
  

 

Leiðbeiningar um viðurkennt verklag 

Einhverfurófsröskun 

Um leiðbeininga heftið 2 

Skipulag og 
framkvæmd þjónustu 

3 

Þátttaka foreldra 4 

Þjálfun starfsmanna 5 

Einkenni áhrifaríkra 
áætlana 

6 

Innihald einstak-
lingsáætlana 

8 

Aðferðir við þjálfun og 
kennslu 

10 

Efni: 

Árangursrík þjálfun og kennsla fyrir 0-8 ára börn 

Aðferðir sem sýnt hefur verið fram á með viðurkenndum vísindalegum 

rannsóknum að séu gagnlegar og hafi í för með sér jákvæðan árangur 

nefnast sannreyndar aðferðir. Hugtakið vísar til þess að aðferð og 

framkvæmd séu byggðar á niðurstöðum rannsókna um gagnsemi og að 

aðferðin skili árangri fyrir þá sem hún er ætluð. Notkun sannreyndra 

aðferða er talin sérstaklega mikilvæg þegar um er að ræða börn með 

röskun á einhverfurófi. Með sannreyndum aðferðum má brúa bilið á 

milli rannsókna og klínískrar vinnu og tryggja þannig að besta 

vísindalega þekking nýtist í daglegu starfi. 

 

Sannreyndar aðferðir 

 Heimildir 11 
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Í þessu hefti er að finna leiðbeiningar um viðurkennt verklag (best practice guidelines) og 

sannreyndar aðferðir (evidence based methods) til þjálfunar og kennslu fyrir 0-8 ára börn 

með röskun á einhverfurófi. 

Algengi einhverfu hefur aukist á síðustu árum og samhliða þeirri aukningu hefur 

mikill fjöldi þjálfunar- og kennsluaðferða verið þróaður með það að markmiði að draga úr 

áhrifum fötlunarinnar og stuðla að auknum lífsgæðum. Rannsóknir á sviði þjálfunar og 

kennslu barna með einhverfu hafa sýnt fram á að mikilvægt er að þau fái markvissa og 

heildstæða þjálfun sem miðuð er að sérstökum þörfum þeirra, um leið og grunur um 

einhverfurófsröskun vaknar. 

Með þessum upplýsingum er komið á framfæri mikilvægi þess að þeir sem sinna 

börnum með einhverfu nýti sér sannreyndar aðferðir og taki að sér það hlutverk að brúa 

bil á milli rannsóknaniðurstaðna og klínískrar vinnu með því að nota bestu vísindalegu 

þekkingu í þágu barnanna. 

Öll börn með röskun á einhverfurófi, óháð því hvaða flokki röskunin tilheyrir, það er að 

segja einhverfa, Aspergersheilkenni, ódæmigerð einhverfa eða aðrar raskanir á rófinu og 

án tillits til alvarleika einkenna og getu barns, ættu að eiga kost á sérhæfðri þjálfun, 

kennslu og þjónustu eins og um einhverfu væri að ræða. Markmið þjálfunar og kennslu 

barna með einhverfurófsröskun eru oft ólík markmiðum hefðbundinnar kennslu í skólum. 

Leggja þarf áherslu á að sérhver einstaklingur nái færni í persónulegu sjálfstæði ásamt 

félagslegri færni og ábyrgð. Leggja skal áherslu á samfelldar framfarir á sviði 

vitsmunaþroska, félagsfærni, boðskiptafærni og aðlögunarfærni. Gera þarf ráð fyrir virkri 

nálgun óviðeigandi hegðunar ásamt skipulagðri yfirfærslu þekkingar og alhæfingu yfir á 

fjölbreytilegar umhverfisaðstæður. 

Mikilvægt er að öll íhlutun sé byggð á viðurkenndum, sannreyndum aðferðum, jafnt á 

sérstökum þjónustustöðvum sem og í hinu almenna þjónustukerfi. 

 

Upplýsingarnar í þessu hefti eru byggðar á MA verkefni höfundar. 

 

Hafnarfirði 1. september 2008 

Guðný Stefánsdóttir þroskaþjálfi 
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Einstaklingsmiðuð þjálfunar- og þjónustuáætlun skal útbúin fyrir hvert barn og 

fjölskyldu þess. Þjálfunar- og kennslumarkmið skulu vera sýnileg og innihalda 

mælanlega færni- og hegðunarþætti, sem ætlað er að hafa áhrif á þátttöku barnsins í 

skóla, fjölskyldulífi og samfélagi. Markmið skulu þannig fram sett að þeim megi 

mögulega ná innan 12 mánaða. 

Áætlanir skulu innihalda eftirfarandi færniþætti: 

• Félagsfærni, sem miðar að því að auka þátttöku barnsins í lífi fjölskyldunnar 

ásamt skólastarfi og samfélaginu í heild. Sem dæmi um félagsfærni er 

eftirherma, virk hlutdeild og þátttaka í félagslegum athöfnum, viðeigandi 

félagsleg viðbrögð gagnvart félögum og fullorðnum, samhliða og gagnvirkur 

leikur með öðrum börnum. 

• Yrta og óyrta málfærni ásamt óyrtri boðskiptafærni og hagnýtu táknbundnu 

boðskiptakerfi fyrir þá sem ekki nýta sér talmál. 

• Aldurssvarandi fín- og grófhreyfifærni í tengslum við verklegar athafnir. 

• Vitsmunafærni, jafnt undirstöðufærni sem og færni í skólatengdum atriðum. 

• Viðbrögð við óæskilegri hegðun þar sem erfiðri hegðun er skipt út fyrir 

hefðbundna og meira viðeigandi hegðun. 

• Sjálfstæði í skipulagsfærni og annarri hegðun sem liggur til grundvallar 

árangri í hefðbundnu kennslurými til dæmis sjálfstæði í vinnubrögðum, fylgja 

hópfyrirmælum og biðja um aðstoð. 

Gera þarf ráð fyrir stigvaxandi ferli áætlana sem ná til athafna og leikja og hafa það 

að markmiði að auka færni barnsins í að bregðast við umhverfi sínu á viðeigandi hátt. 

Stigvaxandi kröfur skulu taka mið af þroskastöðu sérhvers barns. 

Mælingar á árangri skulu vera skráðar skipulega til þess að hægt sé að meta hvort 

þjálfunin skili tilætluðum árangri. Árangur skal metinn reglulega og markmið 

endurskoðuð og aðlöguð samkvæmt því. 

 

Skipulag og framkvæmd þjónustu 
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Þátttaka foreldra er talin afar mikilvæg og að einhverju leyti forsenda fyrir árangri. 

Gera skal ráð fyrir þátttöku foreldra í þjálfun og kennslu barnanna ásamt því að 

gefa foreldrum kost á að læra að nota sértækar aðferðir við þjálfun. 

Þegar barn greinist með einhverfu hefur það í för með sér aukið álag á flestar 

fjölskyldur. Sýnt hefur verið fram á að þar sem foreldrar nýta sér áhrifaríkar 

þjálfunarleiðir og/eða njóta stuðnings innan fjölskyldu eða félagsumhverfis, má sjá 

markvert minni álags einkenni. Þeir foreldrar sem upplifa aukið álag við umönnun 

barnsins, ættu að eiga kost á ráðgjöf frá félags- og heilbrigðisþjónustu. 

Til þess að foreldrar geti staðið undir þeirri ábyrgð sem fylgir því að eiga barn með 

einhverfurófsröskun þurfa þeir að hafa aðgang að upplýsingum um fötlun barnsins, 

matsaðferðir, þjálfunar- og kennsluáætlanir og önnur úrræði sem bjóðast. Á síðustu 

árum hefur aukin notkun á interneti og aukin umfjöllun um einhverfu í fjölmiðlum, 

leitt til þess að foreldrar hafa öðlast meiri þekkingu á fötluninni. Jafnhliða því hafa 

vafasamar aðferðir með veikan eða jafnvel engan vísindalegan grunn, átt greiðari leið 

að foreldrum. Upplýsingar til foreldra þurfa að vera þess eðlis að þær undirbúi foreldra 

sem best undir hlutverk þeirra og ábyrgð. Þjónustustofnanir ættu að afhenda foreldrum 

skriflegar upplýsingar um einhverfurófsröskun, viðurkenndar þjálfunar- og 

kennsluleiðir ásamt upplýsingum um félagsleg réttindi og aðstoð, eins snemma og hægt 

er. Foreldrar skulu einnig fá skriflegar niðurstöður og upplýsingar um barnið sitt 

ásamt því að hafa aðgang að starfsmanni sem þeir geta leitað til með áhyggjur sínar 

eða spurningar. Þegar fundað er með foreldrum skal ætíð halda vöku yfir því að 

foreldrar fái tækifæri til að tjá sín sjónarmið og bera fram spurningar sem lúta að 

þjálfun og kennslu barnsins. 

Sýnt hefur verið fram á að foreldrar geta á farsælan hátt, nýtt sér aðferðir sem hafa 

áhrif á hegðun barna þeirra. Því er mikilvægt að foreldrar fái tækifæri til að læra þær 

aðferðir sem hafa áhrif á óæskilega hegðun og aðferðir til að kenna barninu sínu nýja 

færni. Þessu skal fylgt eftir með ráðgjöf til foreldra sem nýtist þeim á heimavelli. 

 

Þátttaka foreldra 
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Talið er að fræðsla og undirbúningur starfsmanna sé einn veikasti hlekkurinn í 

þjónustu við börn með einhverfu og fjölskyldur þeirra. Áætlanir um uppbyggingu 

þekkingar og reynslu eru þar af leiðandi nauðsynlegar, ásamt því að gerðar séu 

ráðstafanir til að halda starfsmönnum með reynslu og þekkingu í störfum á þessu 

sviði. Fræðsla og þekking þarf að ná til fleiri en þeirra sem sinna barninu mest. 

Fræðsla til þeirra sem bera ábyrgð á þjálfun og sérkennslu er veigamikill þáttur í að 

koma til leiðar áhrifaríkum breytingum. Gera þarf áætlun um þjálfun og menntun 

starfsmanna sem sinna börnum með einhverfurófsröskun og fjölskyldum þeirra.  

Framboð af fagfólki með sérhæfða þekkingu á einhverfurófsröskunum er af 

skornum skammti, því standa margir starfsmenn frammi fyrir erfiðu verkefni sem 

þeir hafa ekki næga þekkingu til að leysa vel af hendi. Til þess að þekking byggist 

upp á sem skemmstum tíma er ráðlegt að auka færni þeirra sem búa yfir þekkingu á 

þroskaröskunum almennt, í þá átt að þeir öðlist sérhæfingu á sviði 

einhverfurófsraskana. 

Starfsmenn þurfa að kunna skil á kenningum og rannsóknum um viðurkennt 

verklag fyrir börn með einhverfu. Einnig er mikilvægt að þeir þekki kenningar og 

aðferðir sem snúa að: hagnýtri atferlisgreiningu (applied behavioral analysis), 

náttúrulegu námi (naturalistic learning), tilfallandi kennslu (incidental teaching), 

aðtoð tæknilausna (assistive technology), félagsfærni, boðskiptum, samskipan, 

aðlögunarfærni, málþjálfun, viðhaldi þekkingar, alhæfingu, matsaðferðum og kunni 

að nýta sér viðeigandi skráninga aðferðir. 

Starfsmenn þurfa að kunna skil á þeim mikla einstaklingsmismun sem einkennir 

börn með einhverfurófsröskun. Breytileiki í vitsmunaþroska og málfærni getur verið 

allt frá því að barnið greinist með alvarlega þroska- og málhömlun, til þess að 

barnið mælist með afburðar greind. Þessi mikli einstaklingsmismunur kallar á það 

að starfsmenn séu vel menntaðir á sviði einhverfurófsröskunar og mögulegum 

áhrifum þjálfunar og kennslu. 

Það gefur mestan árangur að kenna starfsmönnum með því að þeir fái að taka 

virkan þátt í að læra og fái tækifæri til að æfa sig í aðferðunum. Námskeið eða 

fyrirlestrar geta örvað áhuga hjá starfsmönnum en þeir koma ekki í staðin fyrir 

ráðgjöf þar sem boðið er upp á áþreifanlega, virka þátttöku og æfingar. Þeir sem 

sinna þjálfun og kennslu starfsmanna skulu hafa sérþekkingu og reynslu á sviði 

einhverfurófsraskana. 

Þjálfun starfsmanna 
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Einkenni áhrifaríkra áætlana 

Einstaklingsmiðuð áætlun skal gerð með hliðsjón af þörfum sérhvers barns og 

fjölskyldu þess.  

 

Leggja skal ríka áherslu á eftirfarandi þætti við gerð einstaklingsáætlunar: 

 

• Íhlutun skal hefjast um leið og grunur um einhverfurófsröskun vaknar. 

Áætlun skal vera sérhæfð, einstaklingsmiðuð og framkvæmd með markvissri 

innlögn. Með hliðsjón af styrk- og veikleikum barnsins skal markvisst 

skipuleggja tíma í einstaklingsþjálfun og þjálfun meðal jafnaldra. 

Þjálfunarumhverfi skal taka mið af einstaklingsáætluninni. 

 

• Öflug þjálfun skal eiga sér stað allan skólatíma barnsins, fimm daga 

vikunnar, minnst 25 klukkustundir á viku og skal vara allt almanaksárið. 

Tíma fjöldi getur tekið breytingum út frá lífaldri og þroskastöðu barnsins. 

 

• Endurteknar skipulagðar þjálfunarlotur, einstaklingsþjálfun eða þjálfun í 

fámennum hópum undir miklu eftirliti fullorðinna. Fyrir yngstu börnin getur 

lengd þjálfunarlota verið 15–20 mínútur, en ráðlagt er að þær lengist með 

auknum aldri og getu barnsins. Við markvissa útfærslu á sérhæfðum 

markmiðum skal gera ráð fyrir daglegri einstaklingsmiðaðri aðstoð og innlögn 

frá fullorðnum. 

 

• Markviss þátttaka og þjálfun foreldra. 

 

• Æskilegt er að hver starfsmaður hafi ekki fleiri en tvö börn með einhverfu í 

sinni umsjá, þetta á sérstaklega við þegar um ung börn er að ræða. 

 

• Ferli þjálfunar- og kennsluáætlunar þarf að fela í sér skipulagt endurmatmat 

á framvindu þar sem niðurstöður eru nýttar til áherslubreytinga og 

endurbóta. Ef mælanlegur árangur er ekki sýnilegur innan þriggja mánaða 

skal auka styrk þjálfunarinnar með því að fjölga þjálfunartímum, breyta 

áherslum, fækka í hópnum sem barnið fær þjálfun sína í eða fá viðbótar 

stuðning og ráðgjöf. 
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Nauðsynlegt er að áætla sérstakan tíma í þjálfun félagsfærni. Leggja þarf áherslu á 

sjálfsprottin samskipti, samspil og gagnkvæmni í samskiptum við félaga ásamt 

sjálfstæðri þátttöku í hefðbundinni dagskrá jafnaldra. Gera þarf ráð fyrir að börnin fái 

þjálfun og viðeigandi leiðbeiningar í raunverulegum aðstæðum. 

Megináhersla skal lögð á eftirfarandi: 

 

Virk frumkvæðisboðskipti skulu vera undirstaða í öllum íhlutunaráætlunum og 

gengið skal út frá þeim forsendum að öll börn geti lært að tala. Nota skal áhrifaríka 

kennslu- og þjálfunartækni sem sýnt hefur verið fram á, á fræðilegan og vísindalegan 

hátt, að skili jákvæðum áhrifum fyrir virk boðskipti og munnlega færni. 

 

Með einstaklingsmiðuðum sérhæfðum aðferðum skulu félagsleg fyrirmæli gefin 

jafnt yfir daginn í mismunandi aðstæðum. Gengið skal út frá aldursviðeigandi 

félagsfærni athöfnum, til dæmis skal leggja áherslu á eftirhermu hjá yngstu 

börnunum en samleik með jafnöldrum hjá þeim eldri. 

 

Við þjálfun leiks skal aðaláhersla vera á leik með leikfélögum ásamt fyrirmælum 

um viðeigandi notkun leikfanga. 

 

 

Önnur þjálfun sem miðar að því að auka vitsmunafærni skal sett í samhengi við 

raunverulegar aðstæður þ.e. það umhverfi þar sem færninnar er almennt krafist. Gera 

þarf ráð fyrir skipulagðri yfirfærslu og alhæfingu og skal sá þáttur gerður eins 

mikilvægur og að þjálfa nýja færni. Aðferðir til að viðhalda þekkingu, yfirfæra og 

alhæfa yfir á mismunandi umhverfisaðstæður, geta verið ólíkar 

grunnþjálfunaraðferðunum. 

 

Viðbrögð við óæskilegri hegðun skulu sett í samhengi við þær aðstæður þar sem 

hegðunin á sér stað. Nota skal aðferðir sem byggja á vísindalegum grunni sem eru 

jafnframt faglegar og jákvæðar. Sem dæmi má nefna virknigreiningu, styrkingu 

markhegðunar og virka boðskiptaþjálfun. 

 

Viðeigandi skólafærni skal þjálfuð þegar það er talið tímabært út frá færni og 

þörfum barnsins. 
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Einstaklingsmiðaðar áætlanir: Mælt er með að íhlutunaráætlanirnar séu einstak-

lingsmiðaðar og taki sérstaklega mið af börnum með einhverfurófsröskun. Lögð er 

áhersla á að áætlanirnar nái yfir fimm mikilvæg svið: 

 

1. Félagsleg örvun og undirstaða námsfærni. Talið er mikilvægt að auka færni 

barnanna í því að veita umhverfi sínu og öðru fólki meiri athygli og áhuga ásamt 

því að þjálfa hjá þeim færni til að fylgja fyrirmælum. 

2. Eftirherma. Hér er bæði átt við eftirhermur hreyfinga, athafna, hljóða og orða sem 

undirstöðu fyrir frekara nám sem byggir á því að læra að gera eins og aðrir. 

3. Skilningur og notkun máls. Lögð er áhersla á að styrkja minnstu viðleitni barnsins 

til boðskipta. Beita skal öllum tiltækum ráðum sem örva boðskipti eins og til dæmis 

að nota myndir, bendingar, skrifuð orð eða tal. 

4. Viðeigandi notkun leikfanga. Aðaláhersla er lögð á að örva leik með því að þjálfa 

barnið í að nota leikföng á viðeigandi hátt og auka þar með möguleika á 

táknbundnum leik. 

5. Félagsleg samskipti. Lögð er sérstök áhersla á samskipti við jafnaldra. Byrjað er á 

að þjálfa grunnfærni eins og að skiptast á og deila með öðrum. Oftast er byrjað með 

að þjálfa færni einstaklingslega en síðan er lögð áhersla á markvissa yfirfærslu yfir 

í aðstæður með öðrum börnum. 

 

Styðjandi þjálfunarumhverfi og skipulögð alhæfing. Gert er ráð fyrir að grunnfærni sé 

fyrst þjálfuð við skipulagðar aðstæður, oftast einstaklingsþjálfun eða þjálfun með einu 

öðru barni. Hver starfsmaður sinnir einu eða í mesta lagi tveimur börnum í senn. Unnið 

er að yfirfærslu og alhæfingu með skipulögðum hætti yfir á flóknari umhverfisaðstæður. 

 

Fyrirsjáanlegt umhverfi og skipulag. Þar sem mörg börn með einhverfurófsröskun þola 

illa breytingar í umhverfi og daglegu skipulagi getur sjónrænt skipulag auðveldað 

barninu að takast á við breytingar. Myndir, litaspjöld og skrifaðar leiðbeiningar eru 

hjálplegar í því samhengi. 

 

 

Innihald einstaklingsáætlana 
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Virk nálgun erfiðrar hegðunar. Börn með einhverfu sýna oft óviðeigandi og jafnvel erfiða 

hegðun. Gera þarf ráðstafanir tafarlaust sem hindra frekari þróun slíkrar hegðunar. Ein af 

þeim aðferðum sem talin er skila árangri er að skrá og kortleggja hegðun og gera 

virknimat á hegðunarþáttum. Leggja fram tilgátu um mögulega þýðingu hegðunarinnar 

fyrir barnið og þjálfa viðeigandi hegðun sem hjálpar því við að koma skilaboðum sínum á 

framfæri. Mjög skipulagt umhverfi sem styður við viðeigandi hegðun og gerir barninu 

kleift að ráða vel við aðstæður hefur einnig verið notað til að minnka óæskilega hegðun. 

 

Skólafærni. Lögð er áhersla á að þjálfa þætti sem auka sjálfstæði barnsins í skólaumhverfi. 

Fara eftir einstaklingsmiðuðum fyrimælum og hópfyrirmælum, skiptast á, sitja kyrr, rétta 

upp hönd, fara í röð og þess háttar færniþætti. Það þykir árangursríkt að þjálfa 

einstaklingslega í fyrstu en þróa síðan smátt og smátt yfir í hóp með öðrum börnum. Lögð 

er áhersla á að vanda vinnubrögð og gera áætlun um flutning á milli þjónustutilboða eða 

skólastiga. 
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Mikilvægt er að farið sé eftir heildstæðri áætlun sem byggð er á sannreyndum aðferðum. Varað 

skal við blönduðum aðferðum þar sem ekki er fylgt ákveðinni stefnu, tækni eða aðferð. Blandaðar 

aðferðir á óljósum forsendum þykja ekki vænlegar til árangurs, þar sem hvorki rök né reynsla 

styðja gagnsemi þeirra. 

Aðferðir við þjálfun og kennslu 

Talþjálfun og iðjuþjálfun eru aðferðir sem innihalda fjöldann allan af meðferðarleiðum og því 

er ekki talið mögulegt að meta aðferðirnar í heild sinni og gagnsemi þeirra fyrir börn með 

röskun á einhverfurófi. Engu að síður er það mat sérfræðinga að slík þjálfun sem framkvæmd er 

sjaldan (einu sinni eða tvisvar í viku) hafi ekki langtíma áhrif nema aðferðin sé kennd öðrum og 

notuð reglulega í öðru umhverfi. 

Aðferð Mat 

Atferlisþjálfun  

(Applied behavior analysis—ABA) 

Áhrifarík aðferð fyrir marga einstaklinga með 

röskun á einhverfurófi. Vísindalega studd, 

byggir á mjög sterkum jákvæðum sönnunum. 

Skipulögð kennsla  

(Byggð á hugmyndafræði TEACCH) 

(Structured teaching) 

Skipulögð kennsla er vinsæl og útbreidd 

aðferð. Lítið rannsökuð leið með takmarkaðar 

jákvæðar sannanir en lofar góðu. 

Aðgreindar kennsluæfingar 

(Discrete trial training) 

Ein af aðal aðferðum atferlisþjálfunar. 

Vísindalega studd aðferð. 

Félagsfærnisögur 

(Social stories) 

Takmarkaður fjöldi rannsókna liggur fyrir en 

vísbendingar lofa góðu um að aðferðin sé 

gagnleg. 

PECS boðskiptaþjálfun 

(The picture exchange communication system) 

Byggir á aðferðum atferlisþjálfunar. Áhrifarík 

aðferð með mjög sterkar jákvæðar sannanir. 

Skynþjálfun 

(Sensory integration) 

Aðferðin byggir á ófullnægjandi niðurstöðum 

um áhrif. 

Þjálfun lykilsvörunar, tilfallandi kennsla, 

flaumþjálfun, stýringar, 

myndbandsfyrirmynd, táknstyrkjar, 

verkgreining og virknimat  

Þessar aðferðir eru byggðar á aðferðum 

hagnýtrar atferlisgreiningar og hafa gefið 

góða raun við þjálfun á afmörkuðum 

færnisviðum. 
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