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Þetta hefti er hluti af lokaverkefni mínu til BA 
prófs við þroskaþjálfabraut Kennaraháskóla 
Íslands.  
 
Heitið Molar vísar til þess að í ritinu er að finna 
fræðslumola  í stuttu máli sem gætu komið 
foreldrum að gagni fyrst eftir að barn þeirra 
greinist með einhverfu.  
 
Aðferðirnar sem fjallað er um voru valdar með 
það í huga að þær væru einfaldar í framkvæmd 
og að það væri hægt að grípa til þeirra eftir 
hentugleikum.  
 
Snemmtæk atferlisþjálfun er af mörgum talin 
ein áhrifamesta aðferðin við þjálfun og kennslu 
barna með einhverfu. Aðferðirnar sem hér er að 
finna má allar nota samhliða henni en koma alls 
ekki í staðinn fyrir hana.  
 
 
 
Bestu óskir, og gangi ykkur vel. 
 Helga Elísabet. 
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Einhverfa orsakast af röskun á taugaþroska sem 
veldur því  að heili fólks með einhverfu vinnur ekki 
á sama hátt og hjá öðru fólki. Talið er að röskunin 
hefjist á fósturstigi og geti haldið áfram eftir 
fæðingu. Einhverfu getur fylgt þroskahömlun og 
málhömlun en einnig getur fólk með einhverfu náð 
góðum tökum á máli og fylgt jafnöldrum í vits-
munaþroska. 

Einhverfa er meðfædd fötlun en einkenni 
hennar sjást oft ekki fyrr en eftir að 
barnið er orðið 18 mánaða gamalt. 

Börn með röskun á einhverfurófi eru jafn mis-
munandi og þau eru mörg. En þau hafa þó nokkur 
sameiginleg einkenni. Um er að ræða erfiðleika í 
félagslegu samspili, frávik í máli og tjáskiptum og 
sérkennilega og áráttukennda hegðun.  

Börn með einhverfu hafa nokkur 
sameiginleg einkenni. 

Börn með einhverfu eiga oft erfitt með 
samskipti við aðra. 

Hjá börnum með einhverfu geta einkenni í 
félagslegu samspili komið fram þannig að börnin  

Einhverfa 
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eiga ekki gagnkvæm samskipti við aðra og forðast  
að mynda augnsamband. Sum börn vilja ekki láta 
knúsa sig eða sýna lítil viðbrögð við atlotum. Þau 
eiga erfitt með að skilja svipbrigði þannig að þau 
vita ekki muninn á brosi og reiðisvip.  

Einhverfa 

Málþroski barna með einhverfu er oft 
slakari en jafnaldra. 
Börn með einhverfu geta verið sein til máls og tala 
jafnvel ekki. Stundum er lítil merking í því sem þau 
segja, þau nota frasa sem þau hafa lært eða 
endurtaka það sem aðrir segja. Þá er oft talað um 
bergmálstal. 

Börn með einhverfu sýna oft hegðun sem 
öðrum þykir undarleg. 

Sérkennileg og áráttukennd hegðun getur komið 
þannig fram hjá börnum að þau nota leikföng ekki 
á hefðbundinn hátt heldur endurtaka hreyfingar 
eins og að snúa leikföngum í hringi eða aka þeim 
fram og til baka. Börn með einhverfu eru oft mjög 
vanaföst og eiga erfitt með að takast á við 
breytingar í umhverfinu. Þess vegna hentar þeim 
mjög vel að fylgja daglegri rútínu. Undarlegar og 
endurteknar hreyfingar eru algengar, til dæmis að 
blaka höndum, rugga sér eða hoppa. 
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Einhverfa 

Það er ekki hægt að lækna einhverfu. En í 
mörgum tilvikum er hægt að draga úr einkennum 
og auka færni barnanna þannig að þau eigi 
auðveldara með að fóta sig í lífinu. Atferlisþjálfun 
hefur gjörbreytt lífi margra barna og fjölskyldna 
þeirra. Því fyrr sem íhlutun hefst því meiri 
möguleikar eru á góðum árangri.  

Með því að byrja snemma að þjálfa börn 
með einhverfu er hægt að bæta lífsgæði 
þeirra og framtíðarhorfur. 

Mörg börn með einhverfu hafa góða hæfileika til 
að vinna úr sjónrænum áreitum. Það er styrkleiki 
sem nýtist vel því hægt er að nota myndir til 
tjáskipta og útbúa myndrænar stundatöflur og 
leiðbeiningar. Nánar er fjallað um sjónrænar 
vísbendingar á blaðsíðum 32-36. 

Sjónræn úrvinnsla er styrkur margra 
barna með einhverfu. 

Börn með einhverfu þurfa almennt á fyrirsjáanleika 
og reglufestu að halda. Það er í raun styrkleiki 
sem hægt er að nota við uppeldi og kennslu. Það 
veitir barninu öryggi að vita hvað það á að gera, 
hvenær það er búið og hvað gerist næst. 

Reglufesta er styrkleiki. 
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Þrátt fyrir að börn geti náð miklum framförum og 
þroska með góðri þjálfun má reikna með að fólk 
með einhverfu þurfi stuðning allt sitt líf.  

Fólk með einhverfu getur þurft stuðning 
alla ævi. 

Einhverfa 
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Það getur haft mikil áhrif á fjölskyldulífið að eignast 
barn með einhverfu. Það getur bæði verið 
tilfinningalega erfitt og breytt daglegu lífi 
f jölskyldunnar. Ef barnið sýnir mikla 
hegðunarerfiðleika getur það aukið álagið á 
fjölskylduna enn frekar. 
 
Uppeldi barns með einhverfu verður líklega ekki 
eins og uppeldi annarra barna vegna áhrifa 
einhverfunnar á hegðun og þroska barnsins. Börn 
með einhverfu eru þó ekki síður gleðigjafar en 
önnur börn. Foreldrar barna með einhverfu eru 
jafn stoltir af börnunum sínum og aðrir foreldrar. 

Daglegt líf fjölskyldunnar getur breyst 
mikið við að eignast barn með einhverfu. 

Foreldrar eru mismunandi fljótir að jafna sig á því 
að eignast fatlað barn. Sumir ganga í gegnum 
sorgarferli en aðrir ekki. Sumum finnst eins og 
himininn hafi hrunið en öðrum finnst þetta ekki 
vera stórmál. 

Viðbrögð foreldra við greiningu eru 
mismunandi. 

Reynsla foreldra 
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Það er eðlilegt að upplifa neikvæðar tilfinningar og 
finnast óréttlátt að barnið manns sé fatlað. Þrátt 
fyrir að margir foreldrar eigi erfitt með að sætta sig 
við þetta hlutskipti eru þeir á sama tíma fegnir að 
það sé komin skýring á því hvers vegna barnið 
þeirra þroskast ekki eins og önnur börn.  

Foreldrar geta verið ósáttir en samt 
fegnir á sama tíma. 

Streitueinkenni geta komið fram hjá foreldrum. 
Algeng líkamleg einkenni streitu eru svefntruflanir, 
vöðvaspenna, höfuðverkur, meltingartruflanir og 
þreyta. 

Foreldrar geta fundið fyrir aukinni 
streitu. 

Reynsla foreldra 

Það er mikilvægt fyrir foreldra að fá 
nægan svefn. 

Það er mikilvægt að foreldrar gleymi ekki að hugsa 
vel um sjálfa sig. Þegar streitan tekur völdin getur 
fólk gleymt að nærast vel og á erfitt með svefn. 
Það aftur á móti getur aukið streitueinkennin svo 
úr verður vítahringur. Góður svefn veitir hvíld, frið 
og endurnæringu.  
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Reynsla foreldra 

Greiningin getur verið foreldrum mikið 
áfall. 

„Ég man mjög vel eftir andartakinu þegar við 
settumst inn á skrifstofuna og fengum að heyra 
niðurstöðuna. Ég man alveg sjokkið. En við 
vissum samt að hann væri einhverfur. Við vorum 
bæði búin að lesa okkur til um einhverfu og 
þetta átti allt svo vel við hann.  
Ég upplifði sjokkástand. Ég man ekki eftir því að 
hafa gengið út af Greiningarstöðinni eða keyrt 
heim, eða nokkurn skapaðan hlut.  
Ég upplifði rosalega gleymsku. Ég bara gat ekki 
munað neitt og þá er ég að meina að muna tíma 
sem var búið að panta hjá lækni eða í klippingu 
eða eitthvað sem átti að gera fyrir utan að 
vakna og keyra út í bíl og þetta venjulega.“ 

Það er mikilvægt fyrir foreldra að geta þegið hjálp 
á erfiðum tímum. Það er einnig gott að tileinka sér 
aðferðir til að minnka streitu, til dæmis að nota 
dagbók eða áminningu í farsíma til að gleyma ekki 
því sem þarf að gera. 
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Reynsla foreldra 

Sumir foreldrar hafa miklar áhyggjur af 
framtíðinni. 

Það er eðlilegt að hugsa um hvað verður um 
barnið í framtíðinni. Mun það verða sjálfstæður 
fullorðinn einstaklingur eða mun það þurfa á mikilli 
aðstoð að halda? Þróun í búsetumálum fatlaðra 
hefur tekið miklum breytingum á fáum árum og 
sífellt er unnið að því að auka framboð á menntun 
og möguleika á atvinnuþátttöku fatlaðra. Framtíðin 
er því bjartari nú en áður. 

„Það var ekki hvað myndi gerast í leikskólanum 
eða í skólanum… ég stökk yfir það allt og fór að 
hafa ofboðslegar áhyggjur af fullorðinsárunum 
hans, að við myndum deyja á undan honum. 
Fannst svo sorglegt að hann myndi ekki eiga 
möguleika á að eignast börn eða fara í háskóla 
ef það væri það sem hann vildi. Og hvers konar 
geymslustað hann myndi lenda á. Ég hugsa ekki 
eins mikið um það núna.“ 
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Þjónusta Greiningarstöðvar 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins er starfrækt til 
að tryggja að börn með alvarlegar þroskaraskanir 
sem geta leitt til fötlunar fái greiningu, ráðgjöf og 
önnur úrræði sem miða að því að draga úr 
afleiðingum röskunarinnar.  

Fjöldi upplýsinga fylgja tilvísun til 
Greiningarstöðvar. 

Oft eru foreldrar fyrstir að taka eftir að þroski barns 
með einhverfu fylgir ekki þroska jafnaldra þess. 
Einnig getur grunur vaknað um þroskafrávik í 
skoðun á heilsugæslu eða hjá starfsfólki á 
leikskóla barnsins. Sérfræðingar í tengslum við 
leikskóla geta þá metið hvort einkenni einhverfu 
séu til staðar og vísað áfram til frekari greiningar 
eða svokallaðrar frumgreiningar. Einnig er hægt 
að leita til sérhæfðra barnalækna. 

Grunur um þroskafrávik getur vaknað hjá 
foreldrum, starfsfólki heilsugæslu eða á 
leikskóla barnsins. 

Þjónusta og réttindi 
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Áður en barni er vísað til Greiningarstöðvar þarf 
frumgreining að hafa farið fram. Frumgreining er til 
dæmis gerð á Miðstöð heilsuverndar barna.  
Mikið af upplýsingum þarf að fylgja tilvísun á 
Greiningarstöð. Það þarf að fylgja þroskasaga og 
lýsing á núverandi hegðun barnsins, mat á 
vitsmunaþroska og aðlögunarfærni og upplýsingar 
frá leikskóla um samskiptafærni (ef við á). Þá þurfa 
að koma fram upplýsingar um hvort barnið á 
systkini með einhverfu. Einnig fylgja gögn um 
skoðun barnalæknis, heyrnarmælingu,og mat á 
málþroska. Að lokum þurfa að fylgja upplýsingar 
um hvort heilkenni, raskanir í taugaþroska eða 
sjúkdóma sem hafa þekkt tengsl við einhverfu séu 
til staðar.  

Starfsmaður Greiningarstöðvar hefur 
samband við foreldra þegar tilvísun hefur 
borist þangað. 

Þegar tilvísun hefur verið vísað til fagsviðs 
einhverfu á Greiningarstöð fá foreldrar sent bréf 
þess efnis og einnig kynningarbækling 
Greiningarstöðvar. Fljótlega eftir það hringir 
starfsmaður greiningarsviðs í foreldra. Næstu skref 
eru að afla upplýsinga um allar rannsóknir sem 
hafa verið gerðar á barninu og lýsing á hegðun og 
þroska er fengin frá foreldrum, leikskólum og 
hugsanlega fleiri aðilum. Myndbandsupptökur og 
spurningalistar eru notuð til þess. 

Þjónusta og réttindi 
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Greiningarferlið tekur um tvo til fimm 
daga. 

Þá hefst formlegt greiningarferli. Þar er um að 
ræða læknisskoðun, svokallað greiningarviðtal við 
foreldra, athugun á hegðun barnsins, þroskamat 
og mat á aðlögunarhæfni. Þessar athuganir taka 
að minnsta kosti tvo til fimm daga. 

Þjónusta og réttindi 

Þegar niðurstöður liggja fyrir er haldinn 
fundur með foreldrum. 
Foreldrum er gerð grein fyrir niðurstöðunum þegar 
þær liggja fyrir. Ef óskað er, er rætt við systkini, 
ömmur og afa og jafnvel aðra ættingja. Foreldrum 
eru kynnt félagsleg réttindi og þjónusta og skrifuð 
vottorð og bréf sem nauðsynleg eru.  
Þá eru kynntar þarfir barnsins varðandi íhlutun. 
Óskað er eftir stuðningi við barnið í leikskóla í 
samræmi við réttindi til leikskólagöngu og 
svæðisskrifstofu málefna fatlaðra er gert viðvart 
um nýjan þjónustunotanda. Ef barnið er þegar 
byrjað í leikskóla er haldinn fundur með starfsfólki 
leikskólans,  ráðgjafarþjónustu sveitarfélagsins og 
svæðisskrifstofu og annarra aðila sem koma að 
málum. Snemmtæk íhlutun er hafin. 
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Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun þýðir að það er byrjað að vinna 
á markvissan hátt með barninu og fjölskyldu þess 
þegar barnið er á leikskólaaldri. Íhlutun á að 
hefjast um leið og grunur vaknar um þroskafrávik. 

Snemmtæk íhlutun byrjar strax á meðan 
barnið er ungt. 
Snemmtæk íhlutun hefur að markmiði að hafa 
jákvæð áhrif á þroskaframvindu barna eins 
snemma og hægt er. Þær íhlutunaraðferðir sem 
viðurkenndar eru hér á landi fyrir börn með 
einhverfu eru skipulögð kennsla (TEACCH) og 
snemmtæk atferlisþjálfun. Nánar er fjallað um 
þessar aðferðir í kaflanum Kennsla og uppeldi. 
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Í þjónustuteymi eru foreldrar, ráðgjafi frá 
Greiningarstöð og aðrir þeir sem koma að 
þjónustu við barnið og fjölskylduna samkvæmt 
þjónustuáætluninni. Þar eru til dæmis þeir sem 
koma að daglegri þjálfun og kennslu í 
leikskólanum. Þjónustuteymið hittist reglulega til 
að samræma markmið og miðla upplýsingum.  

Þjónustuteymi er stofnað fyrir barnið. 

Barnið fær áfram þjónustu. 
Þegar snemmtækri íhlutun lýkur hefst eftirfylgd 
þannig að barnið fær áframhaldandi þjónustu eftir 
þörfum eftir að leikskólagöngu lýkur.  

Þjónusta og réttindi 

Þjónustuáætlun er gerð fyrir barnið. 
Þjónustuáætlun er nokkurs konar samningur um 
alla þjónustu sem barnið og fjölskyldan fær, til 
dæmis frá leikskóla, Svæðisskrifstofu málefna 
fatlaðra og Greiningarstöð en einnig ýmsum 
sérfræðingum eins og sálfræðingi, iðjuþjálfa, 
sjúkraþjálfara og talmeinafræðingi. 
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Þjónusta leikskóla 

Fötluð börn eiga rétt á að fara í 
almennan leikskóla. 

Fötluð börn eiga rétt á leikskóladvöl á vegum 
sveitarfélaga. Hana á að veita í almennum 
leikskólum með nauðsynlegri stuðningsþjónustu 
eða á sérhæfðum deildum undir handleiðslu 
sérfræðinga.  

Börn með sérþarfir eiga rétt á viðeigandi 
þjálfun í leikskólanum. 

Börn með sérþarfir eiga rétt á aðstoð og þjálfun af 
hendi sérfræðinga innan leikskólans. Foreldrar og 
starfsfólk leikskóla eiga að fá ráðgjöf og þjónustu 
frá ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu viðkomandi 
sveitarfélags. Leikskólar eiga að vera þannig 
byggðir og reknir að þeir geti sinnt fötluðum 
börnum.  

Lög og reglugerðir: 

Lög um málefni fatlaðra 59/1992 
Lög um leikskóla nr 77/1994 
reglugerð um starfsemi leikskóla nr 
225/1995 
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Leikskólinn á að stuðla að því að fötluð 
börn aðlagist barnahópnum. 

Þjónusta og réttindi 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikskólinn eigi að 
taka tillit til þarfa hvers einstaks barns svo það geti 
notið sín á sínum eigin forsendum í hópi annarra 
barna.  
 
Sérstakt tillit á að taka til barns sem er á einhvern 
hátt fatlað eða býr við tilfinningalega- og/eða 
félagslega erfiðleika. Gæta þarf þess að barn 
einangrist ekki og aðlagist vel barnahópnum.  

Greiningarstöðin veitir starfsfólki 
leikskólans ráðgjöf. 
Greiningarstöð er í góðu samstarfi við leikskóla og 
veitir ráðgjöf til þeirra sem sjá um þjálfun fatlaðra 
barna þar. Leikskólar eiga að veita nemendum 
með sérþarfir þá þjónustu sem þeir þurfa á að 
halda. 
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Þjónusta TR 

Tryggingastofnun er ein af undirstöðum íslenska 
velferðarkerfisins því hún sér um framkvæmd 
almannatrygginga. 

T r y g g i n g a s t o f n u n  v e i t i r 
barnafjölskyldum ýmsa aðstoð, bæði 
almenna aðstoð og svo sértæka aðstoð til 
foreldra barna með sérþarfir. 
Almenn aðstoð er til dæmis: 
Lægri greiðslur fyrir læknisþjónustu, afsláttarkort 
og niðurgreiðsla vegna tannlækninga. 

Sértæk aðstoð getur falið í sér: 
 
• Umönnunargreiðslur 
• Umönnunarkort 
• Sjúkra– og talþjálfun 
• Ferðakostnað 
• Dvalarkostnað 
• Lyfjaskírteini 

Nánari upplýsingar er að finna á 
vefsíðu Tryggingastofnunar 
www.tr.is  

undir liðnum Foreldrar og börn. 
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Þjónusta Svæðisskrifstofu 

Svæðisskrifstofan er miðstöð allrar starfsemi fyrir 
fatlaða á hverju svæði. Þær bera fjárhagslega 
ábyrgð á rekstri heimila og stofnana sem ríkið 
rekur fyrir fólk með fötlun. 

Svæðisskrifstofa annast mat á umönnunarþörf 
fatlaðra barna og mat á þörf fyrir fjárhagsaðstoð 
þegar þarf að kaupa sérstök tæki vegna fötlunar. 
Svæðisskrifstofu ber einnig að sjá um að fatlaðir 
og aðstandendur þeirra fái stuðning og ráðgjöf 
eins og þeir eiga rétt á. 

Svæðisskrifstofa á að útvega fötluðum 
börnum og aðstandendum þeirra stuðning 
og ráðgjöf. 

Lesa má nánar um hlutverk 
svæðisskrifstofa á vef 
félagsmálaráðuneytisins 
www.felagsmalaraduneyti.is/

malaflokkar/ 

undir liðnum Málefni fatlaðra. 
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Umsjónarfé lag  e i nhverfra  er 
hagsmunafélag og vettvangur fyrir 
gagnkvæman stuðning aðstandenda barna 
Umsjónarfélag einhverfra var stofnað árið 1977 af 
fagaðilum og foreldrum einhverfra barna. 
Félagsmenn eru foreldrar, aðstandendur og 
fagfólk auk annara sem vilja stuðla að bættum hag 
fólks með röskun á einhverfurófi. Félagið er einnig 
vettvangur fyrir gagnkvæman stuðning 
aðstandenda einhverfra og starfræktir eru 
stuðningshópar sem hittast einu sinni til tvisvar í 
mánuði. 

 
 
Upplýsingar um félagið og einhverfu 
er að finna á vef Umsjónarfélagsins 
www.einhverfa.is 

Stuðningur og 
fræðsla 

Umsjónarfélag einhverfra 
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Sjónarhóll 

Stuðningur og fræðsla fyrir foreldra 

Sjónarhóll er ráðgjafarmiðstöð fyrir fjölskyldur 
barna með sérþarfir.  
 
Starfsfólk Sjónarhóls hefur yfirsýn yfir málefni 
barna með sérþarfir. Það getur veitt foreldrum 
upplýsingar um  viðkomandi fötlun, réttindi og 
þjónustu eða hvar hægt er að leita þeirra. 
 
Á Sjónarhóli er fjölskyldum hjálpað að komast í 
kynni við aðrar fjölskyldur sem búa við svipaðar 
aðstæður. 

Vefsíða Sjónarhóls er  
www.sjonarholl.net 

Á Sjónarhóli geta foreldrar fengið 
ráðgjöf  fagfólks um fatlanir, réttindi og 
þjónustu í boði. 
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Stuðningur og fræðsla fyrir foreldra 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins heldur 
reglulega foreldranámskeið fyrir foreldra ungra 
fatlaðra barna.  
Á námskeiðinu er sagt frá orsökum fatlana og 
hvernig greiningarferlið er. Sálfræðingur kemur og 
fjallar um álag sem foreldrar geta upplifað í ljósi 
áfallakenninga og félagsráðgjafi segir frá áhrifum 
fötlunar á fjölskylduna. Að lokum kemur foreldri 
fatlaðs barns og segir frá sinni reynslu. Á 
námskeiðinu ræða foreldrar einnig saman í minni 
hópum. 
Þessi námskeið eru foreldrum að kostnaðarlausu.  

Greiningarstöðin heldur námskeið fyrir 
foreldra barna sem nýlega hafa fengið 
greiningu. 

Námskeið á vegum 
Greiningarstöðvar 

Önnur námskeið á vegum Greiningarstöðvar 
eru til dæmis námskeið um atferlisþjálfun 
og skipulögð vinnubrögð. 
Sjá nánar á vefsíðu Greiningarstöðvar: 
www.greining.is 
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Systkinasmiðjan 

Systkinasmiðjan er vettvangur fyrir 
systkini barna með sérþarfir til að hitta 
önnur börn með svipaða reynslu.  

Í Systkinasmiðju er leyfilegt að hafa skoðanir á 
fötlun eða veikindum og fá útrás fyrir tilfinningar 
gagnvart ástandi systkinanna. Systkinasmiðjan er 
skemmtileg og lífleg. Þar fara fram leikir, matseld, 
gestir koma í heimsókn o.s.frv. Systkinasmiðja er 
ekki meðferð en hefur þó oft meðferðarlegt gildi 
fyrir börnin.  

Það er mikilvægt að börnin viti að þau megi 
skammast sín fyrir óviðeigandi hegðun systkina 
sinna. Eðlilegir árekstrar systkina valda ekki 
eftirsjá þegar um ófötluð börn er að ræða. En 
þegar systkini er fatlað gegnir öðru máli. 
Systkinasmiðjan hjálpar börnum að takast á við 
neikvæðar tilfinningar. 

 

 

Vefsíða Systkinasmiðjunnar er 
www.verumsaman.is 
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Kennsla og uppeldi 

Atferlisþjálfun 

Atferlisþjálfun er sú aðferð sem talið er að hafi 
skilað bestum árangri við þjálfun barna með 
einhverfu. Aðferðin byggir á hagnýtri 
atferlisgreiningu en hún felur í sér að fjöldi 
kennslustunda séu a.m.k. 30-40 kennslustundir á 
viku og að nemandinn sé einn með þjálfaranum 
mestallan tímann. 

Atfer l i s þ j á l f u n  e r  á h r i f a r í k 
íhlutunaraðferð fyrir börn með 
einhverfu. 

Atferlisþjálfun byggist á mjög skipulögðum og 
markvissum vinnubrögðum. Atferlisþjálfari vinnur 
eftir þjálfunaráætlun sem hefur verið gerð fyrir 
barnið. Þar er námsefninu skipt niður í þætti eins 
og grófhreyfingar, fínhreyfingar, tjáningu o.s.frv. 
Hverjum þætti er svo skipt í undirþætti. 
Grófhreyfingar geta þá til dæmis haft undirþættina 
að ganga upp og niður tröppur, hlaupa og hoppa. 

Atferlisþjálfi vinnur eftir markvissri 
þjálfunaráætlun sem hefur verið gerð 
fyrir barnið. 
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smærri þætti, til dæmis að geta fyrst gengið niður 
tröppur með því að halda í handrið en smám 
saman  er barninu kennt að sleppa handriðinu þar 
til það getur gengið óstutt niður tröppurnar. Með 
þessari aðferð lærir barnið smám saman þá færni 
sem stefnt er að. 

Kennsla og uppeldi 

Ein kennslulota samanstendur af fjórum 
eftirfarandi hlutum: 1) fyrirmælum, 2) svörun 
barns, 3) viðbrögð þjálfara við svörun barns og 4) 
stuttu hléi áður en næstu fyrirmæli eru gefin. 

1. Þjálfari: Lyftir höndum 
upp og segir “Gerðu 
eins!” 
2. Barn: Lyftir höndum 
upp. 
3. Þjálfari: Gefur barni 
rúsínu og segir glaðlega 
“Flott hjá þér!” 
4. Stutt hlé. 

Kennslulota gæti farið svona fram: 

Þjálfun fer fram í mörgum stuttum 
kennslulotum. 

Eftir nokkrar lotur er tekið lengra hlé þar sem 
barnið fær að leika sér frjálst. Almennt eru 
þjálfunarstundir ánægjulegar fyrir barnið. 
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TEACCH - skipulögð 
kennsla 

TEACCH byggir á því að flest fólk með einhverfu 
búi yfir ákveðnum eiginleikum, bæði jákvæðum og 
öðrum sem geta valdið erfiðleikum. Kennsluáætlun 
er gerð út frá styrkleikum hvers einstaklings. 
Helstu styrkleikar sem byggt er á eru: 
 
• Sjónrænn styrkleiki 
• Þörf fyrir skipulag og endurtekningu 
• Sérstök áhugamál 

Markmið TEACCH er að auka færni, sjálfstæði og 
áhuga einstaklingsins og auka skilning með því að 
gera umhverfið skiljanlegra. 

Kennsluáætlun er byggð á styrkleikum 
barnsins. 

Skipulögð kennsla felur í sér fimm aðferðir sem 
eru sniðnar að einkennum einhverfu. 
• Skipulagt umhverfi 
• Stundatöflu eða dagskrá 
• Vinnukerfi 
• Sjónrænar vísbendingar 
• Endurtekningu 

Aðferðir TEACCH mæta þörfum barna 
með einhverfu. 
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Kennsla og uppeldi 

Með skipulögðu umhverfi veit barnið hvað það á 
að gera á hverju svæði. Til dæmis á bara að borða 
í matsal, bara vinna á vinnusvæði og bara hvíla 
sig í hvíldarherbergi. Svæðin eru merkt á þann 
hátt sem barnið skilur, með sjónrænum 
vísbendingum. 

Skipulagt umhverfi segir til um hvað á að 
gera á hverju svæði. 

Stundataflan er meðal annars gerð til að gera 
skipulag dagsins skýrt, tryggja fyrirsjáanleika og 
auka sjálfstæði. Stundatafla getur einnig boðið upp 
á val eða samninga þegar barnið fær að velja 
hvað það gerir um daginn. Fyrirsjáanleiki getur 
hjálpað til við að auka öryggi og draga úr 
hegðunarvanda. 

Sjónræn stundatafla veitir barninu 
öryggi með því að gera viðburði dagsins 
fyrirsjáanlega. 
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Vinnukerfi er sett þannig upp að barnið viti hvar 
það á að vera, hvað það á að gera, hvað mikið 
það þarf að gera og hvernig og hvað gerist næst. 
Verkefni eru til dæmis sett í körfur og raðað þannig 
að þau eru unnin frá vinstri til hægri. Myndir eða 
litakerfi eru notuð til að flokka verkefnin og útskýra 
þau. 

Kennsla og uppeldi 

Verkefni eru sett upp í vinnukerfi með 
sjónrænum stuðningi. 

Flokkunarverkefni 
unnið frá vinstri til 
hægri. 

Sjónrænar vísbendingar eru notaðar vegna þess 
að börn með einhverfu eiga auðveldara með að 
skilja það sem þau sjá en heyra. Nánar er fjallað 
um sjónrænar vísbendingar í næsta kafla. 



32 

 

Sjónrænar vísbendingar 

Sjónrænar vísbendingar eru myndir eða 
hlutir sem barnið skilur. 

Sjónrænar vísbendingar geta hjálpað 
börnum með röskun á einhverfurófi að 
skilja heiminn betur. 

Það er auðveldara fyrir börn með einhverfu að 
skilja það sem þau sjá en töluð orð. Með því að 
nota sjónrænar vísbendingar og töluð orð saman 
kemst merking töluðu orðanna frekar til skila.  

Sjónrænar vísbendingar geta verið hlutir, 
ljósmyndir, myndir úr tímaritum, teikningar, PCS 
myndir eða skrifuð orð (PCS myndir eru myndir 
sérstaklega hannaðar til boðskipta). Sjónrænar 
vísbendingar eru notaðar vegna þess að börn með 
einhverfu eiga oft auðveldara með að skilja það 
sem þau sjá en heyra. Stundum koma upp 
árekstrar þegar barnið skilur ekki hvað það á að 
gera. 

PCS myndir eru frá Mayer-Johnson og einnig 
tölvuforritið Boardmaker sem nota má til að gera gögn 
með sjónrænum vísbendingum.  Vefslóðin er: 
www.mayer-johnson.com. 
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Kennsla og uppeldi 

Það er hægt að búa til 
stundatöflu með myndum eða 
hlutum. 

Háttatími 
Bursta tennur 

Fara úr fötum 

Bað 

Fara í náttföt 

Lesa sögu 

Sofa 

Sjónrænar vísbendingar má nota til 
að sýna barninu hvað það á að 
gera, til dæmis með því að búa til 
stundatöflu sem sýnir það sem er í 
vændum, t.d. háttatími eða 
leiðbeiningar um ákveðna athöfn 
eins og hvernig á að þvo hendur. 

Hér til hliðar er stundatafla 
þar sem notaðar eru PCS 
myndir. 
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Barnið getur lært að nota myndir eða 
hluti til að velja hvað það langar að gera. 

Kennsla og uppeldi 

Dæmi um val með PCS myndum: 

  

Sjónrænar vísbendingar eru oft notaðar til að 
hjálpa barni að velja á milli tveggja eða fleiri 
athafna eða hluta. 

Myndir verða að vera einfaldar. 
Aukahlutir á myndinni trufla. 

Bolti Bolti eða maður? 
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Kennsla og uppeldi 

Áþreifanlegir hlutir eru einfaldasta 
útgáfan af sjónrænum vísbendingum. 

Athöfn Hlutur 

Að borða Skeið 

Að púsla Biti úr púsluspili 

Að fara út að leika Vettlingur 

Dæmi um hluti sem hægt er að nota 

Tímavaki er klukka sem sýnir 
tíma á myndrænan hátt. 
Jón á að borða kvöldmat eftir 40 
mínútur. Hann má leika sér í 
tölvunni þangað til. Tímavakinn 
sýnir honum hvað hann á langan 
tíma eftir til að leika sér í tölvunni. 
Þegar rauða skífan er horfin veit 
hann að nú er  
kominn kvöldmatur. 

 

Tímavaki fæst t.d. í 
Skólavörubúðinni. 
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Kennsla og uppeldi 

Fyrstu skrefin í notkun sjónrænna 
vísbendinga: 
• Mikilvægt er að byrja smátt. 

• Veljið mynd eða hlut sem barnið og aðrir í 

 umhverfi þess skilja. 

• Byrjið á að nota sjónrænar vísbendingar sem 

 tengjast einhverju sem barnið hefur áhuga á.  

 

 Þannig er líklegra að vel gangi í upphafi. 
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Félagshæfnisögur 
Félagshæfnisögur eru aðferð til að kenna börnum 
á einhverfurófi félagslega færni.  

Félagshæfnisögur geta hjálpað börnum 
að haga sér á viðeigandi hátt. 
Félagshæfnisögur eru oft um félagslegar aðstæður 
sem eru barninu erfiðar. Í sögunum er sagt á 
jákvæðan hátt hvernig barnið getur tekist á við 
aðstæðurnar og komið út sem sigurvegari. 
Sögurnar eru skrifaðar um sérstakar aðstæður en 
ekki hegðun almennt. 

Kennsla og uppeldi 

Félagshæfnisögur eru búnar til með 
þarfir barnsins í huga. 

Sögurnar eru stuttar og einstaklingsmiðaðar. Þær 
eru á einföldu máli og gjarnan myndskreyttar til að 
auka skilning barnsins. 
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Félagshæfnisögur má nota til að kenna reglur og 
gildi sem við búum við. Dæmi um slíkt eru 
kurteisisreglur eins og að segja afsakið þegar 
maður hefur ropað. Á sama hátt má gera sögu um 
að það eigi að leika fallega með dótið sitt í staðinn 
fyrir að skemma það. 

Félagshæfnisögur geta kennt börnum að 
fara eftir reglum. 

Félagshæfnisögur geta undirbúið barnið 
fyrir aðstæður sem það hræðist. 
Félagshæfnisögur geta undirbúið barnið fyrir 
aðstæður sem því þykja óþægilegar. Til dæmis er 
hægt að skrifa sögu um að fara til tannlæknis. Þá 
er best að lesa söguna nokkrum sinnum við 
öruggar aðstæður og svo áður en farið er til 
tannlæknisins. 

Gott er að byrja á að búa til 
félagshæfnisögur sem hrósa barninu. 

Kennsla og uppeldi 

Félagshæfnisögur eru ekki bara notaðar til að taka 
á vandamálum. Þær má líka nota til að að segja 
barninu hvað það er duglegt. Í slíkum sögum eru  
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engar leiðbeiningar um hvernig á að haga sér. Það 
er æskilegt að byrja á að nota sögur um atvik þar 
sem barnið stóð sig vel áður en þær eru notaðar til 
að leiðbeina barninu um hegðun. 

Ákveðnar reglur eru um hvernig á að 
semja félagshæfnisögu. 

Félagshæfnisögur Carol Gray eru byggðar upp 
eftir ákveðnum reglum. Sögurnar eiga að hafa titil 
sem lýsir umfjöllunarefninu vel. Fjórar gerðir af 
setningum mynda félagshæfnisögu.  Á næstu 
blaðsíðu er dæmi um félagshæfnisögu og hvernig 
setningar byggja hana upp. 

Kennsla og uppeldi 

Nákvæmari leiðbeiningar um gerð 
félagshæfnisagna má finna í bók Bryndísar 
Sumarliðadóttur, Félagshæfnisögur sem fæst 
hjá Umsjónarfélagi einhverfra. 
 
Kennsluvef um félagshæfnisögur er að finna á 
slóðinni http://nemendur.khi.is/hallhinr/
lokaverkefni.htm 
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Má ég vera með? 

 

1. Ég heiti Emil.    
2. Ég er  5 ára. 
3. Krakkarnir í  
Grænagarði leika sér saman.  
 
4. Stundum gleymi ég mér og meiði 
aðra krakka.  
 
 
 
5. Það er betra að vera góður.  
 
 
6. Þegar ég vil leika með börnunum get 
ég spurt: 
 Má ég vera með?                                      
 
 
7. Það er miklu betra.  
 
 
8. Þá getum við leikið okkur saman.  
 
9. Börnunum á Grænagarði 
finnst gaman að leika sér. 
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L ýs a n d i  s e t n i n g a r  e r u  g r u n n u r 
félagshæfnisögunnar. Setningar númer 1-4  eru 
lýsandi setningar. 

Leiðbeinandi setningar eru jákvæðar 
uppástungur um hvernig barnið getur hagað sér í 
tilteknum aðstæðum. Setningar númer 5, 6 og 8 
eru leiðbeinandi setningar. 

Jákvæðar setningar endurspegla sameiginleg 
gildi í menningu okkar. Setning númer 7 er jákvæð 
setning. 

Viðhorfssetningar segja hvað öðru fólki finnst. 
Setning númer 9 er viðhorfssetning. 

Kennsla og uppeldi 
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Málörvun 
Það er ekki til ein málörvunaraðferð sem hentar 
öllum. Í sumum tilvikum er hægt að nota sömu 
aðferðir til málörvunar og foreldrar nota almennt 
með börnum sínum eins og að syngja vísur og 
lesa bækur. En þegar þær aðferðir duga ekki til 
má reyna óhefðbundnar tjáskiptaleiðir. 

Venjulegar aðferðir til að örva málþroska 
barna eru til dæmis að: 
 
Lesa eða skoða bækur við hæfi með börnunum og  
staldra við og tala um efni þeirra.  
 
Syngja vísur og fara með þulur.  
 
Tala við barnið um það sem verið er að gera með 
því, t.d. ef verið er að útbúa morgunverð er hægt 
að lýsa athöfninni: „Fyrst setjum við kornflex í 
skálina og svo hellum við mjólkinni yfir. Nú geturðu 
borðað morgunmatinn.“  
 
Ef barn talar í stuttum setningum er gott að lengja 
setningarnar. Til dæmis ef barnið segir „stór bíll“ er 
hægt að bæta við „já stóri vörubíllinn keyrir hratt“. 
 
Mikilvægt er að virkja barnið til tjáningar, t.d. með 
því að spyrja opinna spurninga (spurninga sem 
ekki er hægt að svara bara með já eða nei). 
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Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir hjálpa 
börnum sem eiga erfitt með að segja orð 
að þróa mál og tjá sig. 

Kennsla og uppeldi 

Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir henta vel til að styðja 
við málþroska barna með einhverfu. Í sumum 
tilvikum hentar að nota Tákn með tali en einnig eru 
notuð benditákn sem  geta verið hvort sem er í 
formi hluta eða mynda.   

Börn sem fara í atferlisþjálfun fá mikla 
málörvun. 

Börn sem eru í atferlisþjálfun fá mikla málörvun 
þar sem færni er þrepaskipt allt frá því að herma 
eftir hljóðum upp í að barnið geti spurt hv-
spurninga og botnað setningar eins og „ef ég er 
þreyttur þáQ. (fer ég að sofa)“  

Samskiptabækur má nota sem tæki til 
málörvunar. 
Samskiptabækur gefa tækifæri til spjalls og 
upprifjunar en í þær skrifa þeir sem annast barnið 
um viðburði dagsins og jafnvel myndskreyta 
frásögnina til að gera hana skiljanlegri fyrir barnið. 
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Tákn með tali 

Tákn með tali (TMT) er tjáningaraðferð þar sem 
töluð orð, látbragð, svipbrigði og tákn eru notuð í 
bland.  

Einföld tákn eru notuð með töluðu máli. 

Í TMT eru táknin alltaf notuð til að styðja við talað 
mál. Táknin gera töluðu orðin sýnileg svo það er 
auðveldara fyrir barnið að skilja merkingu þeirra. 
Þótt barn nái ekki tökum á að tákna sjálft getur 
það samt haft skilning á merkingu tákna. 

TMT getur þjálfað barnið í að herma 
eftir. 

Hægt er að byrja að nota TMT með mjög ungum 
börnum og það getur verið sniðugt að nota tákn til 
að þjálfa eftirhermun. Best er að fyrstu táknin sem 
barn lærir tengist daglegu lífi barnsins. Það eru til 
dæmis táknin mamma, pabbi, duglegur, borða og 
sofa. 

Námsgagnastofnun hefur gefið út 
Tákn með tali orðabók og 
tö l vuforr i t  sem auðve ldar 
verkefnavinnu og kennslugagnagerð. 
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Ef barnið á að læra að nota TMT verða 
þeir sem umgangast barnið mest að vera 
duglegir að nota það. 

Kennsla og uppeldi 

Mikilvæg atriði: 
• Barn lærir ekki að nota TMT nema það sjái 
 aðra gera það. 
• Mikilvægt er að flestir sem barnið umgengst 
 noti TMT. 
• Best er að fyrstu táknin sem barn lærir tengist 
 daglegu lífi barnsins 
• Fyrstu táknin verða að byggja á einföldum  
 hreyfingum. 
• Það getur liðið nokkur tími þar til barnið byrjar 
 sjálft að nota tákn sem það hefur lært. 

 
 
Á vefsíðunni tmt.is eru leiðbeiningar og 
fræðsluefni um notkun TMT.  
Þar eru líka orðalistar þar sem táknin eru 
sýnd með hreyfimyndum. 

Aðalatriðin í hverri setningu eru táknuð en ekki 
hvert einasta orð. Til að byrja með er gott að tákna 
bara eitt orð í hverri setningu. Dæmi: Hvar er 
bangsi? Viltu mjólk að drekka?  
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Samskiptabækur 

Samskiptabók er venjuleg stílabók sem fylgir 
barninu að heiman og á leikskólann eða aðra staði 
sem barnið fer á. Þeir sem sinna barninu skrifa um 
viðburði dagsins. 

Samskiptabók er eins konar dagbók þar 
sem er skrifað um það sem barnið hefur 
verið að gera yfir daginn. 

Hér verður fjallað um samskiptabókina sem 
hjálpartæki til tjáskipta. Stundum eru 
samskiptabækur notaðar til að miðla upplýsingum 
á milli foreldra og stofnana. Þá eru þær ekki 
notaðar sem tæki til málörvunar. 

Samskiptabók hjálpar til við að spjalla við 
barnið. 

Með því að lesa samskiptabókina með barninu 
geta foreldrarnir til dæmis spjallað við barnið um 
daginn í leikskólanum og starfsfólkið á 
leikskólanum getur rifjað upp með barninu hvað 
það gerði skemmtilegt um helgina. 
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Gerum bókina þannig að barninu finnist 

gaman að lesa hana með okkur. 

Kennsla og uppeldi 

Skrifum um jákvæða atburði. 
 
Skrifað er í fyrstu persónu (ég lék mér með 
kubba). Helst er bara skrifað um jákvæð atriði í 
samskiptabókina, hvað barnið var duglegt og það 
sem það gerði skemmtilegt. 

Myndskreytum frásögnina. 
 

Sniðugt er að myndskreyta og nota ljósmyndir eða 
PCS myndir sem barnið skilur.    

PCS mynd Á næstu síðu er dæmi um 
hvernig blaðsíða í 
samskiptabók gæti litið út. 
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Kennsla og uppeldi 

Þriðjudagur 12. janúar 

Í dag fór ég í leikskólann.  

Það var gott veður og allir 
krakkarnir fóru út að leika sér. 
Ég var ánægður með það og 
var duglegur að leika mér. 

Ég borðaði hamborgara í hádeginu. Namm 
namm!  

Eftir matinn var ég að leika mér með kubbana.  

Svo fór ég heim eftir góðan dag.  
                                    Kveðja, Bjössi og Nína. 
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Bjössi á þessa samskiptabók. 
Nína styður Bjössa á leikskólanum og 
skrifar í bókina fyrir hann. 
 
Þarna eru notaðar PCS myndir af 
rennibraut og kubbi, ljósmyndir af 
leikskólanum og heimili Bjössa og 
teikning af hamborgara. 
 
Nína skrifar í fyrstu persónu svo það 
er eins og Bjössi hafi skrifað sjálfur. 
Hún kvittar fyrir sig svo sjáist hver 
skrifaði fyrir Bjössa. 

Kennsla og uppeldi 
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Leikir og verkefni 

Leikur er aðferð barna til að gera tilraunir og æfa 
færni sína  - að læra á heiminn. Börn með 
einhverfu leika sér oft ekki á hefðbundinn hátt. Því 
er mikilvægt að hjálpa þeim að leika sér til að þau 
fái tækifæri til að þroskast í gegnum leik eins og 
önnur börn. 

Það gæti reynst vel að skipuleggja leikumhverfi 
barnsins heima fyrir. Hér eru nokkur atriði sem er 
gott að hafa í huga. 
 
Þegar foreldrar skipuleggja leik fyrir barn með 
einhverfu þarf að gæta þess að enda leikinn áður 
en barnið missir áhugann.  
 
Það gæti verið þægilegra fyrir barnið að leika sér á 
gólfinu en sitjandi við borð.  
 
Hugsanlega getur barnið einbeitt sér betur að leik 
ef það snýr að vegg heldur en þegar það horfir yfir 
herbergi.  

Umhverfið getur haft áhrif á einbeitingu 
barns í leik. Foreldrar geta breytt 
umhverfinu þannig að barnið eigi 
auðveldara með að einbeita sér. 
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Kennsla og uppeldi 

Fjölbreyttir leikir styðja við þroska 
barna. Hér eru nokkrar hugmyndir. 

Verkefni sem þjálfa fínhreyfingar og skynjun 
 
Leika með leir. 
Mála eða lita. 
Leita að hlutum í bala með ósoðnum hrísgrjónum. 

Verkefni sem þjálfa rýmisskynjun, 
skipulagningu og flokkun 
 
Púsla púsluspil við hæfi. 
Leika með flokkunarílát. 
Leika með kubba sem er 
hægt að raða ofan í og 
ofan á hvern annan. 
Byggja úr kubbum - bæði 
hægt að nota kubba sem festast saman. 
eins og Lego og trékubba. 

Grófhreyfingar innan  dyra - þjálfun 
grófhreyfinga og jafnvægisskyns 
 
Leika með bolta. 
Hoppa, t.d. niður af sófa á dýnu eða púða. 
Ganga eftir þrautabraut -  hægt er að búa til 
jafnvægislínu með málningarlímbandi, raða bókum 
á gólf til að stíga á og skríða undir borð. 
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Kennsla og uppeldi 

Leikur utandyra - þjálfun grófhreyfinga og  
jafnvægisskyns 
 
Róla 
Renna í rennibraut 
Leika í sandkassa 
Ganga upp og niður tröppur 
Klifra í kastala 

Tónlist - þjálfar hlustun, skynjun og 
hreyfiþroska 
 
Dansa 
Syngja lög með hreyfingum 
(hægt að nota Tákn með tali) 
Spila á hljóðfæri, t.d. trommur, 
hristur, sílófón eða flautu 

Ýmis leikföng sem geta hentað börnum með 
einhverfu: 
 
Leikföng sem búa til hljóð 
Tæki sem er hægt að snúa eða hrista 
Sápukúlur 
Blöðrur 
Leikföng þar sem ýtt er á takka og upp kemur dót 
Vatnsfata sem leikfang er látið detta ofan í. 
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