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Ágrip  

Verkefnið sem hér fer á eftir fjallar um einhverfu og einhverfa nemendur í leik- og 

grunnskóla á landsbyggðinni. Við vinnslu verkefnisins er fjallað fræðilega um 

einhverfu og söguna. Sem verðandi kennari og móðir drengs á einhverfurófi hef ég 

mikið hugsað um það hvernig hægt sé að koma til móts við einhverfa nemendur 

innan veggja skólans og í náminu, hvernig hægt sé að sjá til þess að þeim líði vel og 

hvernig hægt sé að haga kennslustundum svo allir nemendur njóti sín og enginn 

verði útundan. Spurningarlistar voru lagðir fyrir þrjár stofnanir í bæjarfélagi á 

landsbyggðinni þar sem leitast var eftir því hvernig væri unnið með einhverf börn, 

hvernig þjálfun væri í boði fyrir nemendur og hvernig stuðning þeir fengju. 

Markmið verkefnisins er að greina frá aðstæðum einhverfra nemenda innan 

skólana. Mig langaði til að heyra í kennurum einhverfra barna og fá þeirra álit á því 

hvernig einhverfum nemendum gangi innan bekkjardeildanna. Helstu niðurstöður 

eru þær að öflugt starf er unnið innan skólakerfisins, einhverfu nemendurnir fá 

góðan stuðning í skólanum en samt sem áður væri hægt að gera gott starf enn betra 

með því að auka stuðninginn við þessa nemendur, svo þeir geti tekið meiri þátt í 

bekkjarstarfinu. 
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Inngangur  

Árin sem barn stundar nám í grunnskóla eru mótunarskeið þess. Í grunnskóla er lögð 

undirstaða að þátttöku einstaklinga í lýðræðisþjóðfélagi og þau manngildi ræktuð 

sem styðja eiga alhliða þroska þeirra. Segja má að grunnskólinn sé eins konar  

vinnustaður nemenda sem spannar 10 ára skeið í lífi nemenda, þar sem nemendur 

stunda nám  og fá tækifæri til þess að tileinka sé þekkingu, leikni og hæfni sem mun 

nýtast þeim í áframhaldandi námi og er því mikilvægur liður í ferli þeirra til alhliða 

þroska og almennrar menntunar. Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á 

árangursríkan hátt og samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á grunnskólanámi 

við hæfi, hvort sem um er að ræða bóklegt nám, verklegt nám- eða listnám.  

Sveitarfélögum er skylt að sjá nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum hvernig 

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

ásigkomulag eða málþroska (Menntamálaráðuneytið,2011 bls. 31). Mikilvægt er að 

hafa það í huga að allir hafa jafnan rétt hvað varðar menntun eins og segir í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 2012 : „ Í grunnskóla eiga allir nemendur rétt á að 

stunda nám við sitt hæfi. Tækifærin skulu vera jöfn óháð atgervi og aðstæðum hvers 

og eins. Engu máli skiptir hvort nemandi sé drengur eða stúlka, hvar nemandi býr, 

hvaða trúarbrögð hann aðhyllist eða hvort hann býr við fötlun eða hverjar aðstæður 

hans eru“(Menntamálaráðuneytið,2011 bls. 41). 

Ástæðan fyrir vali mínu á ritgerðarefni er sú að í því þjóðfélagi sem við búum í, 

er þörf á kennurum sem hafa góða þekkingu á fötlun nemenda, hvort sem um er að 

ræða einhverfu eða aðrar fatlanir. Ég hef starfað sem kennari samhliða námi mínu í 

Háskóla Íslands og hef ég oft á tíðum kennt þar sem nemendur greindir með 

einhverfu eru í bekkjardeildum. Mér finnst mikilvægt að kennarar kynni sér eins vel 

og þeir geta þær fatlanir sem nemendur þeirra hafa ásamt því að vera vel upplýstir 

um það hver þjónustuúrræðin sem skólinn hefur upp á að bjóða.  

Þegar ég byrjaði að skrifa þessa ritgerð velti ég mörgu fyrir mér varðandi 

einhverfa nemendur innan almenna skólakerfisins, og á grundvelli þess ákvað ég að 



 bls. 10 

leita svara við eftirfarandi spurningum, sem mér finnst sérstaklega áleitnar fyrir 

kennara:  

 

• Hvernig er komið til móts við einhverfa nemendur í skólakerfinu? 

• Hvernig fer kennsla fram í bekk með einhverfan nemanda innanborðs? 

• Beinist kennslan að einhverfu nemendunum eða verða þeir útundan inni í 

bekkjardeildum? 

• Fá umsjónarkennarar barna með einhverfu einhverja fræðslu um fötlunina,        

og þá hvers konar fræðslu fá þeir helst? 

 

1.1 Fötlun 

Einhverfa er ein tegund fötlunar. Afbrigðileg þróun miðtaugakerfisins getur valdið 

frávikum í þroska og þar með vangetu til að tileinka sér ýmsa færni. Þetta leiðir til 

fötlunar sem felst í því að einstaklingar ná ekki, án sérstakrar aðstoðar, markmiðum 

sem samfélagið ákvarðar að séu við hæfi (Edvald Sæmundsen og Páll Magnússon, 

1993).  

Hvað felst í því að vera fatlaður? Skilgreining á hugtakinu er mikilvæg, en 

hugtakið er í stöðugri þróun og ólíklegt er að nokkurn tíma muni liggja fyrir endanleg 

skilgreining á hugtakinu. Á Íslandi hefur verið stuðst við læknisfræðilega 

skilgreiningu kennda við endurhæfingu. Skilgreiningin á fötluðum einstaklingi er sá 

sem þarf á sérstakri þjónustu eða stuðningi að halda. Átt er við þroskahömlun, 

geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- eða heyrnaskerðingu. Einnig getur fötlun stafað af 

langvarandi veikindum og slysum (Mannréttinda skrifstofa Íslands). 
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2 Einhverfa 

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

er skilgreind sem gagntæk þroskaröskun sem hamlar þroska barnsins. En hugtakið 

„gagntæk þroskaröskun“ er samheiti sem nær yfir allmarga undirflokka. Dæmi um 

undirflokka í þessu tilfelli er til dæmis: Ódæmigerð einhverfa, Aspergersheilkenni og 

Rettsheilkenni svo eitthvað sé nefnt. Gagntæka þroskaröskunin takmarkar getu 

barnsins til að læra að tjá sig, eiga félagsleg samskipti og nota ímyndunaraflið í leik. 

Einhverfa hefur valdið vísindamönnum heilabrotum áratugum saman. Engu að síður 

vitum við mun meira um hana nú en fyrir nokkrum áratugum en samt er þessi 

röskun á margan hátt mikil ráðgáta enn þann dag í dag (Robeldo og Kucharski, 

2008). 

Einhverfa er heiti á samsafni einkenna sem tengjast truflun á taugaþroska sem getur 

falið í sér margs konar truflanir, til dæmis geta einstaklingar með truflun á 

taugaþroska átt erfitt með nám og ná jafnvel ekki góðum samskiptum við aðra og 

sumir eiga í erfiðleikum með að tjá sig. Ekki er hægt að greina einhverfu með 

lífeðlisfræðilegum prófum og er hún því greind með því að skoða þau einkenni sem 

birtast í hegðun. Greiningartækin eru til dæmis ýmis þroskapróf, viðtöl við foreldra 

og beinar athuganir á hegðun. Raskanir á einhverfurófinu greinast oftast hjá börnum 

á leikskólaaldri, eftir að þeir sem umgangast börnin hafa orðið varir við að hegðun 

barnanna er í einhverju frábrugðin hegðun jafnaldra (Umsjónarfélag einhverfra, 

2008). 

 

2.1 Sagan 

Einhverfu var fyrst lýst sem sérstakri röskun í ritgerð læknisins Leo Kanner frá 

Baltimore, árið 1943 og hét “Autistic Disturbances of Affective Contact”. Þar lýsir 

Kanner athugunum sínum á börnum með einkenni sem á þeim tíma voru talin 

benda til vitsmunalegrar eða tilfinningalegrar fötlunar. Ári síðar skrifaði Hans 

Asperger, læknir í Vínarborg, um ástand þar sem einkennin voru mjög lík þeim sem 
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Kanner hafði skrifað um og var síðar kallað Aspergersheilkenni, en það er ein tegund 

einhverfu (Robeldo og Kucharski, 2008).   

Á fyrstu áratugunum eftir að Kanner birti grein sína var almennt litið svo á að 

hann hefði uppgötvað sérstaka tegund geðveiki sem væri nokkurs konar 

bernskuútgáfa af geðklofa. En á áttunda áratugnum birtust rannsóknarniðurstöður 

sem bentu til þess að ekkert samhengi væri milli einhverfu og geðklofa. Og með 

auknum rannsóknum á einhverfu tók að mótast skilningur á því að einhverfa væri 

þroskatruflun. Frá 9. áratugnum hafa menn verið nokkuð sammála um að skipa 

einhverfu og nokkrum öðrum þroskatruflunum, líkum einhverfu í einn og sama  

flokk og eru þær nefndar “gagntækar þroskatruflanir” (Páll Magnússon, 1993). 

 Sálfræðingurinn Steven Gutstein sem er sérfræðingur í einhverfu, og hefur 

hann unnið með einhverf börn í meira en þrjátíu ár, og eru því margir af hans 

nemendum komnir á fullorðinsár. Hann fór að efast um það sem hann hafði verið að 

vinna með þegar hann kannaði ástand þeirra nemenda hans sem höfðu útskrifast úr 

skóla og fengið vinnu. Hann komst að því að margir af fyrrum nemendum hans áttu 

stöðugt í vandræðum í samskiptum sínum við annað fólk, sumir misstu vinnuna og 

aðrir voru afar einangraðir félagslega þó svo að þeir væru sjálfstæðir. Það sem 

þessum einstaklingum veittist erfiðast á öllum vinnustöðunum voru samskiptin við 

annað fólk. Einhverfu einstaklingarnir sýndu litla samúð og voru stundum dónalegir 

þótt ekki væri það ætlun þeirra, heldur var um að ræða skort á félagslegum skilningi 

(Svanhildur Svavarsdóttir, 2004).  

 Steven Gutstein byrjaði hóf rannsókn árið 1992 þar sem hann setti fram þrjár 

spurningar: 

• Hvernig kennum við samkennd?/empathy? 

• Hvernig hugsum við, hin svo kölluðu heilbrigðu? 

• Hvernig hugsa einhverfir? 

 

Þegar talað er um samkennd er átt við dygð sem er öflug og áhrifamikil. Ef 

einstaklingur er leiður eða líður illa þá getum við með okkar samkennd reynt eftir 

bestu getu að hjálpa viðkomandi einstakling, reynt að láta honum líða betur eða 
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styðja hann með því að vera til staðar fyrir hann. Með samkennd má leysa 

árgreining, og finna lausnir sem allir geta verið ánægðir með.  

Við hugsum ávallt, hvorutveggja í senn, á hlutlægan hátt þar sem hugsunin er 

byggð á staðreyndum og huglægan hátt þar sem tilfinningar okkar eða skoðanir 

koma fram. Einhverfir hugsa hins vegar oftast á hlutlægan hátt, þ.e. þeir blanda ekki 

tilfinningum í hugsunina heldur notast aðeins við staðreyndir eins og það að sólin 

kemur upp í austri og sest í vestri. Steven velti því fyrir sér hvort hægt væri að kenna 

einhverfum huglæga hugsun. Í framhaldinu reyndi Gutstein að svara: hvenær sé 

eðlilegt að börn hafi öðlast huglæga hugsun, hvenær gerir samkennd vart við sig hjá 

litlum börnum og hvenær fara börn að taka tillit til foreldra sinna? Síðan hefur 

Steven samið námsefni til að efla þessa hugsun. Hann leggur áherslu á eftirfarandi 

hluti þegar unnið er með einhverfum börnum hvort sem unnið er heima fyrir eða 

innan veggja skólans: 

• Að gleðin ráði ríkjum í leikjum og vinnu með einhverfum börnum. 

• Að kenna reynslu-minni en ekki eftirhermu-minni. En börn með einhverfu  

læra ekki með því að horfa á aðra gera hlutina, heldur herma þau án þess að 

skilja tilganginn. Þau læra mest af því að gera sjálf. 

• Að foreldrum sé kennt að nota svipbrigði fremur en orð til að koma 

skilaboðum til barnanna. Með því læra börnin að horfa á foreldra til að fá 

samþykki fyrir því sem þau vilja gera (Svanhildur Svavarsdóttir, 2004). 

 

2.2 Einhverfurófið og gagntækar þroskaraskanir 

Eins og áður hefur komið fram þá er einhverfa röskun í taugaþroska sem kemur 

yfirleitt fram snemma í barnæsku. Á vef landlæknisembættisins kemur fram að 

einkenni einhverfu komi fram á þremur sviðum og birtist í hegðun. Sviðin eru: 1)  

félagslegt samspil, 2) tjáskipti og 3) sérkennileg eða áráttukennd hegðun. 

Birtingarform einhverfunnar er fjölbreytt og þar ræður fjöldi og styrkleiki einkenna 

ásamt mikilli breidd í vitsmunaþroska för. Hugtakið röskun á einhverfurófi (autism 

spectrum disorder) nær yfir þennan breytileika (Landlæknisembættið, 2010, 

bls.156). 
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Hugtakið „gagntæk þroskaröskun“ er eins konar regnhlífarhugtak sem nær yfir 

helstu undirflokka einhverfunar, eins og: Aspergersheilkenni, Rettsheilkenni, 

ódæmigerða einhverfu o.fl. (Robeldo og Kucharski, 2008). Skilgreining á 

einhverfurófinu var samþykkt árið 1995 í fjölþjóðlegri samstöðu vísindamanna á 

sviði einhverfu. Í stað þess að fólk líti á einhverfu sem eitt heilkenni er hún skilgreind 

út frá vídd eða rófi (Bergljót Björg Guðmundsdóttir). Það fer eftir því hve 

einhverfueinkennin eru mörg, hvar einstaklingum er raðað á einhverfurófið. 

Einstaklingur með dæmigerða einhverfu er því á öðrum enda rófsins og 

einstaklingar með einhverfu raðast svo á rófið þannig að einkennum fækkar eftir því 

sem fjær dregur dæmigerðri einhverfu (Robeldo og Kucharski, 2008). 

 

2.3 Einkenni 

Hegðunareinkennum einhverfu er yfirleitt skipt í þrennt. Í fyrsta lagi eru einkenni 

sem varða tengsl og samspil við aðra. Í öðru lagi einkenni í máli og tjáskiptum og 

loks í þriðja lagi áráttuhegðun (Edvald Sæmundsen og Páll Magnússon, 1993). Það er 

misjafnt eftir einstaklingum hvernig einkennin birtast. Einhverfir einstaklingar hafa 

öll þessi einkenni en þau geta verið missterk hjá hverjum og einum. Sumir hafa lítið 

sem ekkert augnsamband á meðan aðrir hafa mjög mikið og á stundum ýkt 

augnsamband. Skortur á augnsambandi er mjög algengur meðal barna með 

einhverfu en þó ekki algildur. Barn með einhverfu sem talar ekki, getur það ekki. 

Það þýðir ekki að eitthvað sé að raddböndunum, heldur getur barnið ekki látið vita 

með orðum hvað það er að hugsa eða hvernig því líði. 

1. Einkenni í félagslegu samspili  

Hér er átt við augntengsl, svipbrigði, líkamsstöðu eða hreyfingar sem ekki eru 

notuð á venjulegan máta í samskiptum við aðra. Tengsl við jafnaldra þróast ekki á 

venjulegan hátt. Skortur er oft á tilfinningalegri gagnkvæmni hjá einhverfum 

einstaklingum þegar samskipti við aðra fara fram. Stundum bregst hinn einhverfi 

lítið við tilfinningum annarra. Einnig skortir á færni hans til að vekja og stýra athygli 

annarra t.d. með augnaráði og/eða bendingum (Páll Magnússon, 2012).  

2. Einkenni í máli og tjáskiptum  
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Mörg einhverf börn hafa seinkaðan málþroska og jafnvel er stundum um að 

ræða talleysi þegar þau hreinlega geta ekki talað. Einhverfir benda ekki á hluti til að 

vekja á þeim athygli af því þeim þyki þeir áhugaverðir og stundum vantar hreyfingar 

sem algengt er að nota til tjáskipta, eins og t.d. að veifa bless eða hrista höfuð til að 

neita. Oft er skert geta til að hefja gangandi samræður, en einhverfir eiga oft erfitt 

með það að spjalla eða að halda uppi samræðum sem hafa engan sérstakan tilgang 

(Páll Magnússon, 2012).  Mörg börn sem greind eru á einhverfurófinu nota 

svokallað „bergmálstal“ án þess að ætla sér að tjá sig á þann hátt. En bergmálstal er 

það þegar barn endurtekur, að því er virðast merkingarlaus orð og setningar sem 

það heyrir í kringum sig. Barnið gæti endurtekið eitthvað sem það heyrði daginn 

áður eða jafnvel fyrir löngu síðan. Bergmálstal er eðlilegt í sumum tilvikum; smábörn 

taka t.d. reglulega upp bergmálstal – foreldri segir “mamma” og barnið endurtekur 

orðið án þess að vita hvað það þýðir (Robeldo og Kucharski, 2008). 

3. Áráttuhegðun  

Árátta er það að endurtaka eitthvað í sífellu. Barn sem er einhverft gæti endurtekið 

stjórnlaust orð, setningu eða hreyfingu. Árátta vísar líka til þráhyggju eða 

tilhneigingar til að festast við hugmynd, aðferð, áhugamál, persónu eða hlut 

(Robeldo og Kucharski, 2008). Einhverf börn fá oft mikinn áhuga á einu eða fleiri 

sviðum sem eru óvenjuleg miðað við aldur og þroska. Það að fylgja einhverjum 

föstum venjum eða „reglum“ er mjög algeng hjá einhverfum. Einhverfir hafa þá þörf 

fyrir því að framkvæma ákveðna hluti í ákveðinni röð, sem í raun þjónar engum 

skiljanlegum tilgangi, eins og það að raða upp leikföngum eða það að kveikja og 

slökkva ávalt margsinnis áður en farið er út úr húsi (Páll Magnússon, 2012).  

 

2.4 Orsakir 

Enginn veit með vissu hvað veldur einhverfu. En margar kenningar eru á lofti, sumar 

virka kannski fáránlegar en aðrar sennilegri. Vísindamenn vinna hörðum höndum að 

því að reyna að skilgreina sjúkdóminn og átta sig á gentískum rótum hans, en enn 

hefur ekki tekist að einangra eina orsök eða fleiri orsakir. Margir hafa eflaust heyrt, 

sérstaklega á síðustu árum, að bólusetningar geti valdið einhverfu. En þrátt fyrir að 

sumir vísindamenn haldi þessu fram telja flestir að svo sé ekki. Nokkrar rannsóknir 
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hafa verið birtar í læknatímaritum þar sem minnst er á að bólusetning gegn 

mislingum, hettusótt og rauðum hundum (MMR) gæti verið orsakavaldurinn. Dr. 

Andrew Wakefield hafði yfirumsjón með einni slíkri rannsókn sem birt var í breska 

læknatímaritinu The Lancet (The Lancet, Volume 351, Issue 9103, Pages 637 - 641, 28 February 

1998), og taldi hann miklar líkur á að bólusetningin væri valdurinn. Sú ályktun hefur 

síðan verið dregin mjög í efa og hafa margir þeirra sem komu að þessari kenningu 

síðar viðurkennt villur í niðurstöðum sínum (Robeldo og Kucharski, 2008.  

Komið hefur í ljós að orsakir einhverfu eru margvíslegar, hvort sem litið er til 

erfða eða áhættuþátta, eins og umhverfið sem barnsmóðirin er í, lifir hún 

heilsusamlegu líferni og svo framvegis?  (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, 

2013a). Samt sem áður getur erfðafræðin ekki útskýrt hvers vegna einhverfa kemur 

upp, en hún sýnir okkur hvernig einhverfan dreifist meðal fólks. Skyldleiki getur ekki 

skýrt öll atvik. Frekari rannsóknir eru nauðsynlegar til að skýra nákvæmlega hvað 

gerist í genunum og hvenær (Robeldo og Kucharski, 2008). 

 

2.5 Greining 

Hér á landi sér Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins héðan eftir nefnd 

Greiningarstöðin um að greina og þjónusta börn á einhverfurófinu hvar sem þau 

búa á landinu. Hlutverk Greiningarstöðvarinnar er að meta vanda barna með 

þroskaraskanir og veita foreldrum þeirra og fagaðilum ráðgjöf og fræðslu um 

meðferð og aðra íhlutun svo að draga megi úr áhrifum fötlunar á lífsgæði barns og 

fjölskyldu þess (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, 2013b).  

Yfirleitt eru það foreldrar sem taka fyrst eftir óvenjulegri hegðun barna sinna. 

Það fyrsta sem foreldrar taka oft eftir er að barnið veitir fólki eða leikföngum litla 

athygli eða þá að barnið einblínir á hlut í langan tíma í einu. Enn sem komið er eru 

ekki til nein læknisfræðileg próf, eins og blóðprufur, til að greina einhverfu. Engin 

tvö einhverf börn haga sér á nákvæmlega sama hátt þó svo að þau séu bæði 

einhverf, við erum öll misjöfn og það eru þau líka. Einnig er ýmislegt sem getur 

valdið einkennum sem svipar til einhverfu. Því þurfa foreldrar og sérfræðingar að 

byrja á því að útiloka aðrar raskanir eins og til dæmis heyrnaskerðingu, málhömlun, 

þroskahömlun og taugafræðilegar raskanir. Þegar allt þetta hefur verið útilokað skal 

heimsækja sérfræðing sérhæfðan í einhverfu (Ægir Már Þórisson, 2004). Þegar 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol351no9103/PIIS0140-6736(00)X0080-3
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grunur er um alvarlegar þroskaraskanir, er barni vísað á Greiningarstöð. Helstu 

tilvísendur eru greiningarteymi, barnalæknar, sálfræðingar og aðrir sérfræðingar 

leikskóla- og grunnskólaþjónustu (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, 2013b).  

Til þess að einhverfa sé greind þarf ákveðinn lágmarksfjöldi þessara 

hegðunareinkenna þ.e.a.s. félagslegi þátturinn, mál og tjáskiptin og áráttukennd 

hegðun að vera til staðar, þar af minnst tvö í félagslegu samspili og a.m.k. eitt af 

hvoru hinna sviðanna. Jafnframt er sett skilyrði fyrir greiningunni að fyrir 36 mánaða 

aldur séu komin fram veruleg frávik í málþroska og notkun málsins til samskipta eða 

í stafrænum eða táknrænum leik (Páll Magnússon, 2012).    

 Greining felur í sér þverfaglegt samstarf sérfræðinga sem vinna eftir alþjóðlega 

viðurkenndum aðferðum til að meta eðli fötlunar. Greining felur ennfremur í sér 

mat á þroska og færni barns í ýmsum aðstæðum í daglegu lífi þeirra, svo sem leik við 

aðra og tjáskipti, notar barnið augnsamband og/eða látbragð, en þetta eru hlutir 

sem eðlileg börn nota í daglegu lífi. Leitast er við að skilgreina þjálfunar- og 

meðferðarþarfir barnsins. Metnar eru þarfir fyrir hjálpartæki, tjáskipti, félagslega og 

tilfinningalega aðstoð og aðstoð vegna hegðunar. Ítarleg greining byggist á náinni 

samvinnu sérfræðinga þar sem hver fyrir sig teflir fram fagþekkingu sinni.  

Eftirfylgd og ráðgjöf Greiningarstöðvar fer fram í samvinnu við sérfræðinga í 

nærumhverfi barnsins (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, 2013b). 

 

2.6 Tíðni 

Skráð algengi einhverfu á Íslandi er að aukast, eins og víða annars staðar. Talið er að 

breyttar skilgreiningar á einhverfurófsröskun, tilkoma nýrra greiningartækja og 

aukin vitund um raskanir af þessu tagi séu líklegri skýring á auknu algengi, hendur 

en að um raunverulega aukningu á einhverfu sé að ræða (Sigríður Lóa Jónsdóttir og 

Ingólfur Einarsson, 2005). 

Nýjustu rannsóknir á einhverfu sýna að við finnum börn með einhverfu mun fyrr 

en áður og það er ekki síst vegna þess að foreldrar koma með börn sín fyrr til læknis 

og það er farið að hlusta á þá (Svanhildur Svavarsdóttir, 2006). 
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Árið 2011 taldist 1,2% barna hér á landi vera með einhverfu. Til samanburðar 

má geta að samsvarandi tíðni í Hlutfallstölur Bandaríkjunum (árið 2008) og Bretalndi 

(2011) voru mjög svipaðar og hér á landi. Hins vegar töldust 2,6% suður-kóreskra 

barna vera með einhverfu, sem verður að teljast frekar há tala. Líklega er skýringin 

sú að viðmiðin eru önnur og strangari í Kóreu en í framangreindum vestrænum 

löndum (Ingólfur Einarsson, 2013). Einhverfa er talin vera þrisvar til fjórum sinnum 

algengari meðal drengja en stúlkna (Ægir Már Þórisson, 2004). 

 Fjölgun einhverfutilfella kallar á aukna þjónustu á vegum greiningar- og 

meðferðaraðila. Mikilvægt er að huga vel að meðferðarleiðum og 

stuðningsúrræðum fyrir einhverfubörnin og fjölskyldur þeirra. . Í grein þeirra 

Sigríðar Lóu Jónsdóttur og Ingólfs Einarssonar; Snemmtæk atferlisþjálfun barna með 

einhverfu, er komið inn á að hægt er að hafa áhrif á þróun taugaþroska og 

uppbyggingu taugakerfisins með örvun og þjálfun, vegna þess að þroski 

miðtaugakerfisins nær frá fyrstu vikum fósturskeiðs upp í fullorðinsaldur. Á síðustu 

árum hefur verið mikil gróska í þróun meðferðarleiða fyrir börn með einhverfu. 

Undir lok níunda áratugarins var farið að greina frá rannsóknum á meðferð barna 

með einhverfu, svokallaðari heildstæðri snemmtækri íhlutun. En snemmtæk íhlutun 

getur náð til margra þátta í þjónustu við börn upp að sex ára aldri, en markmið 

hennar er ætíð að draga úr þeim áhrifum sem ástand barnsins kanna að hafa í för 

með sér. Þá eru börnin eru þjálfuð á ýmsan máta eins og t.d. að læra svörun eða 

ákveðna hegðun sem þau kunnu ekki fyrir. Einnig eru flóknar athafnir kenndar eins 

og leikur og félagsleg samskipti. Flestir sérfræðingar eru sammála um að snemmtæk 

íhlutun sé gagnleg fyrir börn með einhverfurófsraskanir, en ýmsar aðferðir kennslu 

og meðferðar rúmast innan snemmtækrar íhlutunar. Þá beinist íhlutunin fyrst og 

fremst að barninu, en samt sem áður er þátttaka fjölskyldunnar mikilvæg og það eru 

foreldrarnir sem gegna lykilhlutverki þegar um er að ræða börn með einhverfu 

(Sigríður Lóa Jónsdóttir og Ingólfur Einarsson, 2005). 

 

2.7 Meðferðarúrræði 

Einhverfusérfræðingar leggja mikla áherslu á að skjótt sé brugðist við 

hegðunarvandamálum og öðrum einkennum sem tengjast einhverfu, en þá er talað 
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um snemmtæka íhlutun (Robeldo og Kucharski, 2008). Með  snemmtækri íhlutun er 

átt við þjónustu, sem veitt er ungum börnum með fötlun eða önnur frávik í þroska 

og hegðun og fjölskyldum þeirra. En þessi þjónusta spannar tímabilið frá 0 til 6 ára 

aldurs í lífi barna og hefur þrjú höfuðmarkmið: 

 

1. Markvissar aðgerðir til að koma í veg fyrir eða draga úr frávikum í þroska hjá 

börnum. 

2. Aðstoð við fjölskyldur til að takast á við frávik í þroska hjá börnum. 

3. Stuðla að ávinningi fyrir samfélagið(Tryggvi Sigurðsson, 2006).  

 

Því fyrr sem ástandið er greint með réttum hætti, þeim mun betra. Það skilar góðum 

árangri að leita lausna við vandamálum sem fyrst, þá er vandinn oftast ekki orðinn 

eins stór og jafnvel rótgróinn. Rannsóknir hafa sýnt að víðtæk og öflug íhlutun á 

unga aldri skiptir sköpum um það hvort börn með einhverfu verði fær um að taka 

þátt í skólastarfi í almennum bekkjum og geti lært við hlið jafnaldra sem ekki eiga 

við einhverfu að stríða (Robeldo og Kucharski, 2008). 

Snemmtæk atferlisþjálfun (Early Behavioral Intervention), byggir á hagnýtri 

atferlisgreiningu, sem er vísindagrein sem leggur áherslu á að hagnýta þekkingu á 

ýmsum sviðum mannlífsins, m.a. við kennslu barna sem eru með röskun á 

einhverfurófi (Greiningar- og rágjafastöð ríkisins, 2013e). En atferlisþjálfun er 

langalgengasta kennslu- og meðferðarúrræðið sem foreldrar einhverfra barna vinna 

eftir. Atferlisþjálfun á sér rætur í kenningum um stjórnun hegðunar sem margir 

sálfræðingar beita. Atferlisþjálfun gegnir stóru hlutverki í mörgum 

kennsluáætlunum sem hannaðar eru sérstaklega fyrir börn með einhverfu. 

Þjálfuninni er ætlað að bæta hæfni til tjáskipta, skapa grundvöll fyrir félagsleg 

samskipti, efla leik og hjálpa börnum með einhverfu að öðlast aukið sjálfstæði 

(Robeldo og Kucharski, 2008). 

Með atferlisþjálfun er stefnt að því að barnið öðlist sem mest sjálfstæði og geti 

þróað og notið hæfileika sinna, en einnig að barnið geti haft gefandi samskipti við 

aðra einstaklinga og lifað sem eðlilegustu lífi. Öll þau markmið sem unnið er að eru í 
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samvinnu við foreldra barnsins. Tekið er mið af styrkleikum og áhugamálum 

barnsins og einnig óskum foreldra.  

Þegar kenna á nýja og flókna færni er oftast notuð bein kennsla, en þá eru 

fyrirmælin brotin niður í lítil skref svo barnið skilji hvað gera skuli, því næst er 

brotunum raðað saman á kerfisbundinn hátt og þau tengd saman í flóknari athafnir. 

Í byrjun eru fyrirmælin einföld en verða flóknari í samræmi við framfarir barnsins 

(Hvar er boltinn? Hvar er græni boltinn? Hvar er stóri græni boltinn?). Ásamt beinni 

kennslu er einnig notuð svokölluð náttúruleg kennsla, en þá er leitast við að nota 

þær aðstæður sem barnið er í daglega til þess að kenna eitthvað nýtt (Greiningar- 

og rágjafastöð ríkisins, 2013e). 
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3 Skóli án aðgreiningar og einhverfir nemendur 

Með námi án aðgreiningar er hugað að því hvernig hægt er að kenna fjölbreyttum 

nemendahópi þannig að allir fái náms- og félagslegar þarfir sínar uppfylltar. Náms- 

og kennsluhættir eru sveigjanlegir og byggt er á styrkleika nemenda, vináttu og 

virðingu um leið og kröfur aðalnámskrár eru haðar í huga (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2009) 

Með því að sundurgreina kennsluna bregst kennarinn við námsþörfum ákveðins 

nemanda eða fámenns hóps í stað þess að kenna heilum hópi nemenda eins og þeir 

séu allir með sömu námsþarfir. Margir kennarar hafa gert sér grein yrir því að engin 

ein leið dugar til að koma til móts við alla nemendur.  Þegar kennsla er skipulögð 

fyrir heilan hóp nemenda þarf að aðlaga viðfangsefnin fyrir hvern einstakling, 

útvíkka þau og dýpka. Verðug viðfangsefni þurfa að vera í boði, verkefni sem höfða 

til nemandans og tengjast veruleika hans (Hafdís Guðjónsdóttir, 2005). 

Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja heppileg viðfangsefni og 

kennsluaðferðir. Líklegt er að ekki henti ein aðferð öllum nemendum og því þarf 

hver kennari að ákveða hvað er heppilegast hverju sinni. Blandaður bekkur er kostur 

en ekki galli, mikilvægt er að líta á bekkinn sem tækifæri til skapandi kennslu og 

náms. Allir nemendur hafa eitthvað að gefa (Ferguson, 1999). 
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4 Kennsluaðferðir og einhverfir nemendur 

Hvaða kennsluaðferðir skyldu henta best fyrir einstaklinga með einhverfu? Líklegast 

er eingin ein aðferð sem hentar öllum og engin ein sem er í eðli sínu betri en önnur. 

Samskipti kennara og nemenda eru flókin og bara það eitt að kennari útfæri 

aðferðina sem hann notar, eitthvað öðruvísi en hann gerði áður, getur haft áhrif á 

útkomuna.  Framkoma kennara ásamt þeirri kennsluaðferð sem hann beitir getur 

hentað mjög vel hjá ákveðnum hóp og væri árangurinn því góður. Sama 

kennsluaðferð og framkoma þyrfti hins vegar ekki að henta öðrum hóp, allt gæti 

farið á annan veg og útkoman yrði því ekki árangursrík (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). 

Skipulögð kennsla (Structured Teaching Model) er kennsluleiðin sem hentar 

einhverfum einstaklingum best. Þá er umhverfið skipulagt, dagskráin er skipulögð og 

vinnukerfið einnig ásamt sjónrænum skilaboðum. Með því að notast við skipulagða 

kennslu geta þjálfarar aukið færni barna með röskun á einhverfurófi og þar af 

leiðandi geta börnin orðið færari í því að framkvæma hluti upp eigin spýtur 

(Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins. (2013d). Á síðastliðnum árum hefur 

umsjónarfélag einhverfra staðið fyrir námskeiðum um skipulögð vinnubrögð og 

kennslu þar sem hugmyndafræði TEACCH er notuð, en TEACCH aðferðin er notuð 

við kennslu einhverfra einstaklinga. Skipulögð kennsla er sú kennsluaðferð sem 

þróuð hefur verið innan TEACCH líkansins. Með skipulagðri kennslu auðvelda 

kennarar og þjálfarar nemendum nám, gera þau sjálfstæðari og fækka 

hegðunarvandamálum, en það sem skipulögð kennsla felur í sér er: ytra skipulag, 

daglegt skipulag, stundaskrá, skipulagt vinnukerfi, endurtekningar og sjónrænar 

vísbendingar (Ragnheiður Júlíusdóttir, 1998). 

  

  

4.1 Einstaklingsmiðað nám og einhverfir nemendur 

Hugtakið einstaklingsmiðað nám felur í sér kennsluaðferðir og kennsluskipan sem 

eru talin best henta til þess að nemendur þroskist í samræmi við hæfileika sína 
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(Sylvía Guðmundsdóttir, 2004). Einstaklingsmiðað nám er hugsað þannig að 

einstaklingar hafi sinn rétt til að læra þannig að hæfileikar hans og þarfir nýtist sem 

best. Mjög mikilvægt er því að þannig kennsluhættir byggi á góðum upplýsingum 

um þarfir, hæfileika, þekkingu og áhugasviðs sérhvers nemanda. Einnig þarf að hafa 

í huga að nemendur eru misjafnir hvað varðar vitsmuna-, hreyfi- og félagsþroska 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). Með 

því að koma til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda dugar ekki að leggja 

alltaf sömu verkefnin fyrir alla nemendur. Í einstaklingsmiðaðri kennslu er hægt að 

leyfa nemendum að kljást við viðfangsefnin, hverjum með sínum hraða, þótt sama 

námsefnið sé lagt til grundvallar. Nemendur í sömu bekkjardeild geta því verið á 

mismunandi stöðum í námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b). 

Meðal þess sem að mati Svanhildar Svavarsdóttur (2004) aðgreini einhverfa 

nemendur frá öðrum börnum eru eftirfarandi atriði:  

• Barn með einhverfu man aftur í tímann vegna tengsla við mynd eða athöfn t.d. 

en ekki vegna tilfinningalegrar reynslu.  

• Barnið á erfitt með að læra með því að hlusta vegna skorts á einbeitingu og 

athygli. 

• Börn með einhverfu læra ekki með því að horfa á aðra, þau gætu samt sem áður 

hermt eftir án skilnings.  

 Börn  með einhverfu læra mest af því að gera sjálf. 

• Barn með einhverfu gæti þurft mikla einföldun á því sem læra skal, vegna þess 

að það veit ekki mun á aðalatriði og smáatriði. 

 

 Flestir eru sammála um að það eru félagslegu tengslin sem eru hvað 

mikilvægust fyrir einhverfa einstaklinga jafnt sem aðra, þess vegna er mikilvægt að 

reyna að fá hina einhverfu til að taka þátt í hversdagslegum hlutum og hafa gaman 

af því að umgangast aðra. Að geta umgengist aðra og haft félagsleg samskipti er stór 

þáttur í lífi flestra. 
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4.2 TEACCH og skipulögð kennsla 

TEACCH – er skammstöfun „Treatment and Education of Autistic and related 

Communications Handicapped Children“, eða í íslenskri þýðingu „meðferð og 

kennsla barna með einhverfu og skyldar boðskiptatruflanir“.  Þó svo að TEACCH sé 

hugsað sem eins konar tæki eða leið til aðstoðar nemendum með einhverfu þá er 

það einnig alhliða þjónustulíkan fyrir fólk með röskun á einhverfurófi og fjölskyldur 

þess. TEACCH er því hugsað fyrir aldurshópa. Það var þróað við Chapel Hill 

University í Norður Karólínufylki í Bandaríkjunum. Kerfið leggur áherslu á 

einstaklingsmat og út frá því er smíðuð þjálfunar og kennsluáætlun þar sem 

markvisst er unnið með styrkleika og þá þætti sem styrkja færni, sjálfstæði og áhuga 

hvers einstaklingsins fyrir sig. TEACCH kerfið styðst við skipulagða kennslu. 

Rannsóknir hafa sýnt að skipulögð kennsla hentar mjög vel einstaklingum með 

röskun á einhverfurófi (Greiningar- og rágjafastöð ríkisins, 2013d).  

Skipulögð kennsla getur farið fram hvar sem er. Sumir nemendur með einhverfu 

geta vel nýtt sér kennsluaðstæður í almennum skólum en aðrir einstaklingar geta 

þurft á sérhæfðari úrræðum að halda eins og sérdeild að hluta eða jafnvel að öllu 

leyti, þar er þá námsefni og umhverfi aðlagað sérstaklega að þörfum þeirra. 

TEACCH-kerfið leggur mikla áherslu á sjálfstæða vinnu ásamt því að efla boðskiptin, 

félagslega færni og tómstundir. TEACCH nálgunin er vænlegust til árangurs ef hún er 

sífellt í endurskoðun og nær yfir flestar aðstæður í lífi viðkomandi einstaklinga (Ægir 

Már Þórisson, 2004). 

Þegar notast er við skipulagða kennslu þarf kennslustofan að vera skipulögð á 

ákveðinn hátt nemendum til einföldununar. Þá eru sjónrænar vísbendingar 

staðsettar á ákveðnum stöðum þar sem upplýsingar koma fram hvað skuli gera á 

hverjum stað fyrir sig, mynd eða tákn yfir athöfnina gefur skilaboðin hvað gera skuli. 

Rangt fyrirkomulag getur komið í veg fyrir skilning á reglum og takmörkunum. Best 

er að nemandinn hafi fasta stundaskrá fyrir hvern dag fyrir sig. Stundaskráin virkar 

best ef hún er útbúin á sjónrænan hátt t.d. með myndum eða táknum sem sýna 

hvað gera skuli og í hvaða röð. Það fer alveg eftir aldri og getu einstaklinga hvernig 

stundaskráin er útbúin þ.e. hvort notaðar séu myndir,  tákn eða orð yfir athafnir 

dagsins (Ragnheiður Júlíusdóttir, 1998).  
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5 Rannsóknin 

Þar sem ég hafði margar spurningar þegar ég byrjaði að skrifa ritgerðina þá ákvað ég 

að fara á tvo leikskóla og einn grunnskóla í bæjarfélagi á landsbyggðinni og leggja 

fyrir skólastjórnendur, sérkennara og umsjónarkennara nokkrar spurningar. Það 

sem ég vildi kanna var það hvort það væru einhverjir einhverfir nemendur í þessum 

skólum; hvernig þjálfun þeirra færi fram; hvernig stuðning þeir fengju og hvort 

kennarar þessara nemenda hefðu sótt einhver fræðslunámskeið um einhverfu og 

einhverfa. Í ljós kom að það voru einhverfir nemendur á öllum þremur stöðum. Í 

einum leikskólanum voru þrír einhverfir drengir (af samtals 104 nemendum); á 

hinum voru tveir drengir með einhverfu (af samtals 99 nemendum). Í 

grunnskólanum töldust  8 nemenda vera einhverfir, þar af ein stúlka, en einhverfa 

er þrisvar til fjórum sinnum algengari meðal drengja heldur en stúlkna (Ægir Már 

Þórisson, 2004). 

5.1 Leikskólarnir 

Ég aflaði upplýsinga með því að leggja spurningarlista fyrir stjórnendur og 

sérkennara skólana. Bland af eigindlegri og meigindlegri aðferð var notuð. Með 

eigindlegri aðferð er rannsókn byggð upp á viðtölum ásamt túlkun einstaklinga, en 

með megindlegri aðferð er gögnum safnað með því að leggja fyrir til dæmis 

spurningarlista, og niðurstöður síðan greindar tölulega (Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands, 2013). Greining gagnanna fór að hluta til fram samhliða gagnaöflun. 

Leikskólarnir sem ég heimsótti  eru fyrir börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára eða þar til 

grunnskólaganga hefst. Stjórnendur leikskólanna senda starfsmenn reglulega á 

námskeið á vegum Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins, en það fer eftir framboði 

á námskeiðum hversu oft starfsmenn eru sendir. Þroskaþjálfi er starfandi á öðrum 

leikskólanum og sérkennarar eru á báðum leikskólunum. Deildarstjórarnir halda vel 

utan um allt skipulag og eru vel vakandi varðandi einhver frávik hjá nemendum 

sínum. Ef nemendur eru til dæmis með áráttukennda hegðun og/eða vilja mikið 

vera útaf fyrir sig þá skoða deildarstjórarnir nemendurna í samráði við foreldra og 

þroskaþjálfa og hefja þá athugun á nemanda ef einhverjar vísbendingar eru um að 
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nemandi gæti þurft á frekari athugun að halda. Sú þjálfunarleið sem stuðst er við á 

leikskólunum er TEACCH og hefur starfsfólk sótt námskeið í henni. Þeir nemendur 

sem eru einhverfir á leikskólunum fá stuðning í skólaumhverfi sínu. Þeir fá stuðning 

inni á deildum leikskólans, í matsal, í fataherbergi og í útiveru en allt fer þetta eftir 

hve mikil fötlunin er. Nemendurnir eru með stuðningsaðila sem fylgja barninu og 

aðstoða það eftir því sem við á, en sumir nemendanna þurfa á stuðning að halda 

þegar þeir borða, þá aðstoðar stuðningsfulltrúinn viðkomandi barn í matsal við 

matarborðið.  Algengt er að stuðningsfulltrúar aðstoði þessa nemendur við að 

klæða sig þegar fara á út og jafnvel einnig í útiveru við það að hjálpa þeim að 

komast í félagslegan leik með hinum börnunum. Stuðningsfulltrúar barnanna leggja 

áherslu á að reyna að styrkja sjálfstæði þeirra og að kenna þeim hluti sem þau ættu 

að kunna miðað við aldur. Einhverfu nemendurnir fá einstaklingsáætlanir og eru 

þær unnar af deildarstjórum í samráði við tengilið leikskóla og skólaskrifstofu, og 

eru þær endurskoðaðar á teymisfundum sem eru haldnir á sex vikna fresti. Á 

þessum fundum er farið yfir það hvernig vinnan með barnið gangi, hvort einhverjar 

framfarir hafi orðið, hvort endurskoða þurfi einstaklings-námskrána eða hvort 

einhverjar áherslubreytingar þurfi að gera. Á teymisfundunum eru foreldrar, 

deildarstjórar, stuðningsfulltrúar, sérkennarar, þroskaþjálfar og tengiliður leikskóla 

og skólaskrifstofu. 

 

5.2 Grunnskólinn 

Þær upplýsingar sem fram koma hér að neðan hef ég ýmist fengið eftir viðtöl við 

umsjónarkennara hinna einhverfu nemenda eða að ég hef sjálf skráð þær niður í 

athugunum mínum í skólanum. 

Grunnskólinn í athugun minni reynir að skipuleggja nám þess nemanda skólans sem 

er einhverfur eins vel og hægt er. Þjálfunarleiðin sem notuð er í grunnskólanum í 

bæjarfélaginu er TEACCH aðferðin. Starfsfólk námsversins hefur sótt námskeið á 

vegum Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins í tengslum við aðferðina, sumir 

nýverið á meðan mörg ár hafa liðið síðan aðrir sóttu námskeið. Þeir nemendur 

grunnskólans sem eru einhverfir fara jafnan út úr bekkjardeildum sínum og inn í 

námsver þar sem sérkennarar aðstoða þá ýmist við vinnu verkefna eða annað sem 
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nemendur þurfa aðstoð við. Einnig fá nemendur einhvern stuðning inni í bekk. Það 

er þó misjafnt eftir einstaklingum hve mikinn eða hvernig stuðning þeir fá. 

Umsjónarkennarar þessara barna höfðu sumri á orði að ef einhverfu nemendurnir 

hefðu stuðning með sér inni í bekk þá gengi kennslan betur fyrir sig og þessir 

nemendur gætu þá jafnvel unnið meira inni í bekk. Einstaklingsáætlanir fyrir 

einhverfu nemendurna eru unnar af sérkennurum og eru þær endurskoðaðar 

reglulega á teymisfundum. Í námsverinu er megináherslan lögð á íslensku, 

stærðfræði og félagsfærni. Þegar nemendur koma aftur inn í bekk eftir að hafa verið 

í sérdeild/námsveri þá er misjafnt eftir nemendum hvort þeir séu með 

áframhaldandi stuðning eða hvort þeir fari að vinna sjálfir. Sumir einhverfu 

nemendanna geta lítið gert upp á eigin spítur og því þarf umsjónarkennarinn að 

reyna að gera allt sem hann getur til þess að liðsinna öllum nemendum bekkjarins. 

Svo nemendur með einhverfu verði ekki útundan inni í bekk, þá væri best fyrir þá að 

hafa stuðning með sér í sem flestum tímum, en þetta er einstaklingsbundið, 

nemendur eru misjafnir eins og við öll og því þarf að meta hvern einstakling fyrir sig. 

Þegar ég fór að spyrjast fyrir um það hvernig kennslu einhverfra nemenda innan 

grunnskólans væri háttað þá velti ég því fyrir mér hversu vel umsjónarkennararnir 

væru undirbúnir fyrir að hafa einhverfan nemanda innan bekkjardeildarinnar? Þeir 

kennarar sem ég talaði við sögðust ekki hafa fengið neinar upplýsingar frá öðrum 

um einhverfu nemendurna nema þá greininguna sjálfa. Umsjónarkennarar þessara 

nemenda tjáðu mér að deildarstjóri sérdeildar væri duglegur að benda þeim á 

úrræði fyrir einhverfu nemendurna, en samt sem áður virðist það vera undir þeim 

sjálfum komið að sækja námskeið og fræðslu sem gæti nýst þeim í starfi með 

einhverfum. Sérkennarar alfarið um að útbúa einstaklingsnámskrárnar fyrir 

nemendurna sem fá stuðning í sérdeid/námsveri.  
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6 Hvernig getum við komið til móts við einhverfa nemendur í leik- og 
grunnskóla? 

Ég fann greinagóða upplýsingabæklinga frá Englandi og Kanada fyrir starfsfólk skóla 

um það hvernig megi hjálpa einhverfum nemendum innan veggja skólans og hvernig 

stuðningur og kennsla fyrir einhverfa getur farið fram.  

Mikilvægt er að starfsfólk skólanna tali í fáum en skýrum orðum til þess að 

koma skilaboðum til einhverfra nemenda. Ekki skal nota kaldhæðni, stríðni eða 

setningar með tvöfaldri merkingu þar sem þessir nemendur skilja það ekki. Þeir 

gætu þurft lengri tíma til þess að meðtaka það sem sagt er og því þarf starfsfólk að 

gefa einhverfum nemendum meiri tíma til þess. Athuga skal að sjónræn skilaboð 

skila sér betur en orðræn skilaboð, vegna þess að sá einhverfi man frekar það sem 

hann sér heldur en það sem hann heyrir. Einhverfir nemendur þurfa að vita til hvers 

er ætlast af þeim í skólanum og því er mikilvægt þeim sé gert það ljóst. Mikilvægt er 

að hafa sérstakan stað nálægt kennslustofu, jafnvel svokallað „slökunarherbergi“ 

þar sem nemandinn getur slakað á og náð áttum ef nemandinn á í erfiðleikum og 

mikið áreiti eða erfiðleikar hafa átt sér stað (The National Autistic Society, 2012) 

Mér finnst vanta álíka upplýsingar inn í skólakerfið okkar, þar sem allar helstu 

grunnupplýsingar á fötluninni (einhverfu) koma fram; hvaða skipulag hentar, 

hvernig nálgun, hvernig kennsla o.s.frv. Þó svo að engir tveir einhverfir einstaklingar 

séu eins þá eru grunneinkennin alltaf svipuð og því er hægt að færa sér í nyt þannig 

upplýsingar í kennslu og umgengni, meðal annars. Við þurfum að ganga hreint til 

verks og hafa samtöl og fyrirmæli eins einföld og hægt er. Annars eru líkur á því að 

nemendur á einhverfurófinu skilji ekki fyrirmælin. Þeir skilja yfirleitt ekki kaldhæðni 

og stríðni. Þegar kennarar gefa fyrirmæli til bekkjarins er gott að ganga úr skugga 

um að nemendur með einhverfu skilji fyrirmælin. Og ganga þarf úr skugga um að 

þeir viti til hvers er ætlast af þeim í skólanum. Á einum skóladegi gerist mikið, og því 

er gott sem kennari að vera skipulagður og vera búinn að segja nemendum með 

einhverfu hvernig áætlað er að dagurinn muni fara fram; hvað verði gert, í hvaða 

röð o.s.frv. Þolinmæði er mjög mikilvæg. Nemendur gætu virst vera dónalegir eða 
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áhugalausir, en einhverfir einstaklingar hafa yfirleitt mjög takmarkaðan skilning á 

því hvernig þeir birtast öðrum; þeir gætu verið ógnandi án þess að ætla það. 

Mikilvægt er að taka því ekki persónulega ef einhverfir nemendur virðast dónalegir 

eða ógnandi. Kennarar ættu að forðast það að rífast við reiðan nemanda með því að 

rífast eða hækka röddina. Margir einhverfir nemendur eru viðkvæmir fyrir hljóðum 

og hávaða og því myndi hávær rödd ekki hjálpa til í erfiðri aðstöðu, heldur væri 

betra að ganga rólega til nemandans og reyna að ná augnsambandi við hann, tala 

rólega við hann og reyna að koma skilaboðum þannig til skila (The National Autistic 

Society, 2012). Samskiptabækur eru sniðugar fyrir nemendur og foreldra, þar sem 

upplýsingar um dag hvern eru færðar inn af kennara, en þetta þurfa ekki að vera 

margar setningar, og þarf því ekki að taka langan tíma fyrir kennara að skrifa niður 

hvernig dagurinn hafi gengið.  

Umsjónarkennari þarf að þekkja einstaklinginn mjög vel, vita hver áhugamál 

hans eru, hverjir eru styrkleikar hans og hverjir eru veikleikar hans. Gott samstarf 

milli foreldra og skóla er því mjög mikilvægt. Ef einstaklingur er með mikinn áhuga 

og er t.d. vel að sér í teikningu, tölvum eða tónlist er gott að halda áfram að styrkja 

það. Því það getur jafnvel leitt til þess að einstaklingurinn fái vinnu við það í 

framtíðinni ásamt því að hafa gaman af (Ministry of Education, 2000).  

Fræðsla starfsmanna skólakerfisins er mikilvæg, og til þess að þeir geti komið til 

móts við einhverfa nemendur, er mikilvægt að starfsmenn skólanna, nýti sér þau 

námskeið sem í boði eru.  Greiningarstöðin stendur fyrir fræðslunámskeiðum á 

einhverfu reglulega. 
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7 Sjónræn skilaboð/skipulag 

Sjónræn skilaboð, sjónrænar stundatöflur og öll sjónræn aðstoð er sú leið sem hvað 

mest er mælt með í kennslu barna með einhverfu. Þá eru allar leiðbeiningar og 

fyrirmæli höfð myndræn eða sjónræn t.d. ef kennari segir nemendum að taka upp 

ákveðna verkefnabók, þá heldur hann á bókinni og sýnir nemendum hvaða bók um 

ræðir, um leið og hann segir hvaða bók skuli nota. Þannig bæði heyra nemendur og 

sjá til hvers er ætlast af þeim. Kostirnir við sjónrænt skipulag eru þeir að nemandinn 

getur notað það eins lengi og hann þarf til þess að skilja skilaboðin, í stað þess þegar 

munnleg skilaboð fara fram þá þyrfti nemandinn að ná þeim í fyrstu tilraun vegna 

þess að yfirleitt eru munnleg skilaboð aðeins sögð einu sinni (Ministry of Education, 

2000). Ég tel að allir nemendur njóti góðs af sjónrænu skipulagi. Einhverfir 

nemendur eru oft óþreyjufullir þegar þeir geta ekki gert sig nógu skiljanlega og þurfa 

því leiðbeiningar og æfingar í því að taka ákvarðanir fyrir sjálfa sig. Oft eru það 

fullorðnir sem sjá um að taka ákvarðanir fyrir þá (Ministry of Education, 2000). Til 

þess að þjálfa þessa nemendur í að taka réttar ákvarðanir er gott að beita beinni 

kennslu, en þá eru verkefni sett fram í vel skipulagðri röð, með góðum útskýringum 

og skýrum dæmum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). Til dæmis væri hægt að hafa tvo 

valkosti til að byrja með, og þjálfa þannig nemendur í því að taka réttar ákvarðanir, 

svo er hægt að bæta valkostum við það sem velja á en áfram þarf að leiðbeina þeim 

á rétta leið. 

 Flestir nemendur með einhverfu kysu að vera þátttakendur í því sem er að 

gerast í kringum þá. Líkt og allir aðrir hafa þeir þörf fyrir að eiga samskipti við aðra. 

Engu að síður eru flestir einhverfir með skerta félagsfærni og til samskipta við aðra. 

Þessir nemendur læra ekki samskiptareglur af sjálfu sér, og þeir eiga erfitt með að 

skilja allar þær óskráðu reglur sem liggja til grundvallar samskiptum (Ministry of 

Education, 2000). 
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Lokaorð 

Ástæðan fyrir því að ég valdi að skrifa um einhverfu var að mig langaði að afla mér 

meiri fróðleiks um einhverfu og hvernig væri best að haga kennslu með einhverfa 

nemendur innanborðs. Undanfarna mánuði hef ég verið að kenna bekkjum þar sem 

eru einhverfir nemendur. Oft á tíðum hef ég hugsað hvort ekki væri betra fyrir 

umsjónarkennara jafnt sem nemendur ef tveir kennarar væru þar sem einhverfir 

nemendur eru í bekk. Svokölluð teymisvinna tveggja kennara, þar sem annar 

kennarinn einbeitir sér að einhverfa nemandanum og hinn að bekknum, gæti 

hentað vel. Þá er einhverfi nemandinn alltaf inni í bekk, og með því væri hægt að 

reyna að styrkja félagslega þætti hans eins og samskipti við bekkjafélaga og 

hópavinnu sem ekki væri hægt að gera ef nemandinn færi mikið  úr bekknum og inn 

í sérdeild.  

Alveg frá því ég byrjaði að kenna hef ég vanið mig á að hugsa um það að við 

erum öll ólík og það sama virkar ekki það á alla. Það sem hentar sessunaut mínum 

vel þarf ekki að falla í kramið hjá mér. Þess vegna finnst mér svo mikilvægt að 

kennarar, sem og aðrir sem vinna með einhverfum börnum, kynni sér vel hvað þeir 

eru að takast á við og hvernig best sé að vinna með þessum börnum.  

Ég vonast til að sem flestir geti nýtt sér þessa lesningu og að hún vekji áhuga 

lesandans á aðstæðum einhverfra nemenda innan skólakerfisins. Mig langar til þess 

að útbúa bækling með öllum þeim grunnupplýsingum sem þörf er á og sem gæti 

verið handhægur innan skólanna.  

Þegar nemendahópurinn er mikið getublandaður verður kennarinn alltaf að 

vera mjög vel undirbúinn og að hafa ígrundað vel bæði hvaða kennsluaðferðir og 

hvernig bekkjarstjórnun hann hyggst beita. Nemendur í skóla án aðgreiningar eru 

eins mismunandi og þeir eru margir, þeir geta verið misfljótir að vinna og skilja 

kennsluefnið jafnvel ekki allir á sama hátt. Þess vegna þarf kennari að huga að 

mörgu, sérstaklega fjölbreyttum kennsluaðferðum og kennsluháttum fyrir 

fjölbreyttan hóp, hann gæti þurft að útbúa einstaklingsáætlanir, því ekki er hægt að 
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hafa sömu áætlun fyrir nemandann með námsörðugleikana og þann sem er 

bráðger. En fyrst og fremst þarf kennari að vera vel undirbúinn. 

Meirihlutinn af þeim kennurum sem tóku þátt í rannsókninni hefði viljað að 

einhverfu nemendurnir fengju meiri stuðning með sér inn í bekkjardeildir. 

Kennararnir sjálfir hafa jafnvel ekki þá sérþekkingu sem þarf til þess að sinna 

einhverfum nemendum sem skildi. 

Eftir að hafa unnið þessa ritgerð og kynnt mér einhverfu betur, athugað aðstöðu 

einhverfra nemenda innan skólakerfisins og tekið viðtöl við kennara, hef ég komist 

að því að faglegt starf er unnið innan skólakerfisins, sem er vel unnið, en samt sem 

áður má gera got starf enn betra. Ef einhverfir nemendur fengju 

stuðningsfulltrúa/sérkennara með sér í allar kennslustundir sem þeir sækja, væri 

verið að koma betur til móts við einhverfu nemendurna. 
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