 6-8 þátttakendur 

 

Framkvæmd Skiptið stærri hópum upp í 6-8 manna hópa. Hver hópur stendur saman 

í hring þar sem þátttakendur snúa inn í hringinn og horfa hver framan í 

annan. Hver hópur fær einn húlahopphring. Allir lyfta höndum upp 

með útréttan vísifingur. Því næst er húlahopphringurinn lagður ofan á 

vísifingur allra sem standa í hringnum. 

Markmið leiksins er að hópurinn á að setja húlahringinn niður á gólf án 

þess að missa hann og án þess að ræða saman. 

 

Umræðuspurningar: 

• Hvernig gekk ykkur að koma hringnum niður á gólfið? 

• Hvernig gekk ykkur að mega ekki tala saman? 

• Gátuð þið unnið vel saman án orða? 
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FYLGISKJAL J 

 

HANDALAUS OG BLINDUR 
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Handalaus og blindur 

 

Markmið: Að reyna á samskipti og samvinnu, að gefa leiðbeiningar og að hlusta á 

leiðbeiningar.  

Aðstæður:  Setið við borð. 

Efni og áhöld: Skæri. Mynd sem búið er að skipta með línum í 9 jafna hluta (3x3). Sjá 

dæmi um mynd hér fyrir neðan. Ljósritið þannig að hver þátttakandi fái 

eitt eintak. Margir treflar eða annað sambærilegt til að binda fyrir 

augun (einn á hverja tvo þátttakendur).  

Framkvæmd: Skiptið hópnum í pör þannig að tveir og tveir vinni saman. Hvert par 

fær trefil og tvö eintök af myndinni. Hvert par á nú að koma sér saman 

um hvor einstaklingurinn á að vera blindur og hvor handalaus. Útskýrið 

fyrir þátttakendum að þeir fái að skipta um hlutverk í næstu umferð. Nú 

skal klippa aðra myndina eftir línunum svo hún skiptist í 9 jafnstóra 

hluta. Nú skal sá sem á að vera blindur binda fyrir augun og sá 

handalausi ruglar myndinni svo að hlutarnir séu ekki á réttum stað. 

Síðan skal hann setja hendurnar fyrir aftan bak eða geyma þær 

annarsstaðar því hann má ekki nota þær í leiknum. Tilgangur leiksins er 

að sá blindi setji myndina saman á borðið fyrir framan sig með aðstoð 

munnlegra leiðbeininga frá hinum handalausa. Þetta er erfiðara en það 

sýnist, svo nauðsynlegt er að gefa sér góðan tíma í leikinn.  

 

Umræðuspurningar:    

• Hvernig fannst ykkur að vera „blind“ eða „handalaus“? Hvort fannst ykkur betra? 

• Hvernig gekk ykkur að vinna saman? 

• Hvernig gekk að leiðbeina eða hlusta á leiðbeiningar til að leysa verkefnið? 

• Hvers vegna er mikilvægt að eiga góð samskipti til að geta unnið vel saman? 
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Dæmi um mynd fyrir leikinn „Handalaus og blindur“ 
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FYLGISKJAL K 

 

HÓPKAST 
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Hópkast 

 

Markmið:   Að læra að skiptast á, setja markmið í hóp og taka ákvarðanir. 

Aðstæður:   Gott pláss til að mynda hring. 

Efni og áhöld:  Mjúkir hlutir til að kasta á milli.  

Framkvæmd: Fjarlægið borð og látið þátttakendur standa í hring. Látið hvern 

þátttakanda fá einn hlut og segið þeim að setja þá við fætur sér. 

Útskýrið að markmið leiksins sé að sjá hversu mörgum hlutum er hægt 

að kasta og grípa á sama tíma. Öllum hlutum verður að kasta samtímis. 

Ekki má kasta til sín eða þess sem er við hliðina á manni.  

Byrjið með einn hlut. Teljið upp að þremur og kastið hlutnum. Ef 

enginn grípur hann, reynið aftur þar til einhver grípur. Biðjið nú 

einhvern annan að taka hlutinn sinn upp þannig að tveir hlutir séu í 

gangi. Telið svo upp að þremur og þá eiga báðir aðilar að kasta 

hlutnum sínum á sama tíma. Ef báðir hlutir eru gripnir bætist þriðji 

aðilinn við með sinn hlut og honum er kastað með hinum tveimur. Ef 

hlutur dettur er hann tekinn út fyrir næstu umferð. Það sem er gripið er 

kastað aftur, þ.e.a.s. ef fimm hlutum er kastað og tveir detta eru þrír 

hlutir í næstu umferð. Ef þeir eru gripnir í þeirri umferð er sá fjórði 

tekinn upp í næstu umferð. Eftir því sem leikurinn verður erfiðari er 

nauðsynlegt að gefa sér góðan tíma svo hópurinn geti skipulagt eða 

fundið leiðir sem virka. Ef tíminn er að renna út eða fer að bera á 

óþolinmæði eða leiða er gott að biðja hópinn að setja markmið um 

hversu margar tilraunir þau vilja hafa til að henda öllum hlutunum á 

sama tíma.  

Umræðuspurningar: 

• Hvað þurftuð þið að gera til að láta þetta ganga upp? 

• Hvenær ákváðuð þið að fara að tala betur saman um aðferðir?  

• Hvað fékk ykkur til að ákveða það? 

• Af hverju breyttust áætlanirnar? 
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FYLGISKJAL L 

 

VEGGURINN 
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Veggurinn 

 

Markmið:  Að æfa traust þátttakenda til hópsins. 

Aðstæður: Inni eða úti. Gott pláss fyrir þátttakendur til að dreifa úr sér. 

Efni og áhöld:  Trefill eða annað sambærilegt til að binda fyrir augun. 

Framkvæmd: Helmingur hópsins stendur upp við auðan vegg. Þau setja hendurnar 

upp í bringuhæð og láta lófana snúa fram. Einn í einu úr hinum hópnum  

fer í nokkurra metra fjarlægð frá hópnum. Hann snýr sér að hópnum, 

setur hendur í sömu stöðu og hópurinn. Því næst er bundið fyrir augun 

á honum. Síðan gengur hann hægt og rólega í átt að veggnum með 

jöfnum hraða, en með bundið fyrir augun. Þeir sem standa upp við 

vegginn þurfa að hafa alveg þögn, en þegar sá blindi kemur að þeim 

eiga þau að stöðva hann blíðlega (þ.e. ekki grípa eða rykkja í hann).  

 

 

Umræðuspurningar:  

• Hvernig fannst ykkur að hafa bundið fyrir augun og sjá ekki neitt hvert þið voruð að 

fara? 

• Treystuð þið því að hópurinn myndi stöðva ykkur á réttum tíma? 

• Hélduð þið að þið væruð að fara að klessa á? Hvers vegna? 

• Hvernig getum við treyst hvert öðru í því sem við gerum í skólanum? 
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AÐ LÁTA SIG FALLA 
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Að láta sig falla 

 

Markmið:  Að æfa traust þátttakenda hver til annars.  

Aðstæður: Inni eða úti. Gott pláss fyrir þátttakendur til að dreifa úr sér og vera 

saman í pörum. 

Efni og áhöld:  Engin 

Framkvæmd: Hópnum er skipt upp í tveggja manna hópa. Tilgangur leiksins er 

útskýrður fyrir þátttakendum. Mikilvægt er að brýna öryggi fyrir 

þátttakendum og að í þessum leik sé bannað að stríða. Gott er að taka 

sýnikennslu áður en hópurinn hefst handa við leikinn. 

  Annar aðilinn á að láta sem hann sé spýta og setja fætur saman, 

hendurnar út til hliðanna og stendur kyrr eins og spýta. Hinn aðilinn 

stillir sér upp fyrir aftan „spýtuna“ og setur sig í stöðuga stellingu, t.d. 

með annan fótinn aftur. Því næst á „spýtan“ að láta sig falla afturábak 

eins og hann væri spýta að falla. Þar bíður hinn aðilinn tilbúinn með 

útrétta arma til að grípa „spýtuna“. Spýtan má ekki lyfta fótunum frá 

gólfinu/jörðinni þegar hún lætur sig falla.  

 Þegar einstaklingarnir hafa prófað þetta nokkrum sinnum og finna fyrir 

trausti að láta sig falla með alveg stífan líkama má segja pörunum að 

skipta um hlutverk. 

ATH! Mikilvægt er að hafa í huga mismunandi líkamsbyggingu 

einstaklinga í þessum leik. T.d. er ekki gott að setja þyngsta og léttasta 

einstaklinginn saman í hóp þar sem það gæti skapað vandræði og 

jafnvel hættu á meiðslum.    

 

Umræðuspurningar:  

• Hvernig fannst ykkur að láta ykkur falla afturábak í faðminn á annarri manneskju? 

• Hélduð þið að hinn aðilinn myndi missa ykkur? Hvers vegna? 

• Hvort fannst ykkur betra að láta ykkur falla eða vera tilbúin að grípa spýtuna? 

• Hvers vegna er mikilvægt að treysta? 
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LEIKUR FYRIR ALLA 
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Leikur fyrir alla 

 

Markmið: Hópstyrking, efla orðaforða, hugtakaskilning, hugmyndaflug og 

almenna málvitund. Skemmtun og tilbreyting. 

Aðstæður: Pláss fyrir lítið „leiksvið“ 

Efni og áhöld: Eitt blað með tíu til fimmtán orðum fyrir hvern hóp  

Framkvæmd: Kennarinn skiptir hópnum upp minni hópa, t.d. þannig að þrír til átta 

eru í hverjum. Hver hópur fær blað með tíu til fimmtán 

tilfinningaorðum. Verkefni hópsins er að semja og flytja leikþátt þar 

sem öll orðin koma við sögu.  

 

Útfærsla: 

Orðin má velja með hliðsjón af ákveðnu viðfangsefni. Sem dæmi má nefna að ef verið er að 

fjalla um einelti gæti kennarinn valið orð eins og  einelti, stríðni, hjálpsemi, réttlæti, friður 

eða slagsmál.  

Ef aðeins á að hafa gaman er hægt að velja orðin með hliðsjón af því og hafa þau sem 

spaugilegust. 
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Vinátta (Friendship collage) 

 

Markmið Leikurinn hjálpar einstaklingum að finna persónulega eiginleika í 

sjálfum sér og öðrum. 

Aðstæður: Stórt herbergi með eða án stóla og borðs. 

Efni og áhöld:  Tvö stór blöð, litir eða tímarit, skæri og lím,  

Framkvæmd: Allir eiga að sitja í hring. Byrjað er á að tala um að í dag ætlum við að 

ræða vináttu, hvað þarf til að geta myndað góða vináttu milli 

einstaklinga og hvaða eiginleika þarf maður að hafa til að geta verið 

vinur einhvers. Byrjað er á því að skrifa niður hvernig við viljum að 

góður vinur sé, hvaða eiginleika þarf hann að hafa. Þá er gott að biðja 

einhvern um að vera ritara og skrifa niður. Þessir eiginleikar geta verið 

t.d. góður, hreinskilinn, hjálplegur, hlustar vel. Síðan á að hengja 

þennan lista upp. Því næst á að taka hitt blaðið og setja það í miðjuna á 

hringnum. Þátttakendur mega þá ráða því hvort að þeir vilji teikna litla 

mynd af sjálfum sér eða klippa mynd úr tímariti (sem á þá að tákna 

hann sjálfan) og líma hana á pappírinn. Hver og einn á síðan að gera 

hring eða ský rétt hjá myndinni sinni og skrifa niður í 3-5 orðum hvaða 

eiginleika þau hafa til að vera góður vinur einhvers. Ef þátttakendur 

lenda í vandræðum er hægt að benda þeim á listann sem þau gerðu 

áður. 

 

Umræðuspurningar: 

• Af hverju eru þessir eiginleikar sem við skrifuðum niður áðan nauðsynlegir fyrir góðri 

vináttu? 

• Hvaða persónulegu eiginleikar geta eyðilagt vináttu?  

• Eru þið vinir bræðra ykkar og systra?  

• Er vinátta milli systkina alveg eins og önnur vinátta? 

• Hvernig er hægt að sýna einhverjum að manni þykir vænt um hann án þess að nota 

orð?  
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MAT Á FÉLAGSFÆRNINÁMSKEIÐI 
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Mat á félagsfærninámskeiði 

 

Hvernig fannst þér félagsfærninámskeiðið? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Lærðir þú eitthvað nýtt á þessum tíu vikum? T.d. um sjálfan þig, um bekkinn, eða 

eitthvað annað? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Hvað fannst þér skemmtilegast? 

___________________________________________________________________________ 

 

Hvað fannst þér ekki eins skemmtilegt? 

___________________________________________________________________________ 

 

Hefðir þú viljað gera eitthvað öðruvísi? Hvað? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Er eitthvað annað sem þú vilt  koma á framfæri að lokum? 

___________________________________________________________________________ 


