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Útdráttur 

Mikil breyting hefur orðið á þjóðfélaginu undanfarna áratugi og ekki síst á skólasamfélaginu, 

blöndun milli fatlaðra og ófatlaðra er orðin mun meiri og kemur blöndunin til með að aukast 

en meira. Þekking á fötlunum á einhverfurófinu er orðin mun meiri en hún var og því eiga 

þeir einstaklingar sem glíma við þá fötlun orðið auðveldara með að vera í almennum skóla. 

Með því að efla ákveðna þætti hjá þessum einstaklingum og sérstaklega þann félagslega er 

verið að gefa þeim tækifæri á að lifa sem eðlilegasta lífi, eiga samskipti eða jafnvel mynda 

vinatengsl við jafnaldra eða skólafélaga. 

Í þessari lokaritgerð er fjallað um Aspergerheilkenni og þá þætti sem koma helst í veg 

fyrir það að einstaklingar með heilkennið geti átt eðlileg samskipti við aðra. 

Félagshæfnisögur eru ein leið sem hægt er að nota til þess að útskýra flókna hluti fyrir 

einstaklingum með Aspergerheilkennið á einfaldan og jafnvel myndrænan hátt og þess vegna 

verður fjallað sérstaklega um þær í ritgerðinni. 

Á Íslandi í dag er skóli án aðgreiningar en það þýðir að öll börn eiga að geta gengið í 

sinn heimaskóla hvernig svo sem á stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar. Þess vegna 

verður grunnskólanum gerð sérstök skil. 

Í lokin er fjallað um  hlutverk þroskaþjálfa og hvernig sérþekking þeirra getur nýst til 

þessa að efla þessa einstaklinga. 
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Inngangur 
Þegar ég hóf nám í þroskaþjálfun þá vakti einhverfan sérstakan áhuga hjá mér og mig langaði  

að vita meira um hana. Félagstengsl er sá þáttur sem er börnum með einhverfu oft erfiður og 

einnig getur skólagangan reynst þeim erfið.   

Eftir að hafa kynnt mér einhverfuna vel í gegnum námið, þá sá ég hversu mikilvægt 

það er að börn með Aspergerheilkenni fái skilning og þjónustu sem hæfir þeim í skólakerfinu. 

Eftir að sú ákvörðum var tekin að skrifa um Aspergerheilkenni í lokaverkefninu þá  fannst 

mér áhugavert að skoða það í samhengi við hvernig þroskaþjálfar gætu komið að því að efla 

einstaklinga með heilkennið félagslega og hvaða aðferðir gætu hugsanlega nýst þeim við þá 

vinnu. 

Ég tel að þroskaþjálfar séu kjörnir í þá vinnu sem felst í því að félagshæfa einstaklinga 

með Aspergerheilkenni og þá ekki síst í skólanum. Þeir hafa mikla sérþekkingu á fötlunum og 

einnig aðferðum sem nýtast fötluðum í námi, starfi og leik.  

Verkefninu er skipt í fimm hluta. Fyrsti hlutinn fjallar m.a.um Aspergerheilkennið 

sjálft, greiningar, orsakir og tíðni. 

  Annar hlutinn fjallar um félagsleg vandamál og samskipti. Þar verður m.a. leitast við 

að skoða hvað það er sem helst aftrar þessum einstaklingum í að eiga eðlileg félagsleg 

samskipti við annað fólk. 

 Í þriðja hlutanum verður félagshæfnisögum gerð góð skil og fjallað um  hvernig þær 

geta nýst einstaklingum með fatlanir á einhverfurófinu.  

Börn með Aspergerheilkenni hafa rétt á því að ganga í almenna grunnskóla en í fjórða 

hlutanum verður skólagangan skoðuð með tilliti til gildandi laga og reglugerða.  

 Í fimmta og síðasta hlutanum verður hlutverk og menntun þroskaþjálfa skoðað en þeir  

sinna fjölbreytilegu starfi sem meðal annars felst í að finna viðeigandi leiðir og aðferðir sem 

nemendum með fötlun.  
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1. Aspergerheilkenni 
Í þessum kafla verður fjallað um Aspergerheilkennið, uppruna þess og birtingarform. Í 

upphafi kaflans er fjallað almennt um heilkennið en í seinni hlutanum verður áherslan meira á 

þá þætti sem eru börnum með Aspergerheilkennið oft erfiðir. 

 

1.1Uppruni  heilkennisins 
Árið 1944 tók  maður að nafni Hans Asperger eftir sérstöku hegðunarmynstri hjá drengjum á 

stofnun fyrir  börn með geðtruflanir í Vínarborg þar sem hann vann. Hann tók eftir því að þeir 

voru allir með takmarkaða færni í samskiptum við annað fólk. Þeir töluðu einstrengingslega 

og stundum bar á miklum endurtekningum, einnig tók hann eftir því að þeir urðu hugfangnir 

af ótúrlegustu hlutum og þá komst lítið annað að. Drengirnir töluðu um fátt annað og sinntu 

þessum hlutum af miklum ákafa. Talandinn var oft eintóna eða í mjög ýktri tónhæð og sýndu 

þeir lítil andlitssvipbrigði. Grín var oft misskilið og einnig viðbrögð hlustandans. Allir í 

hópnum áttu erfitt með að mynda augnsamband og áttuðu sig illa á líkamstjáningu. Asperger 

sagði að truflunin væri fyrst og fremst félagsleg. Hann sagði þessa truflun vera einhverfu 

geðveilu og hélt því fram að þetta væri erft ástand.1 

 

1.1.2 Hans Asperger   

Hans Asperger fæddist árið 1906 á sveitarbæ rétt fyrir utan Vínarborg og var hann fyrra barn 

foreldra sinna, seinna eignuðust þau svo annan son. Ungur að árum hafði hann mikinn áhuga á 

tungumálum. Hann átti í miklum erfiðleikum með að eignast vini og var af mörgum talinn 

fjarrænn. Hans Asperger lauk doktorsprófi í læknisfræði árið 1931. Hann kvæntist árið 1935 

og eignaðist fjögur börn með konu sinni. Árið 1946 varð hann svo forstjóri barnalækningar-

deildar háskólans í Vínarborg og sinnti hann þar störfum í um tuttugu ár. Árið 1977 fékk hann 

svo viðurkenninguna og nafnbótina prófessor emeritus eða professor á eftirlaunum. Hann 

starfaði alveg fram til þess síðasta og var síðasti fyrirlesturinn sem hann hélt einungis sex 

dögum áður en hann dó. Hann dó árið 1980. Hans Asperger var virtur fræðimaður og eftir 

hann eru yfir 350 greinar og bækur.2  

 

 

                                                
1 Aston, M.C. 2001. 
2 Enersen, O.D. (e.d.).  
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Nafnið Asperger syndrom eða Aspergerheilkenni var fyrst notað árið 1981 af Lornu Wing. 

Hún notaði nafnið Asperger syndrom í staðin fyrir einhverfu geðveilu, þar sem henni fannst 

orðið ,,psychopathy“ eða geðveila ekki passa við þar sem með geðveilu er oft átt við 

fjandsamlega hegðun sem er allt annað en sú röskun sem við þekkjum sem 

Aspergerheilkenni.3 

 

1.2 Greining, orsakir og tíðni 
Á Íslandi er stuðst við greiningarkerfi (ICD-10) við greiningu á Aspergerheilkenni sem gefið 

er út af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni.Greiningin byggist á því að meta hvort ákveðin 

hegðunareinkenni séu til staðar í þeim mæli að þau valdi erfiðleikum í félagslegri aðlögun. 

Einkenni Aspergerheilkennis eru mörg hin sömu og hjá einhverfum en taka til færri 

hegðunarþátta.4 

Orsakir heilkennisins eru enn nokkuð óljósar en rannsóknir benda til að þær séu 

líffræði- eða lífefnafræðilegs eðlis og að þroskafrávik í miðtaugakerfinu valdi truflun á 

heilastarfsemi. Raskanir á einhverfurófi eru fimm - tíu sinnum algengari meðal drengja en 

stúlkna. Talið er að einn af hverjum hundrað og fimmtíu einstaklingum sé með fötlun á 

einhverfurófinu og þar á meðal eru einstaklingar með Aspergerheilkenni, sem  þýðir að á 

Íslandi eru um 2.000 einstaklingar með fötlun á einhverfurófi og minnihluti þessara 

einstaklinga hefur fengið greiningu.5 

 

1.3 Aspergerheilkennið sjálft 
Það sést ekki utan á þeim einstaklingum sem eru með Aspergerheilkenni að þeir séu með 

heilkennið. Aspergerheilkenni er ekki sjúkdómur heldur fötlun sem er skyld einhverfu og er á 

svokölluðu einhverfurófi.6 Börn með heilkennið eru betur sett en börn með einhverfu, þar sem 

börn með einhverfu eru oftast með greindarskerðingu en börn með Aspergerheilkenni 

sjaldnast með alvarlega frávik í vitsmuna-og málþroska.7   

Aðaleinkenni Aspergerheilkennisins koma fram á tveim sviðum, annars vegar í 

félagslegum samskiptum og samspili við aðra sem gerir einstaklinga með heilkennið oft og 

                                                
3 Aston, M.C. 2001. 
4 Umsjónarfélag einhverfa 2007. 
5 Umsjónarfélag einhverfa 2007. 
6 Umsjónarfélag einhverfa 2007. 
7 Helga Þórarinsdóttir o.fl. 2000. 
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tíðum útsetta fyrir stríðni, einelti og öðru neikvæðu viðmóti og hins vegar  í sérkennilegri og 

áráttukenndri hegðun og sérkennilegum áhugamálum.8  

Það getur oft reynst erfitt að greina á milli Aspergerheikennis, einhverfu og stundum 

athyglisbrests með ofvirkni (AD(H)D). Mörg börn og ungt fólk með Aspergerheilkenni eiga 

erfitt með einbeitingu og oft eru börn með heilkennið í fyrstu greind með athyglisbrest með 

ofvirkni. Erfitt getur verið að greina hvort að einbeitingarskorturinn sé  af völdum sjúklegs 

áhuga eða áráttu á áhugasviðinu, skynjunar vandamála og innri hugsunum eða hvort að 

vandamálið sé  tengt erfiðleikum við að halda athyglinni í tiltekinn tíma eins og er reyndin er 

hjá þeim sem greindir hafa verið með athyglisbrest með ofvirkni. 9 

Aspergerheilkenni birtist aðallega í takmarkaðri félagsfærni og skorti á skilningi á 

hefðum og reglum í samskiptum fólks og tengslum þrátt fyrir góða greind og góða 

málfarslega getu. Talmál er oft formlegt og nokkurn veginn lýtalaust og koma einstaklingar 

með heilkennið oft fyrir sem sérvitringar. Þrátt fyrir að talmálið sé formlegt og fullorðinslegt 

þá er félagslega notkunin á því mjög takmörkuð og raddstyrkurinn oft sérstakur, þeir eru oft 

eintóna.10  

Samkvæmt kenningum um almennan þroska barna þá þróast og breytast  áhugamál 

barna á miðbernskunni, áhugi tengdur hlutbundinni hugsun er algengur hjá börnum á þessu 

aldursskeiði eins og söfnunaráhuginn. Söfnunin hefur margvíslegan tilgang, þekking á 

afmörkuðum sviðum eykst og þá um leið orðaforðinn, börnin æfast í flokkun og röðun. 

Félagslegt gildi  söfnunarinnar hefur oft meira gildi en söfnunin sjálf. Börnin eru ánægð með 

safnið sitt, þau sýna félögun sínum safnið og bera þau saman og skiptast á og þannig eru þau 

að deila áhugamálum sínum með öðrum.11  

Einstaklingar með Aspergerheilkenni fá oft mjög sérkennileg og jafnvel afbrigðileg 

áhugamál sem þeir fylgja eftir og sinna af miklum ákafa. Líf þeirra getur snúist að mestu leyti 

um þessi áhugamál. Þeir eiga auðvelt með að læra ýmislegt sem viðkemur áhugasviðinu, geta 

lært langa pistla, talnaraðir og númer á mörgum hlutum og virðast ekki eiga í  nokkrum 

vandræðum með það. Algengt er að þeir tali um þessi áhugamál sín linnulaust öðrum oft til 

mikils ama og þeim sjálfum til mikilla trafala í samskiptum.12  

 

                                                
8   Umsjónarfélag einhverfa 2007. 
9   Baker, J.E. 2003. 
10  Baker, J.E. 2003. 
11 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995. 
12 Baker, J.E. 2003. 
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Eins og einstaklingar með heilkennið eiga auðvelt með að tala við fólk um áhugamál sín þá  

reynist þeim mjög erfitt að eiga ,,venjuleg“ samskipti við fólk, eins og tveggja manna samtal 

þar sem skipst á er að tala og umræðuefnið tengist ekki áhugasviðinu. Þegar samskiptin ganga 

best  snúast þau  alfarið um þá og þeirra áhugasvið en fari viðmælandinn að tala um eitthvað 

annað, eiga einstaklingar með Aspergerheilkenni það til að hunsa það sem viðmælandinn 

segir og halda áfram að tala um áhugamálið sitt.13  

Ef samskiptin eru ekki á þeirra forsendum  hafa þeir lítinn sem engan áhuga að taka 

þátt í þeim. Áhugamálin geta verið mjög margvísleg en eiga það þó oftast sameiginlegt að 

vera mjög frábrugðin venjulegum áhugamálum hjá börnum. Þetta getur verið gífurlegur áhugi 

á heimilistækjum, flugvélum, seinni heimstyrjöldinni og margt fleira sem börn á þeirra aldri 

hafa almennt ekki mikinn áhuga á.  

Eins og hér hefur verið greint frá eiga einstaklingar með Aspergerheilkenni oft í 

erfiðleikum félagslega og þurfa gjarnan á aðstoð að halda til þess að geta átt góð samskipti við 

aðra.  

 

                                                
13 Baker, J.E. 2003. 
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2. Félagsleg vandamál 
Góð samskipti eru öllum nauðsynleg. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því hvers vegna 

einstaklingar með Aspergerheilkenni eiga oft í erfiðleikum með að mynda góð félagsleg 

tengsl við annað fólk.  

 

2.1 Samskipti 
Það er ,,venjulegu“ fólki eðlilegt að skilja og nota  hluti eins og líkamstöðu, látbragð, 

svipbrigði og raddblæ og augnsamband í samtölum sínum, þ.e. að nota þessa hluti til þess að 

gera okkur skýrari og geta þessir hlutir oft sagt meira heldur en orðin sjálf. Einstaklingar með 

Aspergerheilkenni kunna illa að lesa úr slíkum hlutum. Þeir ná stundum að skilja hluta af 

merkjunum en ná ekki alltaf að setja þau í rétt samhengi. Börn með heilkennið geta leitað eftir 

samskiptum við aðra en þrátt fyrir það eru þau oft félagslega einangruð, eru ein þrátt fyrir að 

vera innan um hóp af fólki sökum skorts á hæfni við að lesa úr svipbrigðum, látbragði, 

líkamstjáningu, nánd og svo framvegis því þeir hlutir hafa svo mikið að segja og gefa 

orðunum dýpri merkingu.14 

 

2.1.1 Gagnkvæm samskipti 

Þeir sem eru með Aspergerheilkenni eiga oft í miklum erfiðleikum með gagnkvæm samskipti 

sökum skorts á skilningi á þeim reglum sem gilda í samskiptum, þeir taka hluti bókstaflega og 

eru oft og tíðum með lélegan málskilning. Þeir virðast oft utangátta í samskiptum. Hjá okkur 

hinum virðist það vera meðfæddur eiginleiki að skilja til hvers er ætlast af okkur í 

samskiptum, eins og að standa ekki of nálægt þeim sem maður talar við eða að stara á fólk en 

einstaklingar með Aspergerheilkenni gera sér ekki grein fyrir þessu reglum og þurfa þjálfun í 

að beita þeim. Einnig er algengt að þeir sem eru með heilkennið eigi erfitt með að hefja 

samræður og að halda þeim út. Börn með heilkennið nota oft færri merki (nonverbal) til þess 

að lesa út viðmælanda sinn og fylgjast t.d. bara með munni manneskjunnar þegar hún talar en 

taka ekki eftir því sem skiptir miklu í samtölum, þ.e. látbragði, raddblæ eða svipbrigðum í 

andliti.15 

 

 

                                                
14 Baker, J.E. 2003. 
15 Baker, J.E. 2003. 
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Í kringum sjö til níu ára aldurinn eru börn yfirhöfuð farin að ná nokkuð góðum tökum á eigin 

dómgreind. Þau eru farin að hugsa kerfisbundið og farin að skilja orsök og afleiðingar ýmissa 

gjörða og eiga orðið nokkuð auðvelt með að tileinka sér reglur samfélagsins bæði gamlar og 

nýjar. Þá eru þau í auknum mæli farin að geta sett sig í spor annarra og orðin færari í að taka 

þátt í samræðum við aðra. Sjö ára börn eiga þó oftast nokkuð langt í land og gleyma sér 

auðveldlega en eru þó jafnt og þétt að auka færni sína í samskiptum. Þau eru einnig að læra að 

hlusta betur og taka eftir því sem sagt er við þau.16  

Einstaklingar með Aspergerheilkenni eiga hins vegar oft í vandræðum með að tileinka 

sér þessa færni, þrátt fyrir að vera með greind oft í kringum meðallag. Erfitt er fyrir þá að lesa 

út ásetning viðmælanda og þeir gera sér ekki alltaf grein fyrir afleiðingum gjörða sinna, þ.e., 

hvaða afleiðingar þær geta haft á aðra eða hvaða afleiðingar hegðun eða orð geta haft á hann 

sjálfan. Þeir geta sagt hluti sem eru mjög særandi og meiðandi fyrir fólk án þess að gera sér 

nokkra grein fyrir því að þeir eru að gera eitthvað rangt, orð eins og ,,rosalega ertu feit“ eða 

,,rosalega ertu með ljótt andlit“. En þessir einstaklingar eru bara að segja það sem þeim finnst 

og sjá ekkert athugavert við það. Þeir gera sér ekki grein fyrir þeim óskrifuðu reglum sem 

gilda í almennum samskiptum fólks. 

Einnig skilja börn með Aspergerheilkenni ekki alltaf af hverju þessi eða hinn vilji ekki 

leika við þau en ástæðan er sú að þau eiga það oft til að tala látlaust um sama hlutinn allan 

daginn, t.d. um flugvélar, ketti eða þann hlut sem á hug þeirra allan á hverjum tíma fyrir sig. 

Þau gera sér heldur ekki grein fyrir því að hinum börnunum þykir þetta tal þreytandi til 

lengdar og finnst ástæðulaust að breyta um eða reyna að finna lausn á þessu vinaleysi með því 

að taka tillit til ,,vina“ sinna. Af þessum sökum eiga börn með heilkennið erfitt með samskipti 

við önnur börn og verða því oft mjög einangruð vegna þess og vinafá.17 Mennirnir eru 

misjafnir eins og þeir eru margir og sumir eiga erfitt með að taka særandi athugasemdum og 

sækjast því ekki í félagsskap við manneskjur sem koma með slíkar athugasemdir í tíma og 

ótíma.  

Eins og fram hefur komið eiga börn með Aspergerheilkenni minni samskipti við önnur 

börn en gengur og gerist. Því er mikilvægt að börn með heilkennið fái tækifæri á að eiga 

félagsleg samskipti við aðra og fái jafnframt leiðsögn um leið hvernig þau eiga að bera sig að. 

 

 

                                                
16 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995. 
17 Baker, J.E. 2003. 
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2.1.2  Óhlutbundin hugsun 

Það að finna út úr smávægilegum vandamálum þar sem niðurstaðan er nokkuð augljós getur 

reynst einstaklingum með Aspergerheilkenni erfitt. Þeir nota oft  sömu aðferð til þess að leysa 

öll vandamál, þá leið sem þeir kunna og hún á að sjálfsögðu ekki alltaf við eins og gefur að 

skilja. Jákvæð svörun er ekki alltaf nóg til þess að einstaklingar með heilkennið nái að tileinka 

sér aðferðir til þess að leysa úr vandamálum sem upp koma. Einnig virkar neikvæð svörun 

heldur ekki því þeir geta haldið áfram að nota sömu aðferð þrátt fyrir að fá neikvæð viðbrögð. 

Því hefur stundum verið haldið fram að börn með Aspergerheilkenni eigi auðvelt með að læra 

þar sem þau eiga oft auðvelt með að læra hluti utanbókar. En raunin er sú að þrátt fyrir að þau 

geti lært að segja frá því hvernig á að bregðast við hinum ýmsu vandamálum sem koma upp 

þá ná þau ekki að tileinka sér það þegar upp koma vandamál og tilfinningarnar eins og reiði 

og vonbrigði. Þau skilja í raun ekki hvað þau kunna og þeim finnst þau vera að bregðast rétt 

við, þrátt fyrir að fara ekki eftir því sem þau hafa lært. Þau skilja ekki tenginguna á milli þess 

sem þau hafa lært og raunveruleikans.18 

Óhlutbundin hugsun og ályktanir eru eitthvað sem einstaklingar með 

Aspergerheilkenni eiga oft í erfiðleikum með. Þeir mistúlka oft þær félagslegu aðstæður sem 

þeir lenda í þar sem þeir þurfa að draga ályktanir eða að komast að einhverri niðurstöðu, þó 

svo að niðurstaðan sé einföld og nokkuð augljós. Kennarar, foreldrar og aðrir sem koma að 

börnum almennt nota oft hugtök, samlíkingar, draga ályktanir, koma með margþættar 

spurningar þar sem margar spurningar koma fram í einni spurningu í samskiptum sínum við 

börn. Slík samskipti reynast börnum með Aspergerheilkenni mjög erfið þar sem þau eru mjög 

bókstafleg í hugsun og átta sig illa á slíku samskiptamynstri. Algengt er að fólk gleymi sér 

þegar það er að tala við börn með heilkennið vegna þess að þau eru oft svo dugleg að muna 

hluti og geta þulið upp ýmislegt sem þau hafa heyrt. Þau geta endursagt setningar og frasa og 

notað þá þegar það á við en þau skilja þá ekki eins vel og átta sig ekki á því hvað þeir 

nákvæmlega þýða. Tökum dæmi. Ung stúlka með Aspergerheilkenni situr  og tekur þátt í 

umræðum um félagshæfni þar sem hún segir frá því að hún sé mjög áhyggjufull vegna 

félagsfærni sinnar og að hún haldi að það eigi eftir að hafa neikvæð áhrif á tækifæri hennar í 

framtíðinni til þess að lifa góðu og innihaldsríku lífi. Hún virðist alveg vera að gera sér grein 

fyrir alvöru málsins en raunin er sú að henni finnst ekkert athugavert við félagshæfni sína,  

 

                                                
18 Baker, J.E. 2003. 
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henni finnst hún í góðu lagi. Hún er einungis að segja það sem hún hefur heyrt móður sína og 

föður segja um hana og félagshæfni hennar.19 

 

2.2  Áhyggjur og kvíði 
Áhyggjur og kvíði hrjá oft börn með Aspergerheilkenni. Þau langar að leika og eiga samskipti 

við önnur börn en vita ekki hvernig þau eiga að fara að því. Þau sem eru byrjuð í skóla átta sig  

ekki alltaf á því hvort kennarinn er að gefa þeim jákvæða eða neikvæða umsögn um verk 

þeirra og reyna að fara eftir fyrirmælum kennarans en skilja ekki alltaf hvað hann á við með 

því sem hann er að segja. Þau heyra og gera sér grein fyrir því þegar krakkarnar eru að grínast 

og segja brandara en fatta sjálf ekki brandarann. Þetta eru aðstæður sem börn með heilkennið 

upplifa á hverjum degi og veldur þeim áhyggjum og kvíða. Smávægilegir hlutir geta valdið 

kvíða og stressi hjá þeim.20 

Það er ekki einungis neikvæðir hlutir sem geta valdið áhyggjum og kvíða hjá börnum 

með Aspergerheilkenni. Spenningur og gleði geta farið í andhverfu sína á mjög skömmum 

tíma. Þau eru yfir sig spennt og hlakka t.d. mikið til að fara út að borða á nýjan veitingastað 

en svo kemur upp kvíði því þau vita ekki hvað er á matseðlinum og spenningurinn dafnar og 

verður að stressi og kvíða. Þau eiga mjög erfitt með að höndla allt sem er nýtt og þau þekkja 

ekki. Bæði jákvæð og neikvæð upplifun getur leitt af sér sömu tilfinningu hjá börnum með 

heilkennið.21 

 

2.3 Vináttan og vinatengsl 
Þörfin fyrir náin tengsl gerir vart við sig hjá börnum strax við fæðingu og smám saman verður 

barnið að félagsveru. Strax á fyrsta ári fara börn að taka eftir og gleðjast yfir því að hafa 

félagsskap frá öðrum og með því að umgangast aðra, bæði önnur börn og fullorðna læra 

börnin samskipti og öðlast aukna félagsfærni.22   

Þegar börn eru á aldrinum þriggja til fimm ára byrja þau venjulega að velja sér 

leikfélaga og mynda í kjölfarið litla hópa. Ung börn skipta oft um leikfélaga og leikurinn sem 

leikinn er skiptir oft meira máli en leikfélagarnir. Með aldrinum þroskast félagatengslin og  

                                                
19 Baker, J.E. 2003. 
20 Baker, J.E. 2003. 
21 Baker, J.E. 2003. 
22 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995. 
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börnin fara að aðlaga sig  smátt og smátt að stærri hópum, algengast er að það gerist þegar 

börnin eru sex til sjö ára. Börn fá aukna samkennd með því að umgangast önnur börn í stað 

minnimáttarkenndar sem þau geta upplifað í kringum fullorðið fólk. Sjálfskennd barna þróast 

við það að það standi jafnvígis leikfélögunum.23  

Það að byrja í skóla er stór áfangi fyrir börn. Í skólanum tilheyra þau hópi sem allur 

þarf að læra að fara eftir sömu reglum og stefna þau öll að sömu markmiðum sem gilda fyrir  

hópinn. Börnin þurfa að aðlagast hverju öðru og eignast vini innan bekkjarins og svo með 

auknum þroska bæði vits-og persónuleikaþroska fara börnin að velja sér einhvern einn vin eða 

svokallaðan ,,besta“ vin. Áhugamál tengja oft börn saman og velja börn sér oftast vini eftir 

áhugamálum. Börn meta mikilvægi sitt út frá því hvort þau séu viðurkennd af öðrum börnum 

eða ekki. Þau geta gripið til ýmissa ráða nái þau ekki að tengjast ,,rétta“ hópnum eins og að 

gefa eitthvað  sem þau eiga, ,,kaupa“ sér vinina og eru tilbúin að ganga langt til þess að vekja 

á sér athygli. Mikilvægt er að börn séu í góðu andlegu jafnvægi til þess að samskiptahæfni 

þeirra þróist bæði á jákvæðan og eðlilegan hátt en séu þau haldin minnimáttarkennd er mikil 

hætta á að þau lendi í erfiðleikum í samskiptum. Vanmáttarkennd í samskiptum einhvern 

tímann á lífsleiðinni er eðlileg en hún varir venjulega mjög stutt og er venjulega tengd því að 

börn þekkja ekki þær aðstæður sem þau eru í en vanmáttarkenndin hverfur um leið og þau 

kynnast aðstæðunum og fara að umgangast önnur börn.24 

Félagsvirkni og áhugi á samskiptum er í örri þróun á miðbernskunni og það er börnum 

mikilvægt að vera samþykkt af félögunum og vera ,,vinsæl“. Þau börn sem upplifa það að 

vera ekki viðurkennd af hópnum, finnast þau vera útundan  og einmana, eru oft með lágt  

sjálfstraust. Á miðbernskunni skipta félagarnir og vinirnir mjög miklu máli. Það eru vinirnir 

sem meta það hvers virði maður er og börn eru fljót að átta sig á því hver staða þeirra innan 

hópsins er, þ.e. hvort þau eru ,,vinsæl“ eða ,,óvinsæl“. Staða þeirra innan hópsins hefur mikil 

áhrif á félagslega virkni þeirra, hvort þau verði virk eða dragi sig í hlé.25 

  Eins og hefur verið greint frá er það ekki sjálfgefið að mannfólkið geti nálgast hvert 

annað af nærgætni og haft eðlileg samskipti sín á milli. Samt er það þannig að við komumst 

ekki í gegnum lífið án samskipta við annað fólk því samskipti eru öllum nauðsynleg. 

Einstaklingar með Aspergerheilkenni eiga oft í samskiptaörðugleikum við annað fólk sem 

markar líf þeirra á ýmsa vegu. Til eru ýmsar leiðir til þess að efla félagslega færni  

                                                
23 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995. 
24 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995. 
25 Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995. 
 



Háskóli Íslands  Lokaverkefni til B.A. gráðu 
Þroskaþjálfun-fjarnám                                                                       Elsa Jóna Stefánsdóttir 

 12 

 

einstaklinga með Aspergerheilkenni. Ein þeirra felst í því að nota svokallaðar 

félagshæfnisögur sem margir telja að sé skilvirk aðferð í þessum efnum. 
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3. Félagshæfnisögur 
Félagshæfnisögur eru ein leið sem notuð hefur verið til þess að hjálpa einstaklingum með 

röskun á einhverfurófi að skilja aðstæður og fleira sem er þeim torskilið. Upphaflega voru 

félagshæfnisögurnar ætlaðar og þróaðar til þess að kenna börnum með  væga einhverfu og 

Aspergerheilkenni hvernig þau ættu að leika sér og í leiðinni efla hæfileika þeirra til þess að 

eiga viðeigandi samskipti við aðra.26   

Í þessum kafla verður fjallað um félagshæfnisögur og hvernig þær eru skrifaðar og 

byggðar upp. 

 

3.1 Höfundurinn 
Carol Gray er upphafsmaður félagshæfnisagnanna. Hún skrifaði fyrst um félagshæfnisögur 

árið 1991. Aðferðinni hefur verið breytt og endurbætt út frá nýrri reynslu eftir notkun. Carol 

Gray vann sem ráðgjafi fyrir nemendur með röskun á einhverfurófi í Jenison (BNA).27  

 

3.2  Hvað eru félagshæfnisögur? 
Lítið hefur verið skrifað um gildi félagshæfnisagna og í raun litlar sannanir fyrir því hversu 

vel þær duga sem aðferð til þess að kenna einhverfum að takast á við aðstæður sem eru þeim 

krefjandi og þeir kunna ekki að takast á við. Reynsla fólks sem notað hefur félagshæfnisögur 

segir okkur það að góð ástæða sé til að ætla að þær séu árangursrík leið til þess að hjálpa 

börnum með einhverfu og skildar raskanir. Félagshæfnisögur eru skrifaðar sem svar eða 

viðbragð við aðstæðum og atburðum sem einstaklingar með einhverfu eiga erfitt með að ráða 

við.28 

Félagshæfnisögur lýsa þeim aðstæðum sem barnið kann ekki að takast á við. Hegðun, 

tilfinningum og hugsunum sem barnið þekkir ekki er lýst og kynnir þannig fyrir barninu 

viðeigandi hegðun, hegðun sem ætlast er til að ná fram, s.s. markmiði félagshæfnisögunnar.  

Sami  söguþráður liggur gegnum alla söguna. Ávinningurinn af því að nota skrifaðan texta til 

þess að kenna félagshæfni er að þá er hægt að setja sjónarmið og hugsanir annarra persóna inn  

 

                                                
26 Gray, C. 2000. 
27 Gray, C. (e.d.). 
28 Gray, C. 2000. 
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í söguna og þannig kenna barninu inn á tilfinningar annarra. Hægt er að skipta markmiðum 

sögunnar í margar aðskildar einingar og kenna þar með hlutina í mjög litlum félagslegum 

skrefum sem smátt og smátt ná því markmiði sem lagt var upp með við upphaf vinnunnar við  

söguna. Félagshæfnisögur eru bæði með skrifuðum texta og myndum og sameina því 

sjónvísbendingar og orðavísbendingar og eru af þeim sökum líklegar til þess að hjálpa barni 

með einhverfu eða skyldar raskanir til þess að skilja aðstæður sem eru þeim framandi.29 

Það er ekki bara innihald félagshæfnisagnanna sem skiptir máli, heldur skiptir aðferðin 

sem notuð er til að kenna hana og kynna mjög miklu máli. Félagshæfnisögur eru kenndar með 

því endurtaka þær marg oft.30 

Söguna á að kynna fyrst fyrir barninu við hefðbundnar aðstæður og mikilvægt er að í 

þeim sé upphaf og endir. Rifja á söguna upp með barninu á undan aðstæðum sem sagan fjallar 

um til þess að  það geti æft þá svörun sem reynt er að ná fram með sögunni. Barnið er hvatt til 

þess að rifja upp söguna þegar óviðeigandi hegðun á sér stað eða þegar viðeigandi hegðun 

vantar til þess að barnið fái jákvæða svörun.31 

 

3.3 Notagildi félagshæfnisagna                                                                                                 
Foreldrar barna með einhverfu eða fötlun á einhverfurófi eru oft og tíðum fljótir að finna út 

hvenær félagshæfnisögur geta komið til með að hjálpa barninu að ráða við aðstæður. Sem 

dæmi má nefna, þegar foreldrar sjá að barnið þeirra á erfitt með að vera í bíl og gengur illa 

með að eiga samskipti eða leika við jafnaldra eða þegar það á erfitt með að takast á við 

tilfinningar. Einstaklingar með einhverfu spyrja oft eða koma með athugasemdir sem segja 

manni að þeir skilji ekki þær aðstæður sem þeir eru í en þá er hægt að útbúa félagshæfnisögu í 

kringum þær aðstæður til þess að hjálpa einstaklingnum að átta sig betur á aðstæðunum. 

Félagshæfnisögur geta nýst vel í kennslu, sögurnar geta nýst vel á flestum sviðum 

kennslunnar og skólastarfsins í heild. Þær geta fjallað um þætti er viðkoma kennslunni sjálfri 

félagslegt afhæfi eða félagslega námskrá, um persónulega framkomu, æfingar sem eru 

samofnar félagslegum samskiptum, notað söguna sem  aðgerð við að útskýra  ýmis markmið 

kennslunnar  og gert þau þannig skiljanleg fyrir einstaklinga með einhverfu. Félagshæfnisögur  

 

                                                
29 Gray, C. 2000. 
30 Gray, C. 2000. 
31 Gray, C. 2000. 
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er einnig hægt að nota til þess að gera dagsskipulag í kennslunni skiljanlegra fyrir einstaklinga 

með einhverfu og einnig sem aðferð við að útskýra breytingar á skipulagi eins og t.d. ef tími 

fellur niður og krakkarnir eiga að vera inni í frímínútum sökum veðurs eða kennarinn er 

veikur og annar kemur í staðinn og margt fleira sem upp getur komið í almennu skólastarfi. Í 

öllu almennu skólastarfi felast ýmsir óhefðbundnir atburðir eins og vettvangsferðir, 

brunaæfingar og skemmtanir. Félagshæfnisögur geta nýst vel til þess að útskýra hvern atburð 

fyrir sig og þar með auðveldað einstaklingum með einhverfu að takast á við og skilja þær 

breytingar sem geta orðið á skólastarfinu.32 

Félagshæfnisögur hafa einnig annan tilgang en að kenna ákveðin atriði/atferli. Þær eru 

einnig notaðar til þess að viðhalda og viðurkenna rétta hegðun. Mikilvægt er að fyrstu 

félagshæfnisögurnar sem gerðar eru fyrir börn með einhverfu eða röskun á einhverfurófinu 

fjalli um eitthvað sem þau eru fær í að gera, aðstæður sem þau ráða vel við og geta 

framkvæmt nokkurn veginn vandræðalaust. Það auðveldar þeim að tileinka sér að nota 

félagshæfnisögurnar þegar viðfangsefni sagnanna fer að fjalla um efni sem er þeim erfitt eða 

krefjandi að takast á við. Það getur einnig verið þýðingarmeira fyrir barn að fá hrós eða 

viðurkenningu á því sem það er að gera rétt í gegnum sögur heldur en með orðunum einum. 

Mikilvægt er að minnsta kosti helmingur af efni félagshæfnisagnanna fyrir barn með 

einhverfu eða röskun á einhverfurófi veki athygli á því sem barnið gerir vel og rétt og þá er 

stöðugt verið að minna barnið á það sem það gerir vel eða rétt. Þetta bæði ýtir undir rétta 

hegðun og er mikilvægt fyrir barnið til þess að það öðlist jákvæða sjálfsmynd.33 

 

3.4 Gerð félagshæfnisagna 
Félaghæfnisögur byggjast aðallega á fjórum gerðum af setningum og hver gerð setninga hefur 

ákveðinn tilgang og gegnir ákveðnu hlutverki í sögunni. Setningarnar eru lýsandi setningar, 

viðhorfssetningar, jákvæðar setningar og leiðbeinandi setningar.34 

Lýsandi setningar eru grunnurinn í sögunni. Þær eiga að lýsa staðreyndum á mjög 

hlutlausan  hátt, eins hlutlausan og mögulegt er. Þær greina frá mikilvægum staðreyndum í  

sögunni. Þær svara oft svokölluðum hv-spurningum, eins og hvar? Hversvegna? Hvenær?. 

Lýsandi setningar eru t.d setningar eins og: Ég heiti Elsa.35  

                                                
32 Gray, C. 2000. 
33 Gray, C. 2000. 
34 Gray, C. 2000. 
35 Gray, C. 2000. 



Háskóli Íslands  Lokaverkefni til B.A. gráðu 
Þroskaþjálfun-fjarnám                                                                       Elsa Jóna Stefánsdóttir 

 16 

 

Viðhorfssetningar eru fullyrðingar sem lýsa því hvernig annað fólk hugsar, hvað það veit og 

hvernig því líður. Þær eru oftast notaðar til þess að lýsa viðhorfum annarra. Viðhorfs- 

setningar eru setningar eins og: Kennarinn minn er góður í stærðfærði (þekking). Pabba 

mínum finnst oftast skemmtilegt í vinnunni (tilfinning).36 

Leiðandi setningar eru einstaklingsbundnar og svar við æskilegri hegðun. Þeir sem 

skrifa félaghæfnisögur þurfa að gera sér grein fyrir því hversu bókstaflega einstaklingar með  

einhverfu eða röskun á einhverfurófi taka því sem sagt er við þá og hvernig þeir skilja hlutina. 

Það getur verið gott að byrja leiðandi setningar á orðum eins og: Ég ætla að reyna...,. Einnig 

er hægt að nota upptalningu eins og: Á leikvellinum get ég farið í róluna, á vegasaltið, í 

rennibrautina og svo framvegis.37 

Í jákvæðum setningum koma fram almenn og æskileg viðbrögð sem endurspegla þau 

gildi sem gilda í menningarheimi þess sem sagan er skrifuð fyrir. Jákvæðar setningar koma 

oftast í kjölfar hinna grunnsetninganna. Þær eru setningar eins og: Flestir borða aðalréttinn 

fyrir eftirréttinn. Þegar maður sturtar niður á klósetti þá heyrist skrítið hljóð (gefur til kynna 

að það sé ekkert að óttast).38 

Í félagshæfnisögum eru oft notaðar eyður, (______). Með eyðunum er verið að reyna 

að hvetja einstaklinginn til umhugsunar, fá hann til þess að finna út sjálfan hvaða orð passar 

inn í eyðuna og fá hann til þess að finna út næsta skref í aðstæðunum. Þessar setningar eru 

kallaðar ófullgerðar setningar (partial sentenecs).39  

Grunnsetningar fjórar eru ekki einu setningarnar  sem notaðar eru í félagshæfnisögum, 

heldur eru sex setningar sem byggja upp félagshæfnisögurnar. Hinar tvær eru stýrandi 

setningar og samvinnusetningar. Stýrandi setningar eru fullyrðingar sem eru skrifaðar af 

einstaklingnum sjálfum, til þess að minna hann á eða til að rifja upp mikilvægar upplýsingar. 

Samvinnusetningar segja okkur hvað aðrir geta gert til þess að aðstoða, eins og mamma og 

pabbi geta hjálpa mér þegar ég þarf að fara á klósettið. Hægt er að nota þessar gerðir setninga 

saman.40  

 

 

 

                                                
36 Gray, C. 2000. 
37 Gray, C. 2000. 
38 Gray, C. 2000. 
39 Gray, C. 2000. 
40 Gray, C. 2000. 
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3.5 Það sem þarf að hafa í huga þegar félagshæfnisaga er skrifuð 
Leiðbeiningarnar byggja á því hvernig einstaklingar með einhverfu eða röskun á einhverfurófi 

hugsa. Þær eiga að tryggja það að sagan sé vel skrifuð. Þrátt fyrir að leiðbeiningarnar séu til 

staðar  er nægilegt svigrúm til þess að aðlaga söguna að þörfum þess sem hún er samin fyrir. 

Mikilvægt er að hafa eftirfarandi fjögur skref í huga þegar félagshæfnisaga er samin:41 

 

• Skilgreina markmið 

Markmið félagshæfnisagna er að veita upplýsingar um félagslegar aðstæður og þær eiga að 

lýsa frekar en að leiðbeina. Til þess að markmið sögunnar verði sem skýrust er mikilvægt að 

höfundur sögunnar túlki félagslegar upplýsingar á sem áhrifamestan hátt, bæði í texta og 

myndum. Lokamarkmið með félagshæfnisögu getur verið að breyta viðbrögðum einstaklinga 

með einhverfu eða skyldar raskanir til hins betra en aðalmarkmiðið með sögunum er að koma 

félagslegum upplýsingum á framfæri á skilmerkilegan hátt, þannig að þær skili árangri.42 

 

• Að afla upplýsinga 

Eftir að markmiðin eru orðin ljós aflar höfundur sögunnar sér upplýsinga um það efni sem 

hann ætlar að hafa í sögunni, upplýsinga um viðfangsefnið. Hvar og hvenær aðstæður eiga sér 

stað, hverjir koma til með að vera í aðstæðunum, hve lengi, hvenær aðstæður byrja og enda, 

hvað kemur til með að gerast og hversvegna. Höfundur þarf einnig að vita hvernig 

einstaklingurinn kemur til með að nota söguna, hvernig hann lærir, hvernig lestrargeta hans 

er, hversu vel og lengi hann nær að halda athyglinni og hver áhugamál hans eru. Þessar 

upplýsingar er oftast hægt að nálgast hjá foreldrum eða öðrum sem vinna með barninu. Oftast 

er höfundur  félagshæfnisagnanna einhver sem er nákominn barninu og veit þessa hluti.43 

 

• Aðlaga textann 

Textinn er sniðinn að þörfum þess sem kemur til með að nota söguna, hvernig hann lærir, 

áhugamálum hans og getu. Ávinningurinn með vinnunni er svo félagshæfnisagan sjálf.  

Mikilvægt er að félagshæfnisagan sé byggð upp á eftirfarandi hátt: 

 

 

                                                
41 Gray, C. 2000. 
42 Gray, C. 2000. 
43 Gray, C. 2000. 
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1. Sagan hefur inngang, meginmál og niðurstöðu. 

2. Sagan svarar svokölluðum hv-spurningum, hvar?, hvenær?, hvernig?, hversvegna? Og 

svo framvegis. 

3. Sagan er langoftast skrifuð í 1. persónu en þó einstöku sinnum í 3.persónu. 

4. Sagan inniheldur jákvæðan texta með jákvæðum viðbrögðum við hegðun einstaklings. 

Sé þörf á að nefna neikvæða hegðun í sögunni til þess að leiðrétta ranga hegðun skal 

ávallt nota 3. persónu (stundum særir fólk annað fólk, það er rangt). 

5. Sagan skal vera með öllum þeim gerðum af setningum sem taldar voru upp fyrr í 

kaflanum. 

6. Nákvæmni í orðavali. 

7. Höfundur skal vera sveigjanlegur í orðavali og skipta út orðum sé þess þörf. 

8. Textinn í sögunni þarf að vera auðskiljanlegur fyrir þann sem notar söguna. 

9. Myndir geta komið að góðu gangi í sögunum, sérstaklega ef um ung börn er að ræða. 

10. Sagan verður að taka mið af áhuga og getu þess sem hún er skrifuð fyrir.44 

 

• Leiðandi titill 

Mikilvægt er að titill sögunnar sé skýr og gefi góða mynd af innihaldi sögunnar og sé ekki 

ruglandi fyrir barnið.45 

Eins og fram hefur komið hér að ofan er það að skrifa félagshæfnisögu ekki einfalt 

verk og mikil hugsun og þekking þarf að vera til staðar þegar saga er skrifuð. Það getur verið 

erfitt í fyrstu en svo með aukinni æfingu eykst færnin og sögugerðin verður auðveldari. Það er 

hægt að nota félagshæfnisögur við flest allt í lífi einstaklings með Aspergerheilkenni og getur 

hún hjálpað honum mjög mikið að skilja aðstæður sem eru honum framandi. Einnig getur 

félagshæfnisaga undirbúið þá undir komandi breytingar. Félagshæfisögur hafa gífurlegt 

notagildi og er gaman að sjá þegar sagan skilar sér á þann hátt að sjá má bætta hegðun og/eða 

betri líðan þess sem hún er skrifuð fyrir. 

Starf þroskaþjálfa er mjög fjölbreytt og geta þeir starfað á mjög breiðum starfvettvangi 

þar sem meðal annars felst í starfi þeirra að finna viðeigandi leiðir og aðferðir sem henta 

hverjum og einum, hvort sem það er inn í hópi eða með einstaklingum. Félagshæfnisögur geta  

 

                                                
44 Gray, C. 2000. 
45 Gray, C. 2000. 
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nýst vel fyrir grunnskólanemendur en með þeim er hægt að útskýra það sem ætlast er til af 

þeim í skólanum, bæði náms- og félagslega. 

 

4.  Skólagangan 
Í þessum kafla verður fjallað um skólagönguna og hvað það er sem einstaklingar með 

Aspergerheilkenni þurfa að glíma við dagsdaglega í skólastarfinu og hvað það er sem 

kennarar og annað starfsfólk þarf að hafa í huga og vera meðvitað um sé barn með 

Aspergerheilkenni skólanum. 

 

4.1 Réttur til náms 
Í okkar samfélagi er ekki litið á menntun sem forréttindi heldur er litið á hana sem sjálfsagðan 

hlut en þrátt fyrir það eru möguleikar fólks til náms misjafnir og má þar helst nefna efnahag, 

heilsufar og fötlun. Menntun er mjög mikilvæg, ekki bara fyrir einstaklinginn sjálfan heldur 

samfélagið í heild sinni. Réttur til menntunar er talinn forsenda þess að fólk fái notið annarra 

mannréttinda.46 

Menntunarstig á Íslandi er frekar hátt eins og í flestum öðrum löndum í okkar 

heimshluta en af ýmsum ástæðum er menntunarstig fatlaðra lægra en hjá ófötluðum hér á 

landi. Vissulega er í sumum tilfellum um að ræða eðlilegar skýringar eins og þroskahamlanir 

sem koma i veg fyrir að einstaklingar nái tökum á almennu námi. Einnig eru aðrar orsakir 

fyrir lægra menntunarstigi hjá fötluðum sem er öllu verri en það er þegar fötlun 

einstaklingsins kemur í veg fyrir að hann geti stundað nám á sömu forsendum og ófatlaðir og 

þá er það fyrst og fremst skólakerfið sem bregst. Skólakerfið á samkvæmt lögum að koma 

fram með þau úrræði sem þarf til þess að einstaklingur með fötlun geti stundað það nám sem 

hann hefur áhuga á, svo framarlega sem það er mögulegt.47 

Starf í skóla/bekk fyrir alla þarf að byggjast á traustum samskiptum milli heimilis og 

skóla og umhverfis sem einkennist af alúð, umhyggju og jafnrétti.  Góð samvinna við foreldra 

er lykilatriði og ég tel að skortur á þátttöku fjölskyldunnar dragi stórlega úr möguleikum 

skólans til að ná árangri.  Það er svo mikilvægt að traust og velvilji ríki á báða bóga og þess 

vegna er nauðsynlegt að móta heildstæða stefnu um samstarf heimila og skóla. Einnig er 

mikilvægt að það sé gott samstarf á milli leik- og grunnskóla 

                                                
46 Brynhildur G. Flóvenz 2004. 
47 Brynhildur G. Flóvenz 2004. 
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4.2 Það sem þarf að hafa í huga 
Skólagangan getur reynst börnum með Aspergerheilkenni mjög erfið en þau geta átt erfitt með 

að setja sig inn í daglegt starf skólans og þurfa oft sérstaka aðstoð við að takast á við 

skólagönguna.  Hjá ófötluðum börnum er upphaf skólagöngunnar og skólagangan sjálf ekkert 

mál þannig séð. Þau læra hvernig á að haga sér í skóla með því að fylgjast með hinum 

nemendum skólans og fara eftir fyrirmælum kennarans og öðru starfsfólki skólans. Það er 

mikilvægt fyrir hvern og einn nemanda að skilja reglur skólans og geta farið eftir þeim til þess 

að skólagangan  verði sem farsælust. Óskrifaðar reglur geta reynst nemendum með 

Aspergerheilkenni erfið en þeir gera sér ekki endilega grein fyrir því að eitthvað athugavert sé 

við að gefa frá sér hávært hljóð eða stara út um gluggann og humma hátt í kennslustund. Hinn 

almenni nemandi lærir svona hluti með því að fylgjast með skólafélögum sínum og frá óyrtum 

skilaboðum frá kennurunum, eins og svipbrigðum. Einnig á hinn almenni nemandi oftast 

auðvelt með að læra reglur eins og að hlusta og taka eftir og fylgja fyrirmælum, standa í röð 

og bíða eftir að röðin komi að sér og svo framvegis.48 

 Nemendur með Asergerheilkenni þurfa að vita það nákvæmlega hvað það er sem 

kennarinn og aðrir starfsmenn skólans ætlast til af honum og hvaða hegðun er æskileg á 

meðan á skóladegi stendur. Nemendur með heilkennið geta lært viðeigandi hegðun í skóla 

með því að reglur séu að hluta aðlagaðar þeim og að þeir fái kennslu og leiðbeiningar um það 

hvernig á að hegða sér og hvaða hegðun er æskileg og hver ekki.49  

 

4.3 Viðbrögð við óæskilegri hegðun í skólanum   
Einstaklingar með Aspergerheilkenni þurfa ekki síður á aga að halda en önnur börn. Það getur 

verið nokkuð flókið ferli fyrir kennara að átta sig á því hvenær og hvernig á að áminna fyrir 

óæskilega hegðun. Þegar kennarar þurfa að áminna barn með Aspergerheilknni fyrir 

óæskilega hegðun er mikilvægt að hann geri sér grein fyrir hvort óæskilega hegðunin sé 

fyrirfram ákveðin og með þann tilgang einan að vera óæskileg og valda usla og óhlýðnast eða 

hvort hegðunin stafi af Aspergerheilkenninu. Einstaklingar með Aspergerheilkenni líkt og 

önnur börn geta vísvitandi verið með óæskilega hegðun en það sem er mikilvægt fyrir kennara 

og aðra sem koma að barni með heilkennið er að oft og tíðum er óæskilega hegðunin nokkurn 

veginn ósjálfráð. Eitthvað í umhverfi barnsins getur leitt til þess að það gefi frá sér hljóð eða  

                                                
48 Betts, S.W., Betts, D.E., Eckard, L.N.2007. 
49 Betts, S.W., Betts, D.E., Eckard, L.N.2007. 
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sýni annað óæskilegt athæfi sem veldur því að það verður kvíðið og stressað og bregst við 

með óæskilegri hegðun. Það er mikilvægt að þegar barnið er áminnt (eftir að búið er að skoða  

aðdraganda hegðunarinnar) fyrir óæskilega hegðun að viðkomandi aðili sem gerir það þekki 

viðkomandi barn og atburðarrás. Eins og með aðra nemendur þurfa einstaklingar með 

Aspergerheilkenni að taka afleiðingum gjörða sinna sýni þeir óæskilega hegðun. Þá er 

mikilvægt að þeim sé liðsinnt á þann hátt að þeir læri af því til þess að minnka líkurnar á því 

að slíkt athæfi endurtaki sig. Áhrifaríkar leiðir kenna einstaklingum með Aspergerheilkenni 

best að takast á við stress og kvíða með æskilegri hegðun, leiðir sem hindra það að þeir 

bregðist illa við. Það getur reynst árangursríkt að setja þeim mjög strangar og stífar reglur til 

þess að byrja með eigi þau erfitt með að höndla stressandi aðstæður. Sem dæmi getur verið 

nauðsynlegt að setja þær reglur fyrir nemanda sem lemur og slær frá sér þegar hann verður 

kvíðinn og ræður ekki við aðstæður t.d. í samskiptum við bekkjarfélaga en þá verður að gera 

viðkomandi grein fyrir að hann megi ekki snerta aðra nemendur á meðan hann er að tileinka 

sér æskilega hegðun við slíkar aðstæður.50 

 

4.4 Erfiðleikar í tengslum við skólastarfið 
Það er mikilvægt fyrir kennara sem eru með barn með Aspergerheilkenni í sínum bekk að fá 

miklar og góðar upplýsingar um barnið áður en skólinn hefst, ítarlegri upplýsingar en hann 

fær að vita um hinn almenna nemanda. Mikilvægt er að kennarinn hafi vitneskju um 

persónueinkenni barnsins og viti hverjir styrk-og veikleikar þess eru. Hafi kennarinn þessar 

upplýsingar eru mun meiri líkur á því að hann geti stuðlað að farsælli  ánægjulegri skólagöngu 

nemandans, bæði námslega og félagslega. Þessi auka vitneskja kennarans um nemandann er 

nauðsynleg af því að þá getur hann fylgst betur með og tekið betur og fyrr eftir fari 

nemandinn að sýna öðruvísi hegðun, tilfinningalega og félagslega. Einnig er samstarf kennara 

og foreldra  mjög mikilvægt því þeir þekkja börnin sín best af öllum og geta hjálpað 

starfsmönnum skólans að skilja betur hvernig einstaklingi með Aspergerheilkenni líður.51 

Athafnir og hlutir sem hinn almenni nemandi á mjög auðvelt með að tileinka sér og 

framkvæma í daglegu skólastarfi getur reynst börnum með Aspergerheilkenni erfitt eins og að 

fara frá einu stað til annars eins og algengt er í skólum, bíða, skilja stundaskrána, sinna  

                                                
50 Betts, S.W., Betts, D.E., Eckard, L.N.2007. 
51 Betts, S.W., Betts, D.E., Eckard, L.N.2007. 
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heimavinnu og halda utan um verkefnin sín og margt fleira sem krafist er af nemendum í 

grunnskóla.52 

Einstaklingar með Aspergerheilkenni hafa oft lága vöðvaspennu og lítinn vöðvastyrk 

og því geta þeir átt í erfiðleikum með að fara upp og niður stiga. Í mörgum skólum eru skápar 

fyrir nemendur og á þeim er oft talnaröð. Það er ekki endilega flókið verk fyrir hinn almenna 

nemanda að opna skápinn sinn og sækja gögnin sín en fyrir nemandann með 

Aspergerheilkenni getur þessi athöfn orðið mjög erfið og reynt mikið á þar sem þeir eru oft  

með mjög slakar fínhreyfingar. Oft eru þessir líkamlegu erfiðu hlutir ástæðan fyrr því að þeim 

líður illa skólanum og vilja ekki sækja hann.53 

Það er mjög mikilvægt að einstaklingar með Aspergerheilkenni fái einfalda, ýtarlega 

og auðskiljanlega stundartöflu sem getur auðveldað þeim lífið mikið. Það er ekki bara 

mikilvægt fyrir yngri nemendur heldur einnig fyrir eldri nemendur á mið-og elstastigi 

grunnskóla því það getur reynst þeim erfitt að muna hvað er næst og hvert þeir eiga að fara og 

fleira í þeim dúr.54 

Á venjulegum skóladegi er mikið um að nemendur þurfi að bíða. Það er bið á milli 

tíma, bíða þarf í röð í mötuneyti í hádegis- og kaffihléum og jafnvel er bið eftir skólabíl. 

Þessir biðtímar eru langoftast óskipulagðir og eins og fram hefur komið er óskipulag og það 

sem er óvænt og ófyrirsjáanlegt einstaklingum með Aspergerheilkenni oft mjög erfitt. Þeir 

kjósa mikla reglu og vilja vita hvað framundan er.55 

 

4.4.1 Heimanám  

Heimanám er eitthvað sem öll eða að minnsta kosti flest börn þurfa að gera og leggst 

heimavinnan misvel í börn eins og eðlilegt er. Þar sem nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru 

margir getur verið að sumir hafi gaman af því að takast á við námið og heimavinnuna á meðan 

aðrir eru búnir að fá nóg þegar skóladeginum lýkur.  

Í heimavinnunni er oft verkefni er reyna á einbeitingu og fínhreyfingar eins og 

skriftaræfingar. Þess háttar verkefni geta reynst einstaklingum með Aspergerheilkenni mjög 

erfið og mikil örgun því þeir eru oft og tíðum með mjög lága vöðvaspennu og slakar fín-og   

 

 

                                                
52 Betts, S.W., Betts, D.E., Eckard, L.N.2007. 
53 Betts, S.W., Betts, D.E., Eckard, L.N.2007. 
54 Betts, S.W., Betts, D.E., Eckard, L.N.2007. 
55 Betts, S.W., Betts, D.E., Eckard, L.N.2007. 
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grófhreyfingar. Skóladagurinn er mjög krefjandi fyrir alla nemendur og þá ekki síst nemendur 

með Aspergerheilkenni en þeir þurfa að fylgja þeim reglum sem gilda í skólaumhverfinu og  

reyna að standast allar þær væntingar sem gerðar eru til þeirra í skólanum sem getur reynst 

þeim erfitt og mjög krefjandi.56 

Ekki hefur verið sýnt fram á  sannfærandi gildi heimanáms í bóklegum greinum en 

þrátt fyrir það eru heimaverkefni orðin stór þáttur í skólamenningunni. Þau geta vissulega 

verið gagnleg t.d. fyrir nemendur sem þurfa að klára ákveðin verkefni eða til þess að sinna 

aukaverkefnum. Þrátt fyrir það að heimanám hafi sína kosti er mikilvægt að tekið sé tillit til 

fötlunarinnar hjá einstaklingum með Aspergerheilkenni og þeir þurfa oftast nær að fá 

tilhliðrun í sambandi við heimanám.57 Mikilvægt er að samstarf við foreldra sé gott og að þeir 

séu upplýstir eins mikið og mögulegt er og fá þá til þess að aðstoða börn sín með 

heimavinnuna, bæði við skipulagningu og framkvæmd.58 

Þegar talað er um tilhliðrun á námi þarf það ekki endilega að vera að nemendur með 

Aspergerheilkenni sleppi við að gera heimanám enda er heimanám eitthvað sem allir þurfa að 

leggja á sig ætli þeir í frekara nám eftir að grunnskóla lýkur og gott að vera búin að temja sér 

að læra heima sem allra fyrst. Kennarinn getur hins vegar auðveldað nemandanum mikið með 

því að skipuleggja heimavinnuna vel og sem dæmi þá er hægt að útbúa gátlista fyrir 

nemandann sem hann krossar í eftir að hafa  lokið við verkefni og þá veit hann að verkinu er 

lokið þann daginn. Einnig er mikilvægt að hafa ekki mjög mörg verkefni í gangi í einu á 

hverjum degi heldur eitt afmarkað verkefni. Vel  útbúið vikuskipulag með stuttum og skýrum 

verkefnum auðveldar líka heimanámið. Verkefnin verða að sjálfsögðu að vera sniðin að getu 

hvers og eins nemanda. 

 

4.5 Jafningaaðstoð 
 Margir nemendur eru til í að hjálpa félögum sínum í neyð og þessir nemendur geta nýst 

einstaklingum með Aspergerheilkenni mjög vel. Jafnaldrar geta haft mjög góð áhrif og 

hjálpað einstaklingum með heilkennið mjög mikið með því t.d. að leiðbeina þeim á göngum 

skólans og inni skólastofunni. Einstaklingar með að Aspergerheilkenni geta nýtt sér 

jafningastuðninginn daglega eða öðru  hvoru. Mikilvægt er að þeir sem vilja vera  

                                                
56 Betts, S.W., Betts, D.E., Eckard, L.N.2007. 
57 Betts, S.W., Betts, D.E., Eckard, L.N.2007. 
58 Betts, S.W., Betts, D.E., Eckard, L.N.2007. 
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,,aðstoðamenn“ fái fræðslu um Aspergerheilkenni áður en þeir fara að aðstoða viðkomandi. 

Einnig er mikilvægt að foreldrar þeirra sem vilja aðstoða séu upplýstir um aðstoðina sem barn  

þeirra á að veita. Gott er að fá einhvern sem einstaklingurinn með Aspergerheilkennið þekkir  

til aðstoða hann.59 

Það er algengt með einstaklinga með Aspergerheilkenni að þeir eigi í vandræðum með 

að skipuleggja sig. Þeir eru gjarnir á að týna hlutum eins og skriffærum og þess háttar og 

leggja námsgögn frá sér á vitlausa staði og fleira. Þetta veldur því oft að þeir upplifa sig eins 

og þeir séu einskins nýtir og geti ekki gert neitt rétt og hafi á tilfinningunni að þeim mistakist 

allt. Mikilvægt er að aðstoða þá við að skipuleggja sig og kenna þeim hvar á að setja hina 

ýmsu hluti, eins og að útbúa skýringarmynd (sem kennari eða þroskaþjálfi útbýr) um það hvar 

þeir eiga að setja verkefnin sín og hluti á borðið en þannig veit barnið hvar það getur sett 

hlutina og upplifir sig þá síður sem misheppnaðan einstakling.60 

Jafningjaaðstoðin gæti nýst vel við það að skipuleggja sig í kennslustundum, félaginn 

gæti þá minnt viðkomandi á hvað sé næst á dagskrá og þannig komið í veg fyrir að nemandinn 

með heilkennið sé sífellt að mistakast.  

Það er nokkuð augljóst að jafningaaðstoð er eitthvað sem ætti að nýtast einstaklingum 

með Aspergerheilkenni mjög vel og þá kannski sérstaklega þegar á unglingsárin er komið en 

kannski síður fyrir börn á yngsta stigi grunnskólans vegna þess að þau eru enn mjög óþroskuð 

og stundum svolítið sjálfhverf.   

Jafningjaaðstoðin ætti að auka sjálfstæði og ýta undir sjálfsmynd barna með 

Aspergerheilkenni þannig að þau upplifi sig eins og hver önnur skólabörn og að auki gætu 

líkur á betri félagslegum tengslum myndast við aðra skólafélaga. Þá er mun ,,eðlilegra“ fyrir 

börnin að fá að vera án sérstaks stuðnings í skólanum.  

Þroskaþjálfar gegna mikilvægu starfi ekki síst í grunnskólum landsins. Þeir hafa 

sérþekkingu á fötlunum og þeim aðferðum og kenningum sem eru í gildi hverju sinni í 

málefnum fatlaðra. Þeir sinna nemendum með sérþarfir, geta verið í starfi ráðgjafa fyrir 

skólastjórnendur, kennara, stuðningsfulltrúa og annars starfsfólks skólans. 

 

 

 

 

                                                
59 Betts, S.W., Betts, D.E., Eckard, L.N.2007. 
60 Betts, S.W., Betts, D.E., Eckard, L.N.2007. 
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5. Hlutverk þroskaþjálfa 
Þroskaþjálfar sinna fjölbreytilegu starfi sem meðal annars felst í að finna árangursríkar leiðir 

og aðferðir sem henta hverjum og einum. Hér á eftir verður gerð grein fyrir almennu starfi 

þroskaþjálfa og hvernig starf þeirra samræmist reglugerðum og lögum um grunnskóla og 

málefnum fatlaðra. 

 

5.1 Hvað gera þroskaþjálfar? 
Þroskaþjálfar starfa eftir siðareglum þroskaþjálfa og lögum um málefni fatlaðra. Lyki- 

hlutverk þroskaþjálfa er að bæta lífskjör fólks sem býr við hinar ýmsu fatlanir. Félagsleg 

þjónusta fyrir fatlaða einstaklinga skipar stórt hlutverk í störfum þroskaþjálfa, bæði að sjá um 

framkvæmd hennar og skipulag. Þeir skipa stórt hlutverk í málaflokknum í heild sinni þar sem 

mat á gæðum þjónustu er oft undir þeim komið. 

Þroskaþjálfun er lögverndað starf og menntunin viðurkennd og því ber þroskaþjálfum 

að starfa eftir gildandi lögum um málefni fatlaðra, tryggja fötluðum jafnrætti og sambærileg  

lífskjör á við hinn almenna þjóðfélagsþegn og skapa þeim skilyrði og forendur til þess að lifa 

eðlilegu lífi.61 

Þroskaþjálfar gegna mikilvægu hlutverki  í félagsþroska barna með þroskafrávik. Þeir 

vinna náið með þeim börnum sem þeir sinna og einnig foreldrum og aðstandendum þeirra. 

Þeir fara mismunandi og fjölbreyttar  leiðir að markmiðum sínum og geta unnið á 

mismunandi vettvangi. Þroskaþjálfar starfa  t.d. í skólum, bæði leik-og grunnskólunum og er 

þörfin fyrir þá stöðugt að verða meiri. 

Eins og öðru starfsfólki grunnskóla landsins ber þroskaþjálfum að fara eftir 

Aðalnámskrá grunnskóla og hafa hana ávallt sér til hliðsjónar í störfum sínum, þó svo að 

vissulega þurfi þeir að aðlaga hana að skjólstæðingum sínum þar sem þeim eru oft mikil 

takmörk sett í sambandi við nám og almennt skólastarf.  

 

5.2 Aðalnámskrá grunnskóla 
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla frá því í desember 2006 eiga öll börn rétt á kennslu við 

hæfi í sínum heimaskóla. Þar segir jafnframt að sveitarfélögum sé skylt að sjá öllum  

                                                
61 Lög um málefni fatlaðra nr.59/1992. 
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nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum. Markmið námskrárinnar á hvorki að skorðast við 

hámark eða lágmark. Það er skylda hvers skóla að laga námið sem best að hverjum og einum  

nemanda. Nemendur eiga rétt á námsefni og viðfangsefnum sem henta námsgetu þeirra og 

færni.62 

Í Lögum um grunnskóla segir að börn og unglingar sem eiga erfitt með nám sökum 

sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar eigi 

ótvíræðan rétt á sérstökum stuðningi í námi. Kennslan getur verið einstaklingsbundin eða 

farið fram í hópi innan eða utan almennra bekkjardeilda, í sérdeildum eða í sérskóla.63 

Skýr framsetning markmiða er undirstaða þess að allir leggi í þau sama skilning en án 

þess er ómögulegt að nota þau sem viðmið í skólastarfi. Markmið Aðalnámskrár grunnskóla 

eru sett fram með þetta í huga. Markmiðin eru skólamiðuð og segja til um hvað nemendum er 

ætlað að kunna við ákveðin skil í grunnskólanáminu. Markmið hennar eru sett fram í tveimur 

flokkum sem eru lokamarkmið og áfangamarkmið.64   

Hlutverk grunnskólans felst í því að sjá nemendum fyrir formlegri fræðslu og taka þátt 

í félagslegri mótun þeirra. Grunnskólinn skal ávallt leitast við að haga störfum sínum í sem 

fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að aðhliða þroska hvers og eins. Með 

skóla  án aðgreiningar er leitast við að gera fötluðum nemendum, langveikum og nemendum 

sem eiga við sértæka námsörðuleika að stríða kleift að stunda nám við skólann eftir því sem 

tök eru á.65 

 

5.3 Skóli án aðgreiningar 
Salamanca yfirlýsingin (skóli án aðgreiningar) var samþykkt í Salamanca á Spáni í  júní 1994, 

á alþjóðlegri ráðstefnu um menntun nemenda með sérþarfir. Á ráðstefnunni voru fulltrúar 92 

ríkisstjórna þar á meðal frá Íslandi og 25 alþjóðlegra samtaka. Yfirskrift Salamanca 

yfirlýsingarinnar er „um grundvöll, stefnu og framkvæmd í málefnum nemenda með 

sérþarfir“. Með henni voru viðstaddir að lýsa yfir sannfæringu sinni um að menntun væri 

réttur hvers barns og ekki ætti að mismuna neinum. Einnig skoruðu þeir á stjórnvöld og  

 

 

                                                
62 Aðalnámskrá grunnskóla 2006. 
63 Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 
64 Aðalnámskrá grunnskóla 2006. 
65 Aðalnámskrá grunnskóla 2006. 
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samfélagið að allt yrði gert til þess að öll börn gætu stundað nám í skóla. Salamanca 

yfirlýsingin gengur út á það að skólar eigi að taka á móti öllum börnum hvernig sem á stendur  

um atgervi þeirra til líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ástand eða málþroska. Það á 

að vera undantekning að barn sé sent í sérskóla eða varanlega sérdeild eða sérbekk í skóla 

sínum. Einungis er mælt með því úrræði í þeim fáu tilvikum þegar ljóst er að nám í almennum 

bekk fullnægir ekki menntunarlegum eða félagslegum þörfum barnsins eða að þess sé 

greinileg þörf vegna velfarnaðar barnsins sjálfs eða annarra barna.66  

Í skóla án aðgreiningar er lögð áhersla á samvinnu nemanda og að hún sé kennd og 

þjálfuð. Einnig er lögð áhersla á að allir nemendur eigi náms- og félagslega hlutdeild í 

skólasamfélaginu. Markmið skóla án aðgreiningar er að allir nemendur fái þá menntun og 

þann stuðning sem þeir þurfa til að verða virkir þátttakendur í samfélaginu. Þetta er einnig 

leið til þess að vinna gegn hugarfari mismununar. Einnig er markmið skóla án aðgreiningar að 

þróa kennsluhætti sem miða að því að það sé eðlilegt að fólk sé ólíkt.67  

Það er alveg skýrt og tekið fram í öllum þeim lögum og reglugerðum sem gilda á 

Íslandi um grunnskólana að allir eiga að fá nám og þjónustu við sitt hæfi. Til þess að hægt sé 

að framfylgja því og að allir fái notið þeirra þjónustu sem þeir eiga rétt á og þurfa á að halda 

er mikilvægt að innan skólans sé sérþekking til staðar, þekking sem nýtist þeim sem þurfa á 

sérúrræðum að halda, bæði námslega og félagslega. Samkvæmt þessu ættu þroskaþjálfar að 

starfa í öllum grunnskólum landsins. 

 

5.4  Menntun  þroskaþjálfa  
Þroskaþjálfar hafa víðtaka þekkingu á hinum ýmsu fötlunum og byggist námið helst á 

nokkrum fræðasviðum sem eru þroskaþjálfafræði, fötlunarfræði, félagsfræði, þroskasálfærði 

og siðfræði. Einnig kynnast nemendur þróun kenninga og hugmynda um fötlun og fá innsýn 

bæði í nýjar íslenskar og erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið. 

Á heimasíðu Háskóla Íslands segir: „Nám í þroskaþjálfafræði miðar að því að 

nemendur öðlist sérfræðiþekkingu og hæfni til þess að veita fötluðu fólki fjölbreytilega 

þjónustu og ráðgjöf í samfélaginu í þeim tilgangi að styðja við fullgilda samfélagsþátttöku 

þeirra, jafnrétti og lífsgæði á við aðra.“ 68 

 

                                                
66 Menntamálaráðuneytið (e.d.). 
67 Menntamálaráðuneytið (e.d.). 
68 Háskóli Íslands (e.d.). 
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Sú viðtæka þekking á hinum ýmsu fötlunum og kenningum sem  þroskaþjálfar hafa lært og 

tileinkað sér að námi loknu nýtast vel í öllu starfi með fólki með fötlun. Þekking þeirra nýtist 

ekki síst vel inn í grunnskólum landsins í dag  þar sem allir hafa þann rétt að ganga í sinn 

heimaskóla og fá menntun við hæfi. Þroskaþjálfar eru vel undir það búnir að aðlaga námsefni 

og námsaðferðir sem nýtast hverjum og einum. Þeir nýtast ekki einungis vel í allri vinnu með 

einstaklingum með fötlun í grunnskólum heldur einnig sem ráðgjafar fyrir annað starfsfólk 

skólanna og einnig koma þeir oft með opnara viðhorf inn í skólana heldur en t.d. hinn almenni 

kennari gagnvart nemendum með fötlun. 

 

5.5 Lög um grunnskóla 
Í  Lögum um grunnskóla segir að sveitarfélögum sé er skylt að halda skóla fyrir öll börn á 

aldrinum 6 til 16 ára sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu. Grunnskólinn er tíu ára skóli og 

skal ávallt vera einsetinn. Hlutverk hans í samvinnu við heimilin er að búa nemendur undir líf 

og starf í lýðræðisþjóðfélagi. 

Í þeim segir jafnframt að starfshættir skólans eigi að mótast af umburðarlyndi, 

kristilegu siðgæði og lýðræðislegu samstarfi. Skólinn skuli temja nemendum víðsýni og efla 

skilning þeirra á kjörum fólks og umhverfi, á íslensku þjóðfélagi, sögu þess og sérkennum og 

á skyldum einstaklingsins við samfélagið. Skólinn á að leitast við að haga störfum sínum í 

sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og 

menntun hvers og eins. Skólanum ber einnig að veita nemendum tækifæri til að afla sér 

þekkingar og leikni og temja sér vinnubrögð sem stuðli að stöðugri viðleitni til menntunar og 

þroska. Skólastarfið skal því leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni 

þeirra til samstarfs við aðra.69 

Börn og unglingar sem eiga erfitt með nám sökum fötlunar eiga rétt á sérstökum 

stuðningi í námi. Kennslan getur verið einstaklingsbundin eða farið fram í hópi innan eða utan 

almennra bekkjardeilda, í sérdeildum eða í sérskóla. Telji foreldrar barns eða forráðamenn, 

kennarar eða aðrir sérfræðingar að barnið fái ekki notið kennslu við sitt hæfi í heimaskóla geta 

forráðamenn sótt um skólavist fyrir það í sérskóla.70  

Í 14. gr. laganna er fjallað um ábyrgð nemenda. Þar segir að nemendur  eigi að bera 

ábyrgð á eigin námi og á framkomu sinni og samskiptum sínum við aðra með hliðsjón af aldri  

                                                
69 Lög um grunnskóla. 
70 Lög um grunnskóla. 
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og þroska. Nemendum ber að fara eftir fyrirmælum kennara og starfsfólks grunnskóla og 

fylgja þeim reglum sem gilda í skólanum. Hegði nemandi sér ekki í samræmi við reglur 

skólans ber kennara að leita orsaka á hegðuninni og reyna að finna bót á henni bæði með því  

að ræða við nemendur og foreldra sé þess þörf. Beri það ekki árangur ber kennara að leita 

aðstoðar hjá skólastjóra eða hjá ráðgjöfum skólans sem oft og tíðum eru þroskaþjálfar.71 

Nemendur með Aspergerheilkenni geta átt í erfiðleikum með að tileinka sér fyrirmæli 

sem lögð eru fyrir hópa og einnig almennar skólareglur. Af þeim sökun eiga þeir oft og tíðum 

í erfiðleikum með að taka ábyrgð á eigin námi og framkomu en geta flestir vel náð valdi á því 

fái þeir góða leiðsögn undir handleiðslu þroskaþjálfa.  

Það er ekki sjálfgefið að allir kennarar þekki vel til fötlunar á borð við 

Aspergerheilkennis eða kunni að  bregðast við  þeim fjölmörgu vandamálum sem upp geta  

komið er snúa að fötluninni. Þá kemur sérþekking þroskaþjálfa á fötlunum sér vel. Þeir hafa 

þekkingu á því hvernig ber að nálgast nemendur með heilkennið og hvernig best sé að miðla 

öllum upplýsingum er varða skólastarfið til kennara og nemenda með ýmsum aðferðum 

þannig að viðkomandi nemendur skilji aðstæðurnar sem best hverju sinni. 

 Til þess að hægt sé að koma á móts við alla nemendur  er mikilvægt að í skólanum  sé 

þekking til staðar til þess að hægt sé að mæta þörfum allra nemenda og þá ekki síst þeim 

börnum sem eru á einhverfurófinu. Því þau þurfa oft og tíðum á mjög sértækum úrræðum að 

halda sem eru ekki á færi allra að veita eins og miklum tilhliðrunum í námi, aðlöguðu 

námsefni, óhefðbundnum kennsluaðferðum svo fátt eitt sé nefnt. Mikilvægt er að aðilar sem 

þekki vel til fötlunarinnar komi vel að allri þeirri vinnu sem unnin er með þeim.  

Félagslegi þátturinn er sá þáttur sem er börnum með Aspergerheilkenni hvað erfiðastur  

og því er mikilvægt að þau fái þjálfun og leiðsögn í því hvernig á að eiga samskipti við 

samnemendur sína sem allra fyrst. Það er að mínu mati ekki síður mikilvægt að fá þau fái 

stuðning og leiðsögn í félagslegum samskiptum eins og í hefðbundnu bóknámi.  

Mikilvægt er að börn með Aspergerheilkenni njóti skilnings starfsmanna skólans og að 

allir viti og skilji þær takmarkanir sem fötlunin setur þeim í öllu sem viðkemur félagslegum 

samskiptum. Í þessu sambandi gegna þroskaþjálfar mikilvægu hlutverki því þeir þekkja  

fötlunina og geta miðlað þekkingu sinni til annarra starfsmanna skólans um það hvernig best 

sé að koma fram við börn með fötlunina og meðhöndla þau á sem skilvirkastan hátt.  

 

                                                
71 Lög um grunnskóla. 
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Að mínu mati geta þroskaþjálfar stuðlað að viðhorfsbreytingu til hins betra meðal starfsmanna 

og nemenda grunnskóla gagnvart þeim sem fatlaðir eru. Það er nokkuð algengt að börn með 

Aspergerheilkenni séu undangátta í skólanum og ekki sé tekið nægilegt tillit til þeirra meðal 

starfsfólks skólanna. Ég tel að Aspergerheilkenni sé sú fötlun sem er hvað erfiðust fyrir 

almenning að skilja. Líklega er skýringin sú að einkenni fötlunarinnar eru ekki sjáanleg 

útvortis og því eru margir sem gera sér ekki grein fyrir henni. Auk þess eru þessi börn 

langflest mjög málfarslega fær og með eðlilegan málþroska og því er erfitt fyrir þann sem lítið 

sem ekkert þekkir til Aspergersheilkennis að gera sér grein fyrir þessu.  
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Niðurlag 
Eins og fram hefur komið þá eiga einstaklingar með Aspergerheilkenni oft í miklum 

erfiðleikum með félagsleg samskipti og eiga það til að verða utangátta og oft einmana. 

Félagshæfnisögur eru ein leið til þess að aðstoða þá við að skilja þær reglur sem gilda í 

samskiptum og einnig geta þær útskýrt betur fyrir þeim hinar ýmsu aðstæður sem koma upp í 

skólastarfinu hverju sinni bæði félagslegar og námslegar. 

Það er mjög áhugavert að komast að því hvernig þroskaþjálfar í grunnskólum geta 

aðstoðað þessa nemendur í að eflast námslega og ekki síst félagslega þannig að skólagangan 

verði þeim sem lærdómsríkust og ánægjulegust. Sérfræðiþekking þroskaþjálfa á fötlunum er 

þekking sem ætti að nýtast öllu starfsfólki í grunnskólum landsins því þar er margbreyti-

leikinn orðin svo mikill og gerð krafa um að allir fái þjónustu við sitt hæfi. 

Ekki eru allir sem kjósa það eða hafa tækifæri á því að fara í frekara nám en öll förum 

við út í samfélagið og því er mikilvægt að við séum vel undir það búin og að við getum tekist 

á við það sem býður okkar þar. Þess vegna tel ég að eitt mikilvægasta hlutverk þroskaþjálfa í 

grunnskólum sé að aðstoða og efla nemendur með fötlun á þann hátt að þeir verði sem best á 

verður kosið færir í félagslegum samskiptum.  

Félagshæfnisögur eru ein leið sem hægt er að fara til þess að gera þær reglur sem gilda 

í félagslegum samskiptum skýrari fyrir þessa nemendur en með þeim er hægt að koma 

flóknum reglum á framfæri á nokkuð auðveldan og skýran hátt og jafnvel myndrænan.  

Það er mikilvægt að skólayfirvöld geri sér grein fyrir því að þroskaþjálfar geta einnig 

verið ráðgjafar fyrir alla starfmenn skólans en á þann hátt aukast líkur á að hinar margvíslegu 

þarfir barna með fötlun verði uppfylltar í samræmi við lög og reglur. 

Hlutverk þroskaþjálfa er fjölbreytt og mikilvægt fyrir þá að hafa það í huga að engar 

tvær manneskjur eru eins. Nemendur eru jafnólíkir eins og þeir eru margir og koma þarf til 

móts við þarfir allra nemenda og skapa þeim námsaðstæður sem hæfa einstaklingshæfileikum 

þeirra.  
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