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Ágrip 

Kjörþögli er skilgreind sem kvíðaröskun og lýsir sér á þann hátt að börn tala 

ekki í vissum félagslegum aðstæðum, oftast í skóla. Kjörþögli er sjaldgæf 

röskun en margar rannsóknir benda til þess að tíðni hennar sé aðeins um 

0,7%. Vandasamt getur verið að greina kjörþögli en börn með þessa röskun 

tala alla jafna heima við eða við aðrar félagslegar aðstæður þar sem þau finna 

til öryggis. Skólinn og umhverfi hans er oft sá staður sem börn með kjörþögli 

óttast mest og koma einkennin oft mest í ljós þegar þangað er komið. Fyrir 

vikið er mikilvægt að kennarar, og annað starfsfólk skólans, þekki til 

einkenna kjörþögli til að geta komið sem best til móts við þarfir þessara 

barna.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna á hvern hátt náms- og 

félagslegum þörfum barna með kjörþögli væri mætt í skólakerfinu. Jafnframt 

að kanna þá þekkingu sem kennarar hafa á kjörþögli og hvaða stuðning þeir 

fá til að geta komið til móts við þarfir þessara barna. Rannsóknin var 

eigindleg. Tekin voru viðtöl við fimm einstaklinga sem höfðu það 

sameiginlegt að hafa unnið með nemendum með kjörþögli í leik- eða 

grunnskóla. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru hafðar að leiðarljósi: 

Hvaða þekkingu og reynslu hafa kennarar til þess að koma sem best til móts 

við náms- og félagslegar þarfir nemenda með kjörþögli? Hvers konar 

stuðning fá kennarar til þess að geta mætt þörfum þessara nemenda? 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að bakgrunnsþekking 

kennaranna á kjörþögli var mjög takmörkuð. Sá stuðningur sem þeir fengu 

virtist vera af skornum skammti en kom hann þá helst frá sérkennurum 

skólanna. Kennsluaðferðir kennaranna breyttust lítið við komu nemenda með 

kjörþögli í bekkinn. Niðurstöður sýndu jafnframt að náms- og félagsleg staða 

þessara nemenda var misjöfn, þó að mestum hluta góð. 

 



 

Abstract 

Selective mutism is an anxiety disorder characterized by children’s inability 

to speak in selected social settings, most often at school. Selective mutism is 

a rare disorder and many research studies report that its frequency is about 

0.7% of children. The diagnosis of selective mutism can be difficult because 

children with the disorder are usually comfortable speaking at home or in 

other social settings where they feel comfortable. The school environment 

often makes children with selective mutism feel uncomfortable and anxious. 

The characteristics often don't show until they first enter e.g. kindergarten or 

school. Therefore it is imperative that teachers, as well as other school 

employees, are aware of the characteristics of selective mutism in order to be 

able to meet those children’s needs. 

The goal of the study was to explore how educational and social needs of 

children with selective mutism are met in the school system. Also to research 

the teachers’ knowledge of selective mutism and what support they receive to 

be able to meet these children’s needs. The research was qualitative and its 

results are based on interviews with five individuals who had all worked with 

students with selective mutism in school. The following leading questions 

were: What knowledge and experience do teachers have to meet educational 

and social needs of students with selective mutism? What kind of support and 

guidance do teachers receive to be able to meet those students’ needs? 

The main results of the study indicated that the teachers’ knowledge of 

selective mutism was very limited. The support and guidance they got 

seemed very poor but what they did get mostly came from the schools’ 

special education teachers. The teachers didn't change their teaching 

techniques much with the arrival of the students with selective mutism. The 

results also suggested that the students’ educational and social status was 

different, though mostly good. 
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1. Inngangur 

Á Íslandi er skóli án aðgreiningar yfirlýst menntastefna. Markmið stefnunnar 

er að koma til móts við nemendur óháð sérstökum þörfum hvers og eins. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla stendur að allir nemendur eigi rétt á því að stunda 

nám við sitt hæfi og leggja skuli áherslu á nám án aðgreiningar í öllu 

skólastarfi þar sem borin er virðing fyrir fjölbreytileikanum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 43 og 22). Í þessu verkefni verður 

sjónum beint sérstaklega að nemendum með kjörþögli (e. selective mutism). 

Kjörþögli er sjaldgæf kvíðaröskun en oft er talað um að tíðni röskunarinnar 

sé aðeins um 0,7% (Ponzurick, 2012, bls. 31; Perednik, 2011, bls. 39). 

Kjörþögli lýsir sér á þann hátt að barn talar ekki við ákveðnar aðstæður þar 

sem þess er vænst (Vecchio og Kearney, 2009, bls. 380). Við aðstæður þar 

sem barnið finnur til öryggis og líður vel, svo sem heima hjá sér, notar það 

oft talmál í samræmi við aldur og þroska og talar jafnvel mjög mikið að mati 

foreldra. Í leik- eða grunnskóla og við aðrar félagslegar aðstæður tala þessi 

börn lítið eða ekkert (Ponzurick, 2012, bls. 31; M
c
Holm, Cunningham og 

Vanier, 2006, bls. 8). Mikilvægt er að bregðast við með réttri íhlutun eins 

fljótt og unnt er. Ef engin íhlutun á sér stað getur það leitt til náms- og 

félagslegra örðugleika (Shipon-Blum, 2007, bls. 5). Fyrir börn með kjörþögli 

er það oft skólinn og umhverfi hans sem þau óttast en frá þeirri stundu sem 

þau hefja skólagöngu eru gerðar væntingar um ákveðna hegðun sem getur 

kallað fram mikinn kvíða sem birtist á þann veg að þau tala ekki (Shipon-

Blum, 2003, bls. 3). Í ófáum tilfellum eru það kennarar sem lýsa fyrst yfir 

áhyggjum vegna skorts á málnotkun barna með kjörþögli. Því er mikilvægt 

að kennarar séu meðvitaðir um hvað kjörþögli er og þekki til einkenna 

röskunarinnar (Crundwell, 2006, bls. 49–51). 

Það sem vakti áhuga minn á viðfangsefni rannsóknarinnar var hversu lítið 

hefur verið skrifað um kjörþögli á Íslandi og hversu lítt þekkt þessi röskun er. 

Það var meginástæða mín fyrir vali á þessu viðfangsefni en persónuleg 

reynsla hafði jafnframt áhrif. Það var ekki fyrir svo löngu sem ég heyrði 

kjörþögli fyrst getið. Þegar ég kannaði þekkingu annarra, til dæmis leik- og 
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grunnskólakennara, vina og fjölskyldu, höfðu fáir heyrt minnst á kjörþögli og 

þekking þeirra því lítil sem engin.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig náms- og félagslegum 

þörfum nemenda með kjörþögli væri sinnt í skólakerfinu ásamt því að skoða 

hvaða leiðsögn og stuðning umsjónarkennarar fá til að geta komið til móts 

við þessa nemendur. Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru hafðar að 

leiðarljósi: Hvaða þekkingu og reynslu hafa kennarar til þess að koma sem 

best til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda með kjörþögli? Hvers 

konar stuðning fá kennarar til þess að geta mætt þörfum þessara nemenda? 

Verkefnið skiptist í tvo hluta. Fyrri hlutinn er fræðilegur og í þeim seinni 

er gerð grein fyrir rannsóknarþætti verkefnisins. Fræðilega hluta verkefnisins 

er skipt í fjóra meginkafla. Í þeim fyrsta er greint stuttlega frá kvíða og 

kjörþögli sem kvíðaröskun. Í öðrum kafla er fjallað almennt um kjörþögli og 

farið yfir einkenni röskunarinnar, helstu orsök, greiningu og úrræði. Í þriðja 

kafla er fjallað um náms- og félagslega stöðu nemenda með kjörþögli. Í 

lokakaflanum er sjónum beint að skólanum, í stuttu máli greint frá 

skólastefnunni skóli án aðgreiningar og hvert hlutverk skólans er til að koma 

sem best til móts við börn með kjörþögli. Fjallað er um hlutverk kennara, 

kennsluhætti, námsumhverfi og samstarf við foreldra og aðra aðila sem 

hugsanlega koma að máli þessara barna. Rannsóknarþætti verkefnisins er 

skipt í þrjá meginkafla. Í fyrstu er greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar 

sem var eigindleg. Tekin voru viðtöl við fimm einstaklinga sem áttu það 

sameiginlegt að hafa kennt barni með kjörþögli. Því næst er 

niðurstöðukaflinn þar sem svör viðmælenda voru greind og flokkuð eftir 

ákveðnum þemum sem lagt var upp með í upphafi rannsóknarinnar. Þar á 

eftir er umræðukafli þar sem helstu niðurstöður eru dregnar saman og fjallað 

um í ljósi fræða og rannsóknarspurninga. Að lokum er fjallað um þær 

vangaveltur sem komu upp við vinnu verkefnisins og skýrt frá frekari 

hugmyndum um rannsóknir á viðfangsefninu.     
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2. Kvíði 

Á meðal algengustu geðraskana hjá börnum er kvíði. Fjöldi rannsókna bendir 

til þess að um það bil 9% ungra barna glími við kvíða. Börn sem takast á við 

langvarandi og mikinn kvíða eiga á hættu að glíma við hömlur í tilfinninga- 

og félagsþroska. Þess til stuðnings benda niðurstöður fjölmargra rannsókna til 

þess að börn sem greinast með kvíða- og tilfinningaraskanir glími við 

erfiðleika á ýmsum þroskasviðum (Örnólfur Thorlacius, Einar Guðmundsson 

og Þorvaldur Kristjánsson, 2013, bls. 63; Carpenter, Puliafico, Kurtz, Pincus 

og Comer, 2014, bls. 340). Kvíðaraskanir koma oft í ljós í barnæsku og án 

meðhöndlunar er hætta á að ástandið haldist óbreytt (American psychiatric 

association, 2013, bls. 189) 

Birtingarmynd kvíðaraskana getur verið margvísleg en börn sýna einkenni 

kvíða á mismunandi vegu, til dæmis með gráti, með því að draga sig til hlés, 

fá bræðiköst, með mikilli viðkvæmni og eirðarleysi (Kearney, 2010, bls. 53). 

Þeir sem glíma við einhverskonar kvíðaraskanir gera oft of mikið úr þeim 

aðstæðum sem þeir hræðast en ástæðan getur hugsanlega verið sú að þeir 

hræðist slæmar afleiðingar. Einkennum kvíða má skipta í þrjá meginflokka. Í 

fyrsta lagi eru það líkamleg einkenni, svo sem verkir, skjálfti, erfiður 

andardráttur eða oföndun. Í öðru lagi eru það ónotalegar hugsanir eða 

áhyggjur sem barn getur haft, einkum varðandi það að eitthvað slæmt gæti 

komið fyrir. Í þriðja lagi er það hegðun, eða viðbrögð barns vegna kvíða, en 

mörg börn forðast aðstæður í því skyni að draga úr eða koma í veg fyrir 

kvíðablandnar tilfinningar (Kearney, 2010, bls. 54).  

Við greiningu kvíðaraskana hjá börnum er algengt að sérfæðingar styðjist 

við fjölþjóðleg greiningarviðmið. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) 

hefur gefið út greiningarviðmið sem á íslensku kallast Alþjóðleg 

tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra heilbrigðisvandamála, tíunda útgáfa (e. 

International classification of diseases, clinical modification, 10th edition), 

skammstafað ICD-10. Bandarísku geðlæknasamtökin (APA) settu fram 

greiningarviðmið í Handbók um greiningu og upplýsingar geðsjúkdóma (e. 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders), skammstafað DSM-5 
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(World health organization, 1993, bls. 201; American Psychiatric 

Association, 2013, bls. 195). 

2.1 Kjörþögli sem kvíðaröskun 

Kjörþögli er skilgreint sem kvíðaröskun og er mikilvægt að nálgast börn sem 

glíma við þessa röskun með það í huga (Shipon-Blum, 2003, bls. 6). 

Kjörþögli hefur verið kölluð „smábarnaröskun“ en meðalaldur barna þegar 

fyrstu einkennin koma í ljós er um þriggja til fjögurra ára. Í sumum tilfellum 

koma einkennin fyrst í ljós þegar barn byrjar í grunnskóla en það reynist 

þeim mikil áskorun að þurfa að tala í nýjum, félagslegum aðstæðum (Viana, 

Beidel og Rabian, 2009, bls. 59). Oft líður töluverður tími milli þess sem 

einkenni kjörþögli koma fyrst í ljós og þar til greining er staðfest eða óskað 

eftir meðferð, oft um sex til átta ára aldur (McHolm o.fl., 2006, bls. 15).  

Hvert barn er einstakt á sinn hátt. Börn sem greind eru með kjörþögli eru í 

flestum tilfellum einnig greind með aðra kvíðaröskun, algengust er 

félagsfælni (e. social anxiety disorder) (American psychiatric association, 

2013, bls. 196). Rannsóknir hafa sýnt fram á að um 90% barna með greinda 

kjörþögli glíma einnig við félagsfælni (Perednik, 2011, bls. 38). Þessu til 

stuðnings sýndu niðurstöður Black og Uhde (1995, bls. 854) að 97% úrtaks í 

rannsókn þeirra voru einnig greind með félagsfælni. Félagsfælni lýsir sér á 

þann hátt að einstaklingur sýnir greinilegan ótta eða kvíða í aðstæðum þar 

sem hann er óvarinn fyrir mögulegum grandskoðunum annarra, svo sem í 

samræðum, að hitta nýtt fólk, að borða fyrir framan aðra eða koma fram fyrir 

stóran hóp (American psychiatric association, 2013, bls. 202). Börn með 

félagsfælni óttast þessar aðstæður og hræðast það að vera dæmd af öðrum á 

harkalegan og neikvæðan hátt (Kearney, 2005, bls. 26).  

Aðskilnaðarkvíðaröskun og sértæk fælni eru einnig algengar fylgiraskanir 

kjörþögli (American Psychiatric Association, 2013, bls. 197). Einkenni geta 

birst sem óhóflega mikil hræðsla í ákveðnum aðstæðum eða í návist einhvers 

ákveðins fyrirbæris. Í tilfelli barna með kjörþögli er það ákveðinn ótti við að 

einhver heyri eða sjái þau tala í ákveðnum aðstæðum og áhyggjur yfir 

neikvæðum viðbrögðum annarra yfir máli þeirra eða varðandi hvað þau 

hugsanlega segja (McHolm o.fl., 2006, bls. 8; Kearney, 2006, bls. 53). 
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3. Um kjörþögli 

Í þessum kafla verður fjallað um kjörþögli. Gerð verður grein fyrir 

einkennum kjörþögli, hver helstu orsök þessarar röskunar eru og tíðni hennar. 

Þá verður fjallað um ferli greiningar á kjörþögli og helstu úrræði sem í boði 

eru.  

3.1 Skilgreining á kjörþögli 

Kjörþögli er röskun sem er lítt þekkt en þrátt fyrir það hafa vísindamenn og 

sérfræðingar á geðheilbrigðissviði (e. mental-health professionals) sagt frá 

börnum, sem aðeins hafa talað í vissum aðstæðum, í meira hundrað ár. Á 

þessum árum hefur skilgreiningin á hugtakinu jafnframt breyst töluvert. Nú 

hafa sérfræðingar á þessu sviði komist að niðurstöðu um að þögn barns með 

kjörþögli er ekki val þess (M
c
Holm, Cunningham og Vanier, 2006, bls. 1–2). 

Samkvæmt DSM-IV (American psychiatric association, 1994) var hugtakið 

selective mutism samþykkt en það þótti í samræmi við einkenni röskunarinnar 

sem eru að börn tali aðeins við valdar (e. select) aðstæður þar sem þeim líður 

vel og þau finna fyrir öryggi (McHolm o.fl., 2006, bls. 1–2; Krysanski, 2003, 

bls. 30–31). 

Einkenni kjörþögli koma að jafnaði í ljós þegar börn eru á aldrinum 

tveggja til fimm ára. Samt sem áður er greining oft ekki gerð fyrr en börn eru 

á aldrinum sex til átta ára. Það getur verið vandasamt að greina kjörþögli. 

Ástæðan er talin vera sú að erfitt getur verið fyrir foreldra og sérfræðinga að 

greina kjörþögli frá mikilli feimni. Jafnframt gera foreldrar sér ekki fulla 

grein fyrir þögn barnanna þar sem þau tala heima við við fólk sem þau þekkja 

vel. Kvíðinn við að tala í aðstæðum þar sem þau þekkja síður til kemur því 

oft ekki í ljós fyrr en þau byrja í leik- og/eða grunnskóla (Facon, Sahiri og 

Riviére, 2008, bls. 313; M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 15). 
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3.2 Einkenni kjörþögli 

Foreldrar barna með kjörþögli lýsa þeim oft sem háværum, fjörugum, 

félagslyndum, forvitnum og jafnvel málglöðum einstaklingum heima hjá sér. 

Það sem skilur þó þessi börn frá öðrum börnum er alvarleg hömlun og 

vanmáttur við að tala í flestum félagslegum aðstæðum. Framkoma þeirra er 

stíf og þau sýna vandræðalega líkamstjáningu (Shipon-Blum, 2007, bls. 2). 

Foreldrum barna með kjörþögli finnst þau sýna á sér tvær mjög ólíkar hliðar. 

Heima við sýna þau öðruvísi einkenni og miklar tilfinningar, svo sem depurð, 

ósveigjanleika, stjórnsemi, eru gjörn á að vilja fresta hlutum og hafa 

jafnframt mikla þörf fyrir að tjá sig. Þegar börnin eru heima tala þau jafnvel 

of mikið en þegar í skólann er komið segja sum þeirra ekki stakt orð (Shipon-

Blum, 2007, bls. 3; McHolm o.fl., 2006, bls. 8).   

Þegar börn með kjörþögli eru borin saman við börn með dæmigerða 

feimni og fælni þá eru þau á hæsta stigi skalans hvað þau atriði varðar. Þau 

búa við raunverulegan ótta við að tala og eiga félagsleg samskipti þar sem 

kröfur eru gerðar um tal. Þau kvarta um magaverk, ógleði, niðurgang og 

fjölda annarra líkamlegra kvilla. Í skólastofunni standa mörg þessara barna 

hreyfingar- og svipbrigðalaus og stífna upp eða virðast eirðarlaus. Sum þeirra 

snúa höfðinu, leika með og jafnvel naga hárið á sér, forðast augnsamband við 

aðra eða draga sig til hlés og forðast aðstæður. Jafnvel í aðstæðum þar sem 

þau þurfa aðstoð eða að biðja um leyfi, til dæmis til að fara á salernið, þá láta 

þau ekki heyra í sér. Það getur stundum leitt til leiðinlegra óhappa í skólanum 

eða öðrum aðstæðum utan heimilis (Crundwell, 2006, bls. 49; Shipon-Blum, 

2007, bls. 1–2). Börnin sýna oft mikla viðkvæmni fyrir umhverfinu og líður 

illa í miklum mannfjölda og þar sem hávaðinn getur orðið mikill (Shipon-

Blum, 2007, bls. 3).  

Þegar aðrir reyna að eiga í samskiptum við börn með kjörþögli, eða þegar 

þau reyna að eiga frumkvæðið að samskiptum, styðjast þau oftast við ýmiss 

konar látbragð og svipbrigði (svo sem bendingar og kinka kolli) til að koma 

skoðunum og/eða þörfum sínum á framfæri. Sum börn setja jafnvel mörkin 

þar og gefa ekki frá sér neinskonar hljóð, svo sem hlátur. Foreldrar og 

kennarar barna með kjörþögli hafa sagt þau verða mjög fær í að koma óskum 

sínum á framfæri án þess að segja jafnvel stakt orð (Crundwell, 2006, bls. 49; 

M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 8).  
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Það er síður en svo auðvelt fyrir börn með kjörþögli að eiga frumkvæðið 

að hvers konar samskiptum og jafnframt geta þau verið treg til að svara, þótt 

þau noti tákn í stað orða. Þau geta átt í miklum erfiðleikum með að þakka 

fyrir sig eða sýna þakklæti, heilsa eða kveðja (Shipon-Blum, 2007, bls. 2). 

3.3 Helsta orsök kjörþögli 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um orsök og/eða uppruna kjörþögli. 

Það er þó enginn einn ákveðinn orsakavaldur talinn stuðla að þessari röskun 

heldur samspil mismunandi umhverfis- og erfðaþátta (Viana o.fl., 2009, bls. 

59). Sérfræðingar skýra frá einkennum kjörþögli og orsökum á margþættan 

hátt (Facon o.fl., 2008, bls. 314).    

Fjölskyldan 

Rannsóknir benda til þess að kvíðaraskanir gangi í ættir barna með kjörþögli. 

Algengt er að annað foreldri, eða bæði, geti tengt lundarfar einhvers náins 

fjölskyldumeðlims við þau einkenni sem barnið sýnir, svo sem feimni, kvíða, 

félagsfælni og kjörþögli. Oft muna foreldrar jafnframt eftir því að hafa sjálfir 

verið mjög feimnir sem börn. Það er þó ekki vitað með vissu hvort barnið fái 

tilhneigingu fyrir kvíða í gegnum erfðir frá foreldum, öðrum utanaðkomandi 

þáttum eða, sem líklegast er, samblandi af hvoru tveggja. Þetta eru þó ekki 

skýr orsök því sum börn með kjörþögli koma úr fjölskyldum þar sem 

fjölskyldumeðlimir eru mjög félagslyndir og afslappaðir (M
c
Holm o.fl., 2006, 

bls. 27–28). Í rannsókn Schwartz, Freedy og Sheridan (2006, bls. 45) sýndu 

niðurstöður hins vegar háa tíðni kvíðaraskana í fjölskyldum barna með 

kjörþögli. Þriðjungur þátttakenda átti náinn ættingja sem glímdi við 

félagsfælni auk þess sem 12% skýrðu frá fjölskyldumeðlimum sem greindir 

höfðu verið með kjörþögli.  

Fjölskyldur sem eru félags- eða landfræðilega einangraðar geta 

hugsanlega átt í meiri hættu á að eignast börn sem sýnir einkenni kjörþögli. 

Annars vegar getur búseta fjölskyldu haft þau áhrif að börnin hafa takmörkuð 

tækifæri til þess að eiga í félagslegum samskiptum við skólafélaga sína, 

sérstaklega ef fjölskyldur búa í öðru hverfi en skólinn er í. Hins vegar getur 

ástæðan verið sú að fjölskyldur eru einfaldlega ekki mjög félagslega virkar 
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og taka lítinn þátt í viðburðum í samfélaginu og kjósa frekar að eyða 

tímanum með nánustu fjölskyldu (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 30). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós háa tíðni kjörþögli á meðal barna innflytjenda. 

Það að flytja á milli landa getur verið mjög erfitt fyrir börn sem og foreldra 

þeirra. Skólinn og umhverfi hans getur verið streituvaldandi upplifun fyrir 

börn sem hafa nýlega flutt frá öðru landi. Þessi börn eru ekki aðeins að 

aðlagast nýju umhverfi, þau eru einnig að kynnast nýjum krökkum, hitta nýja 

kennara, læra nýtt og framandi tungumál og kynnast nýrri menningu. Börnin 

vilja jafnvel tjá sig en eru hrædd við það, feimin og óörugg. Það getur verið 

vegna takmarkaðrar þekkingar á tungumálinu þar sem foreldrar þeirra tala 

aðeins móðurmálið heima við. Þessi börn eru hrædd um að verða fyrir 

félagslegri höfnun. Hins vegar geta aðstæður þróast svo að eftir því sem 

tíminn líður finna börnin enn til ótta og óöryggis og hætta jafnvel að svara á 

sínu eigin móðurmáli (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 29; Kearney, 2010, bls. 137). 

Áhrif áfalla eða streituvaldandi atburða  

Sumir sérfræðingar á þessu sviði hafa fullyrt að streituvaldandi atburðir eða 

áföll líkt og sjúkrahúsdvöl á yngri árum, dauðsfall í fjölskyldunni, skilnaður 

foreldra og tíðir búferlaflutningar geti leitt til þess að kjörþögli geri vart við 

sig (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 31). Hins vegar hafa ýmsar rannsóknir leitt 

annað í ljós. Í rannsókn Black og Uhde (1995, bls. 853) var aðeins hægt að 

finna merki um áföll hjá fjórum börnum af þrjátíu. Í annarri rannsókn fundust 

engin merki um áföll hjá þeim börnum með kjörþögli sem tóku þátt í henni. 

Flest þessara barna bjuggu hjá báðum foreldrum og var ekkert tilfelli um 

andlegt- eða líkamlegt ofbeldi eða áföll af öðrum toga (Dummit, Klein, 

Tancer, Asche, Martin, Fairbanks, 1997, bls. 655–656). Vegna þessa eru 

flestir sérfræðingar á þessu sviði þeirrar skoðunar að áföll og streituvaldandi 

atburðir hjá börnum séu ekki aðalorsök kjörþögli en geti útskýrt kjörþögli hjá 

nokkrum þeim sem glíma við þessa röskun (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 32).  

Tal- og málörðugleikar 

Einkenni kjörþögli og annarra kvíðaraskana eru að miklu leyti lík. Það sem 

hins vegar aðskilur kjörþögli frá öðrum kvíðaröskunum er hærri tíðni tal- og 

málörðugleika (Nowakowski, Cunningham, M
c
Holm, Evans, Edison, Pierre, 
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Boyle, Schmidt, 2009, bls. 273). Um það bil 20 – 30% barna með kjörþögli 

hafa væg afbrigði í tal og máli, þá einkum tjáskiptaröskun (Shipon-Blum, 

2007, bls. 2). Aðrar rannsóknir hafa sýnt hærri tíðni eða allt að 68% 

(Nowakowski o.fl., 2009, bls. 273).  

Börn sem glíma við kjörþögli hika við að tala. Með því fyrirbyggja þau að 

aðrir heyri að þau tali ekki fullkomlega og jafnframt útiloka þann möguleika 

á að verða strítt vegna þess hvernig þau tala (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 28). 

Það er samt sem áður kvíðinn sem er undirliggjandi orsök málleysisins. Vægi 

þessara undirliggjandi orsaka geta verið allt frá seinkuðum málþroska til 

lítilsháttar málhelti. Frekari rannsóknir eru jafnframt nauðsynlegar til að finna 

nákvæmari tengsl á milli tal- og málörðugleika við kjörþögli (Shipon-Blum, 

2007, bls. 2). 

3.4 Tíðni 

Fjöldi fólks hefur aldrei heyrt getið um kjörþögli. Þar á meðal eru til dæmis 

foreldrar barna sem greinast með þessa röskun. Þrátt fyrir að vera sjaldgæf 

röskun og ekki jafn tíð og raskanir líkt og ADHD (athyglisbrestur með 

ofvirkni) eða aðrir sértækir námserfiðleikar þá er samt sem áður marktækur 

fjöldi barna sem glímir við kjörþögli (McHolm o.fl., 2006, bls. 16) þó að 

rannsóknir hafi komist að mismunandi niðurstöðum um tíðnina. Samt sem 

áður er í fleiri tilfellum talað um að kjörþögli birtist hjá rétt um 0,7% barna 

(Ponzurick, 2012, bls. 31; Perednik, 2011, bls. 39). Þó er talið að kjörþögli sé 

í raun algengari en sumar upplýsingar gefa til kynna og má finna bæði í 

nýlegum og eldri rannsóknum tölur sem gefa það til kynna. Í rannsókn 

Cunningham, McHolm, Boyle og Patel (2004, bls. 1363) er talað um allt að 

2% barna í 2. bekk. Í rannsókn Nowakowski, Tasker, Cunningham, McHolm, 

Edison, Pierre, Boyle og Schmidt (2011, bls. 79) er talað um að tíðnin sé allt 

að 0,7–2%. Kjörþögli er einnig talin algengari hjá stelpum en strákum en líkt 

og með tíðni röskunarinnar þá virðast rannsóknir ekki heldur hafa komist að 

sömu niðurstöðu um ólíka tíðni á milli kynja. Þessi röskun er enn lítt þekkt 

og því vöntun á frekar rannsóknum um þetta efni (Ponzurick, 2012, bls. 31; 

Cunningham, McHolm og Boyle, 2006, bls. 245).  
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3.5 Greining 

Til að greina kjörþögli þurfa einkennin að hafa staðið í að minnsta kosti einn 

mánuð að undanskildum fyrsta mánuðinum í grunnskóla. Börn eru oft feimin 

á slíkum tímamótum og er það talið eðlilegt enda nýtt umhverfi og nýjar 

aðstæður. Margir foreldrar og sérfræðingar gera ráð fyrir því að þessi ungu 

einstaklingar muni jafna sig fljótt á feimninni. Það er alls ekki óréttmæt 

hugsun þar sem mörg börn losna við feimnina og byrja að tala eðlilega eftir 

að þau aðlagast skólalífinu (Kearney, 2010, bls. 6; M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 

16). Við greiningu þarf að ganga úr skugga um barn geti talað í ákveðnum 

aðstæðum eða við ákveðna einstaklinga. Það er til dæmis hægt að gera með 

því að taka upp myndband af barninu við aðstæður þar sem því líður vel með 

fólki sem það treystir, svo sem heima við. Einnig þarf að útiloka að kjörþögli 

sé ekki vegna málerfiðleika, svo sem stams eða annarra samskiptaraskana, 

þroskaraskana, geðklofa eða annarra geðraskana (Kearney, 2010, bls. 5–6; 

Krysanski, 2003, bls. 30; Brynja Jónsdóttir, 2007, bls. 20).  

Kjörþögli er greind í samræmi við fjölþjóðleg greiningarviðmið. Á Íslandi 

styðjast sérfræðingar við ICD–10 en samkvæmt þeim eru greiningarviðmið 

kjörþögli eftirfarandi:  

 Skilningur á tungumálinu og tjáning víkur ekki meir en sem nemur 

tveimur staðalfrávikum frá meðaltali miðað við aldur barnsins.  

 Barnið getur ekki tjáð sig munnlega í ákveðnum félagslegum 

aðstæðum þar sem gert er ráð fyrir að það tali, til dæmi í skólanum, 

þrátt fyrir að það tali við aðrar aðstæður. 

 Málleysið þarf að hafa varað í að minnsta kosti fjórar vikur.  

 Engin veruleg einkenni þroskaröskunar eru til staðar eða sértækar tal- 

eða málþroskaraskanir. Takmörkuð kunnátta á tungumálinu er ekki 

orsök þess að barnið talar ekki í aðstæðum þar sem gert er ráð fyrir 

munnlegum samskipum (World health organization, 1993, bls. 201–

202).  

Samkvæmt Bandarísku geðlæknasamtökunum eru greiningarviðmið 

kjörþögli eftirfarandi í DSM–5:  

 Barnið getur ekki tjáð sig munnlega í ákveðnum félagslegum 

aðstæðum þar sem gerðar eru væntingar til þess að það tali, til dæmis í 

skólanum þó að barnið tjái sig munnlega við aðrar aðstæður. 

 Röskunin hefur áhrif á og hamlar námsframvindu barnsins og virkni í 

félagslegum samskiptum. 
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 Einkennin þurfa að hafa verið til staðar í að minnsta kosti einn mánuð 

að undanskildum fyrsta mánuðinum í grunnskóla. 

 Málleysið er ekki hægt að rekja til lítillar þekkingar eða valds á því 

tungumáli sem notað er í þeim félagslegu aðstæðum sem barnið er í.  

 Málleysið er ekki vegna samskiptaröskunar, svo sem málröskunar, 

röskunar á einhverfurófi, geðklofa eða annarra geðrænna kvilla 

(American Psychiatric Association, 2013, bls. 195). 

Líkt og sjá má eru þessi viðmið mjög lík. Viana o.fl. (2009, bls. 58) benda þó 

á að ástæðuna fyrir mismunandi niðurstöðum hinna ýmsu rannsókna á tíðni 

kjörþögli megi hugsanlega rekja til þess að misjafnt sé við hvor 

greiningarviðmiðin sé stuðst. Örnólfur o.fl. (2013, bls. 64) álíta ýmis 

vandkvæði fylgja þessum greiningarviðmiðum. Meginvandann telja þeir vera 

þann að einkennin séu ekki nægilega sérkennandi fyrir tiltekið ástand, líðan, 

aldur eða greiningarflokk.   

Vandasamt getur verið að greina börn af erlendum uppruna sem sýna 

hugsanleg einkenni kjörþögli. Mikilvægt er þá að greina eins fljótt og auðið 

er hvort þetta sé í raun kjörþögli eða það sem kallað hefur verið „þögult 

tímabil“. Á þetta við þau börn sem eru tvítyngd þar sem börn alast upp við að 

tala eitt tungumál og kynnast öðru, til dæmis í skólanum, en við slíka aðlögun 

tjá sum börn sig takmarkað (Brynja Jónsdóttir, 2007, bls. 20).  

Shipon-Blum (2003, bls. 3) segir kjörþögli vera þá kvíðaröskun hjá 

börnum sem sé hvað oftast ranglega greind og þar af leiðandi ekki rétt 

brugðist við. Börn með kjörþögli líða svo sannarlega fyrir þögnina þar sem 

margir miskilja málleysi þeirra. Ástæðurnar segir Shipon-Blum geta verið 

fáfræði um röskunina. Algengt er að staða og hegðun barna með kjörþögli sé 

mistúlkuð, til dæmis sem feimni, þroskaröskun eða einhverfa. Þegar börn eru 

álitin mjög feimin eða seinþroska er málleysið gjarnan talið vera tímabundið 

og foreldrar fá gjarnan þau skilaboð að vera alveg rólegir þar sem börnin 

munu á endum „vaxa upp úr“ feimninni. Í mörgum tilfellum getur málleysið 

varað í nokkur ár og fyrir börn með kjörþögli eru ráðleggingar af þessum 

toga bæði óviðeigandi og skaðlegar. Börn sem fá ekki rétta greiningu og 

meðferð við hæfi eru útsett fyrir margra ára þögn og fara á mis við að þroska 

félagsfærni með hefðbundnum hætti (Ponzurick, 2012, bls. 31; M
c
Holm o.fl., 

2006, bls. 15; Shipon-Blum, 2003, bls. 4; Shipon-Blum, 2007, bls. 4).  
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3.6 Úrræði 

Áður fyrr var það talið mjög flókið og vandasamt verkefni að meðhöndla 

kjörþögli, sumir sérfræðingar töldu það jafnvel ómögulegt. Meginmarkmið 

flestra meðferðarúrræða er að hjálpa börnum með kjörþögli til að annars 

vegar öðlast kjark til að tala við fólk sem það talaði ekki við áður og hins 

vegar til að tala í aðstæðum sem það talaði ekki í áður (M
c
Holm o.fl., 2006, 

bls. 45). Meðal meðferðarúrræða eru: sálfræðileg nálgun, svo sem hugræn 

atferlismeðferð og atferlisnálgun, lyfjameðferð og fjölskyldumeðferð (Facon 

o.fl., 2008, bls. 314). Ekki er hægt að segja til um hvaða nálgun skilar bestum 

árangri þar sem ekki hefur verið lagt nægilega gott mat á það með hágæða 

rannsóknum. Í mörgum rannsóknum hafa sérfræðingar stuðst við fjölda ólíkra 

úrræða (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 45). Atferlisnálgun er sú aðferð sem hvað 

mest hefur verið stuðst við í opinberum rannsóknum og virðist hún hafa 

skilað árangri (Facon o.fl., 2008, bls. 314). Sérfræðingar eru þó ekki á einu 

máli um gildi hugrænnar atferlismeðferðar. Viana o.fl. (2009, bls. 64) draga í 

efa áhrif þeirrar nálgunar hjá börnum með kjörþögli þar sem þau eru ekki 

komin með nægilegan vitsmunaþroska en líkt og hefur verið komið inn á 

áður þá hefur kjörþögli stundum verið kölluð „smábarnaröskun“. 

Að sögn Shipon-Blum á megináhersla meðferðarúrræða að snúa að því að 

draga úr kvíðaeinkennum barna með kjörþögli, byggja upp betra sjálfsálit og 

auka öryggi þeirra í félagslegum aðstæðum. Aðaláherslan ætti aldrei að vera 

sú að fá börnin til að tala. Með því hins vegar að draga úr kvíða barna með 

kjörþögli og í leiðinni byggja upp sjálfsálit þeirra þá mun málið koma (2007, 

bls. 6). Hafa þarf í huga að þrátt fyrir að börn með kjörþögli sýni oft sömu 

eða svipuð einkenni þá þarf að finna réttu úrræðin sem eru sérsniðin að 

hverju barni (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 6; Giddan, Ross, Sechler og Becker, 

1997, bls. 132). Samkvæmt Giddan o.fl. (1997, bls. 132) er samvinna 

sérfræðinga, kennara og foreldra mikilvæg til þess að ná sem bestum árangri í 

meðferð barna með kjörþögli.  

Líkt og áður hefur verið komið inn á getur það reynst erfitt að greina börn 

af erlendum uppruna. Fyrir þau börn getur verið árangursríkt að fá óformlega 

meðferð heima þar sem þau eru jafnvel oft málglöð og finna til meira 

öryggis. Fyrir börn sem eru feimin getur það virst óyfirstíganleg áskorun að 

vinna bug á kjörþögli á tungumáli sem þeim sjálfum finnst þau skorta hæfni í. 

Sem dæmi getur slík meðferð átt sér stað með þeim hætti að unglingur með 
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gott og þægilegt viðmót getur komið á heimilið nokkrum sinnum í viku. 

Hann getur leikið við barnið eða spjallað við það á því tungumáli sem það 

skortir öryggi, eða frekari hæfni, við að tala (Perednik, 2011, bls. 89).  

Rannsóknir sem beinast að snemmtækri íhlutun almennt hafa sýnt fram á 

nokkra þætti sem geta haft áhrif á besta hugsanlegan árangur íhlutunar. 

Meðal annars að hefja íhlutun eins fljótt og unnt er eða um leið og grunur 

vaknar um einhverskonar erfiðleika eða frávik í þroskaframvindu eða hegðun 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 119 og 122). Tilgangur snemmtækrar 

íhlutunar er vissulega að auka vitsmunaþroska eða greind og einnig að koma í 

veg fyrir afturför í þroska. Þetta er ólíkt því sem fjöldi sérfræðinga hefur 

haldið fram, það er að kjörþögli sé ákveðið tímabil sem börnin munu „vaxa 

upp úr“ (McHolm o.fl., 2006, bls. 15). Með slíku viðhorfi er hætta á að það 

dragi síður úr erfiðleikum og einkennum röskunarinnar. Frekari líkur eru á að 

einkennin ágerist með tímanum (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 123).  

Mikilvægt er fyrir foreldra að afla sér þekkingar um kjörþögli og skilja 

jafnframt grundvallaratriði þeirrar íhlutunar sem stuðst er við. Foreldrar 

þekkja einna best hver geta barnanna er og hlutverk þeirra er veigamest í að 

hjálpa þeim að vinna bug á kjörþögli (M
c
Holm, 2006, bls. 56). Þegar 

foreldrar verða þess varir að börnin þeirra finna til ótta eða kvíða þá er 

eðlisávísunin oft sú að veita þeim vernd og koma í veg fyrir óttann. Á þennan 

hátt læra börnin ekki að takast á við daglegar aðstæður sem geta vakið upp 

kvíða. Því ættu markmið foreldra að vera að auðvelda börnunum að öðlast og 

þjálfa ákveðin bjargráð og hafa trú á getu þeirra, leyfa þeim að takast á við 

ögrandi aðstæður, upp að vissu marki, sem veitir þeim þá reynslu sem 

nauðsynleg er til að skerpa á hæfni þeirra (Perednik, 2011, bls. 26–27). 

Niðurstöður ýmissa rannsókna hafa sýnt að því fyrr sem börn með 

kjörþögli fá rétta greiningu því fyrr er hægt að bregðast við og tryggja að rétt 

íhlutun eigi sér stað. Ef börn eru mállaus í mörg ár þá getur hegðun þeirra 

orðið viðvarandi þar sem börnin verða beinlínis vön því að tjá sig án orða. Þá 

getur verið erfitt fyrir þau að brjótast út úr skelinni. Kjörþögli er kvíðaröskun 

og ef engin íhlutun á sér stað þá getur það haft slík áhrif á börnin að nám og 

félags- og tilfinningalíf getur hlotið skaða af (Shipon-Blum, 2007, bls. 5). 

Afleiðingin verður til dæmis lítið sjálfstraust, félagsleg einangrun, slök 

námsframmistaða eða jafnvel brottfall úr skóla (Shipon-Blum, 2007, bls. 5; 

Shipon-Blum, 2003, bls. 3).  
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3.7 Samantekt 

Fjöldi fólks hefur aldrei heyrt getið um kjörþögli. Niðurstöður rannsókna um 

tíðni kjörþögli hafa verið mismunandi en oftar en ekki er talað um að þessi 

röskun birtist hjá rétt um 0,7% barna, stelpur eru þar í meirihluta (Ponzurick, 

2012, bls. 31; Perednik, 2011, bls. 39). Kjörþögli er skilgreind sem 

kvíðaröskun. Einkenni kjörþögli koma að jafnaði í ljós þegar börn eru á 

aldrinum tveggja til fimm ára en greining oft ekki gerð fyrr en þau eru á 

aldrinum sex til átta ára. Má það vera vegna þess að erfitt getur verið að 

greina kjörþögli frá mikilli feimni (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 15). Hjá börnum 

með kjörþögli er þetta mun alvarlegra en mikil feimni. Þau búa við 

raunverulegan ótta við að tala og eiga í félagslegum samskiptum þar sem 

gerðar eru kröfur um tal. Eftir því sem tíminn líður getur þetta orðið þeim 

mjög erfitt og þau fundið til vanmáttar. Snemmtæk íhlutun er því mikilvæg 

börnum með kjörþögli (Shipon-Blum, 2007, bls. 1–2).  

Talið er að enginn einn ákveðinn orsakavaldur stuðli að kjörþögli heldur 

samspil mismunandi umhverfis- og erfðaþátta (Viana o.fl., 2009, bls. 59), svo 

sem búseta, flutningar milli landa, streituvaldandi atburðir og tal- og 

málörðugleikar. Einnig benda rannsóknir til þess að kvíðaraskanir gangi í 

ættir barna með kjörþögli (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 28). Til að greina 

kjörþögli þurfa einkennin að hafa staðið í að minnsta kosti fjórar vikur, að 

undanskildum fyrsta mánuðinum í grunnskóla (Kearney, 2010, bls. 6). 

Kjörþögli er greind í samræmi við fjölþjóðleg greiningarviðmið, ICD–10 eða 

DSM–5. Á Íslandi styðjast sérfræðingar við ICD–10 viðmiðin.  

Því fyrr sem börn með kjörþögli fá rétta greiningu því fyrr er hægt að 

bregðast við og tryggja að rétt íhlutun eigi sér stað. Meðal meðferðarúrræða 

eru sálfræðileg nálgun (hugræn atferlismeðferð og atferlisnálgun), 

lyfjameðferð og fjölskyldumeðferð (Facon o.fl., 2008, bls. 314). 

Megináhersla meðferðarúrræða ætti að snúa að því að draga úr 

kvíðaeinkennum barna með kjörþögli, byggja upp sjálfstraust þeirra og auka 

öryggi í félagslegum aðstæðum. Aðaláherslan ætti aldrei að vera sú að fá þau 

til að tala (Shipon-Blum, 2007, bls. 6). Samvinna sérfræðinga, kennara og 

foreldra er mikilvæg til að sem bestur árangur náist í meðferð við kjörþögli. 

Sérstaklega mikilvægt er að foreldrar afli sér þekkingar um vandann og skilji 

jafnframt grundvallaratriði þeirrar íhlutunar sem stuðst er við því foreldrar 
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eru þeir sem þekkja börnin hvað best. Hlutverk þeirra er því veigamest í að 

hjálpa börnunum að vinna bug á kjörþögli (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 56). 

 





17 

4. Barn með kjörþögli 

Einkenni barna með kjörþögli geta verið ólík og vægi þeirra misjafnt. Ef 

settur væri upp skali sem sýndi vægi einkenna væru á öðrum endanum börn 

sem tala aðeins við sína allra nánustu fjölskyldu til dæmis foreldra og 

systkini, en á hinum endanum börn sem tala við alla en segja ekki orð við 

kennarann sinn í skólanum. Sum sýna mikil einkenni kjörþögli í skóla og ef 

til vill engin einkenni heima, önnur sýna væg einkenni kjörþögli bæði í 

skólanum og heima við (Perednik, 2011, bls. 84–85; Cunningham o.fl., 2006, 

bls. 245). Shipon-Blum (2003, bls. 3) segir það mjög mikilvægt að fólk geri 

sér grein fyrir því að engin börn óski þess að vera algjörlega þögul. Þau halda 

í þögnina til þess að sleppa við kvíðann en aðeins tilhugsunin við að tala 

eykur á hann. Börn með kjörþögli eiga erfitt með, og geta jafnvel ekki, talað í 

vissum aðstæðum. Mörg börn sem glíma við þessa röskun hafa sagt: „Orðin 

vilja bara ekki koma“ (Shipon-Blum, e.d., bls. 2). 

Kjörþögli hefur oft truflandi áhrif á náms- og/eða félagslega stöðu barna. 

Áhrifin geta verið þau að félagsleg samskipti barna geta verið mjög 

takmörkuð og einnig þátttaka þeirra í skólastarfi dagsdaglega (Kearney, 

2010, bls. 6; Krysanski, 2003, bls. 30). Áhrifin eru þó mismikil þar sem sum 

þessara barna tala við bekkjarfélaga sína, önnur nota tákn og enn önnur gefa 

hvorki frá sér hljóð né nota tákn þegar í skólann er komið.  

4.1 Félagsleg staða 

Áhrif þess að börn tjá sig ekki með tali í samskiptum geta valdið því að þau 

fari á mis við ákveðna reynslu í félagslegum samskiptum og námi sem eflir 

þroska þeirra (Perednik, 2011, bls. 42). Í rannsókn Cunningham o.fl. (2004, 

bls. 1369) sýndu niðurstöður að börn með kjörþögli skoruðu töluvert lægra á 

SSRS skalanum (social skills rating system) sem er mælitæki sem metur 

ítarlega félagsfærni barna. Niðurstöðurnar sýndu skort á færni í málamiðlun 

og færni í félagslegri hegðun. Börn með kjörþögli þóttu sem dæmi ólíklegri 

til að bjóða félögum í heimsókn, vera þátttakendur í hóp, kynna sig eða byrja 
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samræður. Bandarísku geðlæknasamtökin (American Psychiatric 

Association, 2013, bls. 196–197) segja erfiðleika í skólanum og slaka 

félagsfærni vera algenga meðal barna með kjörþögli. Jafnframt segja þau 

algengt að þessir þættir geti valdið stríðni af hálfu jafningja.  

Börn með kjörþögli mynda yfirleitt vinatengsl við önnur börn sem búa í 

sama hverfi og þau og einnig við nokkra bekkjarfélaga. Aðstæður barna með 

kjörþögli virðast ekki vera hindrun fyrir mörg önnur börn. Það að börn með 

kjörþögli myndi vinatengsl við önnur börn sýnir að ákveðinn þáttur í 

félagsþroska þeirra er eðlilegur. Samband þeirra við jafningja er ekki síður 

mikilvægt fyrir þroska þeirra en annarra barna (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 16).  

Niðurstöður rannsóknar Cunningham o.fl. (2004, bls. 1369–1370) sýndu 

að börn með kjörþögli væru jafn líkleg og önnur börn til að vera þátttakendur 

í íþróttum og öðrum tómstundum. Jafnframt sýndu niðurstöðurnar, ólíkt 

Bandarísku geðlæknasamtökunum, að þau tækju ekki síður þátt í félagslegum 

athöfnum með félögum sínum eftir skóla. Þau ræktuðu þannig frekari vináttu 

með þeim og væru ekki líklegri til að verða fyrir stríðni eða einelti frá öðrum. 

Kearney (2010, bls. 132–133) er þeirrar skoðunar að börn með kjörþögli geti 

haft mjög gott af því að taka þátt í vissum tómstundum þegar þau er í fríi frá 

skóla, til dæmis á sumrin. Einnig er hægt að gera þær væntingar til þeirra að 

halda sambandi við bekkjarfélaga og aðra vini þar sem þau geta, með hjálp 

foreldra sinna, skipulagt leiktíma. Eins geta foreldrar hjálpað til við að 

skipuleggja skemmtikvöld eða jafnvel gistikvöld (e. sleepover). Ætlunin með 

þátttöku barna í slíkum félagslegum viðburðum í fríum, stuttum sem löngum, 

er meðal annars sú að halda þeim í sífelldri þjálfun við að hafa stjórn á 

kvíðanum í samskiptum við aðra.  

Líkt og hefur komið fram hér að framan þá birtast einkenni barna með 

kjörþögli á ólíkan hátt, með hliðsjón af því við hverja þau tala eða tala ekki. 

Mörg þeirra eiga ákveðinn vin, eða jafnvel nokkra, sem tala fyrir þau. Sumir 

jafningjar tilnefna sig sem talsmann barnsins og tala fyrir hönd þess 

(Perednik, 2011, bls. 40; M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 17). Eftir því sem tíminn 

líður getur þetta orðið erfitt fyrir börn með kjörþögli og þau fundið til 

vanmáttar. Snemmtæk íhlutun getur skipt sköpum því ef barn með kjörþögli 

fær ekki viðeigandi meðhöndlun mun það þjást í þögninni við ýmsar 

félagslegar aðstæður, jafnvel svo árum skiptir (Shipon-Blum, 2007, bls. 2). 
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4.2 Námsleg staða 

Líkt og áður hefur komið fram eru börn með kjörþögli eins og hver önnur 

börn. Námsþroski þeirra getur verið eðlilegur. Þau geta verið vel greind, 

athugul og forvitin. Einnig sýna þau gjarnan listrænan áhuga (McHolm o.fl., 

2006, bls. 18; Shipon-Blum, 2007, bls. 3).   

Þrátt fyrir skort á munnlegri tjáningu barna með kjörþögli í 

skólaumhverfinu þá öðlast þau á fyrstu árum skólagöngunnar færni í lestri, 

stærðfræði og ritun í samræmi við vitsmunalegan þroska. Þau virðast jafn hæf 

og samnemendur þeirra í námstengdum athöfnum sem ekki krefja þau um 

tjáningu heldur að fylgja fyrirmælum, klára verkefni á réttum tíma, leggja sig 

fram og vinna verkefnin rétt, bíða eftir aðstoð og hunsa truflun frá jafningjum 

(M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 18–19; Cunningham o.fl., 2004, bls. 1369). Einnig 

sýna börn með kjörþögli síður hegðunarerfiðleika en bekkjarfélagarnir, svo 

sem hvatvísi, mótþróa og skapofsaköst, en það getur oft leitt til erfiðleika í 

námi. (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 19; Cunningham o.fl., 2004, bls. 1369). Í 

stórum bekkjum, þar sem huga þarf að mörgum börnum og ólíkum þörfum 

þeirra, þurfa kennarar jafnframt að gæta þess að gleyma ekki nemendum með 

kjörþögli þar sem þeir beina síður athygli að sér. 

Niðurstöður Bandarísku geðlæknasamtakanna (American Psychiatric 

Association, 2013, bls. 196–197) leiddu í ljós að börn með kjörþögli geta 

samt sem áður dregist aftur úr í námi. Ástæðan er talin vera að þau upplýsa 

ekki kennara um náms- og/eða persónulegar þarfir, til dæmis ef þau skilja 

ekki verkefni sem á að vinna eða þurfa á klósett. Það getur verið erfitt fyrir 

kennara að leggja mat á þekkingu og færni nemenda sem halda í þögnina sem 

getur leitt til þess að þeir verða óöruggir um hvernig best sé að meta 

námsgetu þeirra (McHolm, 2006, bls. 19). Nowakowski o.fl. (2009, bls. 273) 

vitna í rannsókn þeirra Manassis, Tannock, Garland, Minde, McInnes og 

Clark þar sem niðurstöðurnar sýndu að börn með kjörþögli skoruðu töluvert 

lægra en viðmiðunarhópurinn í opinberu, stöðluðu prófi þar sem orðaforði 

þeirra var kannaður. Þó ber að nefna að við nánari úrvinnslu gagnanna kom í 

ljós að börnin með kjörþögli skoruðu við meðaltal miðað við börn á þeirra 

aldri. Hins vegar var skor viðmiðunarhópsins töluvert yfir meðaltali.  
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4.3 Samantekt 

Einkenni barna með kjörþögli geta verið ólík sem og vægið misjafnt. 

Kjörþögli getur haft truflandi áhrif á náms- og félagslega stöðu barna en þau 

geta þó verið mismikil. Áhrifin geta verið þau að félagsleg samskipti barna 

með kjörþögli geta verið takmörkuð og einnig þátttaka þeirra í námi 

(Kearney, 2010, bls. 6). Niðurstöður Cunningham o.fl. (2004, bls. 1369–

1370) sýndu skort á færni barna með kjörþögli í málamiðlun og færni í 

félagslegri hegðun. Niðurstöður sömu rannsóknar greindu jafnframt frá því 

að börn með kjörþögli væru ekki ólíklegri til að vera þátttakendur í íþróttum 

og öðrum tómstundum. Þau tóku ekki síður þátt í félagslegum athöfnum með 

vinum eftir skóla og ræktuðu þannig frekari vináttu og voru ekki líklegri til 

að verða fyrir stríðni af hálfu jafningja. Bandarísku geðlæknasamtökin 

(American Psychiatric Association, 2013, bls. 197) komust þó að annarri 

niðurstöðu og töldu skort á félagsfærni barna með kjörþögli geta leitt til 

stríðni frá öðrum. Þetta sýnir að félagsleg staða barna með kjörþögli birst 

með ólíkum hætti og afleiðingarnar einnig. 

Námsþroski barna með kjörþögli getur verið eðlilegur þrátt fyrir skort á 

munnlegri tjáningu í skólaumhverfinu. Á fyrstu árum skólagöngunnar öðlast 

börn með kjörþögli færni í lestri, stærðfræði og ritun í samræmi við 

vitsmunalegan þroska þeirra. Auk þess virðast þau jafn hæf og samnemendur 

þeirra í námstengdum athöfnum sem krefjast ekki munnlegra samskipta, til 

dæmis að fylgja fyrirmælum og bíða eftir aðstoð (M
c
Holm o.fl., 2006, 18 – 

19; Cunningham o.fl., 2004, bls. 1369). Þó leiddu niðurstöður Bandarísku 

geðlæknasamtakanna (American Psychiatric Association, 2013, bls. 197) í 

ljós að börn með kjörþögli gætu dregist aftur úr í námi. Ástæðan er talin vera 

sú að þau segi ekki kennurum frá námslegum þörfum sínum, til dæmis ef þau 

skilja ekki fyrirmæli verkefna sem þarf að vinna. 
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5. Skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar er yfirlýst menntastefna á Íslandi. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 22) stendur að 

leggja skuli áherslu á starf án aðgreiningar í öllu skólastarfi. Markmið 

stefnunnar er að koma til móts við alla nemendur óháð náms- og félagslegum 

þörfum hvers og eins. Allir skulu eiga rétt á sömu tækifærum til náms og á 

það að vera á forsendum hvers og eins. Í skóla án aðgreiningar eru 

mannréttindi höfð í fyrirrúmi hvernig sem atgervi og staða nemenda er í 

samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 43).  

Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar er einnig yfirlýst skólastefna í 

fjölda annarra landa. Nám án aðgreiningar er í sífelldri þróun en á síðari árum 

hafa skilgreiningar og markmið stefnunnar mikið breyst og þróast. Í upphafi 

voru það foreldrar fatlaðra barna sem börðust fyrir því að þau fengju að taka 

þátt í almennu skólastarfi með öðrum nemendum. Nú er þó einnig horft til 

annarra jaðarhópa í samfélaginu og stöðu þeirra í skólunum þar sem miðað er 

að því að jafna stöðu allra nemenda, óháð kyni, uppruna, þjóðerni, stétt, 

heilbrigði eða félagslegum aðstæðum. Aðgengi og þátttaka allra nemenda í 

skólastarfinu skal vera byggð á sanngirni, réttindum og virðingu fyrir 

margbreytileikanum (Anna Lind Pétursdóttir, Lucinda Árnadóttir og 

Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir, 2012, bls. 2; Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir, 2012, bls. 133–134). 

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) segir: „Nemendur eiga rétt á að 

komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án 

aðgreiningar, án tillits til líkamslegs eða andlegs atgervis.“ Einnig segir að 

nemendur sem glími við sértæka námserfiðleika, hvort sem þeir eru 

tilfinninga- eða félagslegir og/eða vegna fötlunar, eigi rétt á stuðningi í 

samræmi við metnar sérþarfir sem þeir glími við (Lög um grunnskóla 

nr.91/2008). Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningaráðuneyti, 

2011, bls. 43) er kveðið á um að sveitarfélög skuli sjá til þess að börn fái 

stuðning í samræmi við sérþarfir þeirra eins og þær eru metnar.  



22 

5.1 Hlutverk kennara í skóla án aðgreiningar 

Nemendahópur í grunnskóla er fjölbreyttur og þarfir þeirra eftir því. Í skóla 

án aðgreiningar eru gerðar kröfur um að kennarinn kynnist öllum nemendum 

sínum. Á þann hátt getur hann metið námslega stöðu nemendanna og unnið 

markvisst að þeim markmiðum sem hann, nemendur hans og foreldrar þeirra 

stefna að hverju sinni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 42–

43).  

Mikilvægt er fyrir kennara að gera sér grein fyrir því að góð kennsla 

verður ekki til án nákvæms undirbúnings og skipulagningar. Við undirbúning 

kennslunnar, og við val á kennsluaðferðum, þarf að taka tillit til ólíkra þátta, 

svo sem samsetningar bekkjarins, ákveðinna hópa og einstakra nemenda 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, bls. 161). Kennarar þurfa fyrst og fremst að trúa 

því og vera sannfærðir um að allir nemendur geti náð árangri ef þeir fá 

viðeigandi stuðning og tíma (Birna María Svanbjörnsdóttir, Allyson 

Macdonald og Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2013, bls. 60). 

Fyrir suma nemendur er æskilegt að undirbúa sérstaka einstaklingsáætlun 

þar sem sérstakir þættir kennslunnar eru lagaðir að þeirra þörfum. Gott er þó 

fyrir kennara að hafa í huga að það sem kemur nemendum með sérþarfir vel 

getur komið öllum nemendahópnum til góða (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, 

bls. 160–161). Við gerð einstaklingsnámskrár þurfa kennarar að hafa aðgang 

að upplýsingum einstakra nemenda um þekkingu, svo sem færni, áhugasvið, 

námsstíl og þann stuðning sem er þeim nauðsynlegur. Slíkar upplýsingar geta 

kennarar fengið frá sérfræðingum sem þekkja til nemendanna, foreldrum 

þeirra, fyrrverandi kennurum og nemendunum sjálfum (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2008, bls. 160–161).  

Áhrif fjölskyldunnar á nám barna eru ekki síður mikilvæg en skólans. Gott 

samstarf kennara, öllu heldur umsjónarkennara, og foreldra er því verulega 

þýðingarmikið og upplýsingaflæðið þar á milli (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, 

bls. 167). Það er hlutverk kennara að efla samstarf við heimilin og er það í 

þeirra höndum að bjóða foreldrum til raunverulegs samstarfs á 

jafnréttisgrundvelli. Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir 

(2006, bls. 32) segja fjölda rannsókna hafa sýnt að slíkt samstarf sé lykilatriði 

fyrir velgengni barna, ekki aðeins í náminu en einnig fyrir velferð þeirra út 

lífið. Rannsóknir hafa jafnframt sýnt að áhrif foreldra á nám og vellíðan 

barna í skólanum séu of mikil til að hægt sé að horfa fram hjá því (Nanna 
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Kristín Christiansen, 2010, bls. 23–25). Aðstæður foreldra til að styðja við 

börnin sín með slíku samstarfi eru mismunandi, til dæmis fyrir foreldra af 

erlendum uppruna. Samstarf við þá getur verið flókið og ýmsar hindranir geta 

verið í vegi fyrir samskiptum heimilis og skóla, svo sem lítill skilningur á 

tungumálinu og lítil þekking á íslenska skólakerfinu. Jafnframt geta þeir 

verið vanir því frá heimalandi sínu að lítið sé gert úr þátttöku foreldra í námi 

barnanna og því verða kennarar að útskýra fyrir þeim hversu mikilvæg 

þátttaka þeirra í raun sé og hvernig börnin geti notið góðs af (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006, bls. 33). 

5.2 Kennsluhættir og námsumhverfi 

Það er vandasamt verk fyrir kennara að skipuleggja nám og kennslu fyrir 

fjölbreyttan nemendahóp. Þeir þurfa að hafa góða þekkingu á þroska, áhuga 

og námsstíl hvers nemenda og jafnframt þekkingu á fjölbreyttum 

kennsluháttum og kennsluaðferðum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, bls. 161). Í 

skóla án aðgreiningar þarf að leggja áherslu á kennslufræði sem og 

félagsfærni. Ekki er nóg að kennarar átti sig á að nemendahópur þeirra sé 

fjölbreyttur heldur er einnig mjög mikilvægt að borin sé virðing fyrir þessum 

fjölbreytileika. Það þarf að skipuleggja námstækifæri sem henta hópnum í 

heild og leggja áherslu á kennsluhætti sem byggðir eru á heildrænni útfærslu 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, bls. 164).  

Til eru ýmsar kennsluaðferðir sem eru þess eðlis að tekið sé mið af 

þörfum hvers einstaklings og gefa ekki síður möguleika á sveigjanleika í 

kennslu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, bls. 164). Samvinnunám er ein þessara 

aðferða. Með þeirri aðferð er stuðlað að því að ólíkir nemendur kynnist og 

læri að vinna saman. Því hefur jafnframt verið haldið fram að samvinnunám 

sé afar farsæl leið til árangurs í skóla án aðgreiningar (Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 223–224). Eðli samvinnunáms er að nemendur 

vinna saman í litlum hópum til að auka líkur á árangursríku námi allra. 

Nemendurnir vinna sem hópur að sameiginlegum markmiðum. Þeir skiptast á 

hugmyndum og skoðunum sín á milli, læra að hlusta, sýna hver öðrum 

virðingu, aðstoða og leysa úr ágreining ef slíkt kemur upp. Vel skipulagt 

samvinnunám getur haft áhrif á samskiptahæfni nemenda í fjölbreyttum 

nemendahópum með ólíkar námsþarfir (Rúnar Sigþórsson, 2006; Sigrún 

Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 225).    
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Námsumhverfið getur haft áhrif á nám og líðan nemenda í skólanum. 

Mikilvægt er að huga að námsumhverfinu í skólanum, skólastofunni og á 

öðrum svæðum og gera það bæði aðlaðandi og hvetjandi. Það getur 

auðveldað nemendum að vita staðsetningu gagna í skólastofunni og hafa 

ýmsar leiðbeiningar sýnilegar, svo sem skipulag dagsins og vinnuferli. Þegar 

unnið er að því að skipuleggja námshverfi ólíks nemendahóps, þar sem taka 

þarf tillit til sérþarfa nemenda, getur verið mjög gagnlegt að fá aðstoð 

sérfræðinga eða ráleggingar við að mæta þörfum allra nemenda (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2008, bls. 163).   

5.3 Börn með kjörþögli í skóla 

Skólinn og umhverfi hans er oft sá staður sem börn með kjörþögli hræðast 

mikið. Þar sem meirihluti þessara barna er einnig greindur með félagsfælni þá 

geta aðstæður í skólanum verið ögrandi og kallað fram kvíða. Frá þeirri 

stundu sem þau hefja skólagöngu eru gerðar ákveðnar væntingar um ákveðna 

hegðun og frammistöðu (Shipon-Blum, 2003, bls. 3). Kennarar og jafningjar 

vænta þess að öll börn eigi í munnlegum samskiptum og að þau taki þátt í 

bekkjarstarfinu. Þegar börnin hins vegar gera það ekki beinist athyglin að 

þeim. Að hafa augu allra á sér er nákvæmlega það sem börn með kjörþögli 

vilja alls ekki. Til þess að koma í veg fyrir slíkar uppákomur er mikilvægt að 

starfsfólk skólans hafi þekkingu á kjörþögli. Leggja þarf áherslu á að skólinn 

komi til móts við börn með kjörþögli á skilningsríkan hátt þar sem 

meginmarkmiðið er að láta þeim líða vel (Shipon-Blum, e.d.). Almenn 

fræðsla um kjörþögli getur dregið úr von- og ráðaleysi hjá starfsfólki skóla 

með því að upplýsa það um aðferðir til að styðjast við í vinnu með börnunum 

(Roberts, 2002, bls. 47).  

Þrátt fyrir að börn séu ekki tilbúin til að taka til máls í ákveðnum 

aðstæðum þá ber samt sem áður að hvetja þau til þátttöku án munnlegra 

samskipta. Því á að gera kröfur til þess að börnin taki þátt í bekkjarstarfinu en 

leyfa þeim að gera það án þess að tjá sig með tali. Þau geta sinnt ákveðnu 

hlutverki í skólastofunni, til dæmis má fela þeim það hlutverk að útdeila 

verkefnum og/eða bókum í byrjun kennslustundar, skrifa dagsetninguna á 

töfluna og fleiri slík verkefni. Jafnframt á að hvetja þessi börn til þess að taka 

þátt í öðrum viðburðum utan hinna hefðbundnu stundaskrár, til dæmis að 

leika hlutverk í skólaleikritinu þar sem ekki þarf að tala (M
c
Holm o.fl., 2006, 
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bls. 65). Slíkar athafnir geta hugsanlega hjálpað til við að byggja upp 

sjálfstraust þessara barna. Líkt og M
c
Holm o.fl. (2006, bls. 77) segja þá þurfa 

börn með kjörþögli að finna til öryggis og líða vel áður en þau tala í 

ákveðnum aðstæðum sem þau hafa ekki talað í fyrr. 

Hlutverk kennara 

Í mörgum tilfellum barna með kjörþögli eru það kennarar sem lýsa fyrst yfir 

áhyggjum vegna skorts á málnotkun barnanna í samskiptum við bæði 

bekkjarfélaga og aðra fullorðna (Crundwell, 2006, bls. 51). Líkt og áður 

hefur verið komið inn á tala börn með kjörþögli oft heima við foreldra og 

systkini og er það stundum ekki fyrr en þau byrja skólagönguna sem 

einkennin verða fyrst greinileg (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 15). Hlutverk 

kennara er því mikilvægt og þurfa þeir að vera meðvitaðir um hvað kjörþögli 

er og tilbúnir að bregðast skjótt við með viðeigandi íhlutunum. Kennarar sem 

þekkja einkenni kjörþögli hafa færi á því að grípa fyrr inn í (Crundwell, 

2006, bls. 49–50).  

Í mörgum tilfellum eru kennarar þeir síðustu sem börn með kjörþögli tala 

við. Persónuleiki kennara og kennsluhættir þeirra hafa í raun lítil áhrif á 

viðbrögð barnanna. Það sem vekur mestan ótta hjá þeim er það hlutverk sem 

kennarar standa fyrir, að meta hæfni barna, oftar en ekki með munnlegri 

tjáningu (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 11). Kennarar skynja þessi viðbrögð með 

þeim hætti að þeir telja undirstöðuna fyrir samskiptum við nemendurna vanta 

og því erfitt, jafnvel ómögulegt, að eiga í nánum samskiptum við þá. Þetta 

viðhorf er þó ekki aðeins á misskilningi byggt heldur getur það einnig verið 

skaðlegt börnunum. Oft eru börn með kjörþögli mjög viðkvæm og þau geta 

ekki sagt frá ef eitthvað hefur komið þeim í uppnám í skólanum. Því er mjög 

mikilvægt fyrir þessi börn að geta átt náin samskipti við kennara sem veita 

þeim stuðning og aðstoða þau svo að þeim líði sem best í umhverfi skólans. 

Jafnframt geta náin samskipti við kennara haft góð áhrif á börnin og hjálpað 

heilmikið við að efla og bæta almenn samskipti (Perednik, 2011, bls. 50–51). 

Það getur haft jákvæð áhrif og verið mjög uppbyggilegt að leyfa börnum að 

eiga stuttan tíma með kennaranum sínum eftir skóla. Hægt er að skipuleggja 

óformlega samveru í bekkjarstofunni eða jafnvel heima hjá börnunum þar 

sem þau finna til öryggis og eru í sínu umhverfi. Með því að hitta kennara 

reglulega með óformlegum hætti er hægt að vinna að því að efla öryggi barna 
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með kjörþögli í kringum þá (Shipon-Blum, 2003, bls. 10–11). Síðast en ekki 

síst verða umsjónarkennarar að vera meðvitaðir um að þeir geta hjálpað 

börnum með kjörþögli í að þróa náms- og félagshæfni sína (Crundwell, 2006, 

bls. 50), til dæmis með því að hvetja þau áfram í hinum ýmsu athöfnum í 

skólanum í stað þess að þrýsta á þau. 

Kennsla og námsumhverfi 

Hvetja þarf nemendur með kjörþögli til að taka þátt í bekkjarstarfinu. Líkt og 

var komið inn á hér að framan þá eru það ekki kennsluhættir kennara sem 

vekja mestan ótta heldur það hlutverk sem kennarar standa fyrir. Mikilvægt 

er fyrir kennara að huga vel að hópnum sem heild með það í huga að mæta 

þörfum allra nemenda. Eins og kom fram hér á undan þá er samvinnunám 

líklegt til ávinnings ef kennarar kunna réttu tökin þar sem nemendur vinna 

sem hópur (Rúnar Sigþórsson, 2006). Kennarar nemenda með kjörþögli þurfa 

þó að huga að nokkrum mikilvægum þáttum við skipulagningu 

samvinnunáms. Sigrún Sveinbjörnsdóttir (2013, bls. 229) segir að nemendur 

sem glíma við kjörþögli séu háðir því að kennarar sýni frumkvæði, skilning 

og kunnáttu. Með góðu skipulagi í slíkri kennslu getur það gefið nemendum 

með kjörþögli möguleika á að þroskast í átt til samvinnu og þátttöku í 

félagslegum athöfum í stað þess að loka sig af, einangrast eða jafnvel 

gleymast. Í fyrstu getur það reynst gott fyrir nemendur með kjörþögli að hafa 

ákveðinn félaga eða vin sem veitir þeim ákveðinn stuðning og eftir því sem 

tíminn líður er jafnvel hægt að fjölga í félagahópnum. Komið hefur fram að 

meirihluti barna með kjörþögli glímir einnig við félagsfælni. Þeir þurfa hjálp 

við að þjálfa með sér félagsfærni og hægt er að gera sér í hugarlund að slíkir 

nemendur eigi almennt betur með að tjá sig, þó ekki nema lítillega, í 

fámennum og vel skipulögðum hópum.  

Góð uppröðun í kennslustofunni getur verið þýðingarmikil fyrir börn með 

kjörþögli. Það getur reynst góð útsjónarsemi sem mögulega eykur almenna 

vellíðan barnanna og dregur úr kvíða sem hugsanlega getur brotist út vegna 

ótta við að þurfa að tala. Persónubundið er hjá börnum með kjörþögli hvar 

þeim líður sem best í skólastofunni. Vel getur gefist að börnin séu ekki 

staðsett þar sem búast má við miklu rápi, til dæmis nálægt innganginum. 

Taka þarf einnig tillit til þess hvort þeim líður betur með að sitja nær 

kennaranum eða aftar í stofunni þar sem næðið er hugsanlega meira og minna 
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um umgang. Að lokum er jafnframt gott fyrir kennara að huga að því hvort 

það séu nemendur í bekknum sem börnin tala nú þegar við og líður vel í 

kringum en það gott ráð að leyfa þeim að sitja hjá þeim börnum (M
c
Holm, 

2006, bls. 70–72).  

Samstarf 

Þar sem kjörþögli er kvíðaröskun er mikilvægt fyrir kennara, foreldra og 

sérfræðinga að nálgast börn með kjörþögli með það í huga. Þessir aðilar þurfa 

að vinna saman að því að skapa óþvingað og notalegt umhverfi fyrir börnin í 

skólanum. Slíkt þarf að gera með það í huga að draga úr kvíða barnanna, 

byggja upp sjálfsálit þeirra og öryggi og auka samskipti (Shipon-Blum, 2003, 

bls. 6). Roberts (2002, bls. 47) segir að fræða þurfi kennara, sem og foreldra, 

barna með kjörþögli og koma þeim í skilning um að börnin líði fyrir kvíðann 

og þau velji ekki málleysið af ásettu ráði. Skilningur foreldra og kennara 

stuðlar að því að þeir velja frekar að veita börnunum stuðning en að álasa 

þeim fyrir að tala ekki. Mikilvægt er að bæði foreldrar og kennarar forðist að 

þrýsta á börnin til máls og gera ekki kröfur sem þau óhjákvæmilega geta ekki 

staðið undir. Slíkar kröfur geta til dæmis verið að kennarinn spyrji börnin 

spurninga fyrir framan samnemendur og ætlist til að fá svar eða ef foreldrar 

reyna að sannfæra þau til að tala í aðstæðum þar sem þau finna ekki enn til 

öryggis (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 67–68).  

Þar sem skólaumhverfið er sá staður sem börn með kjörþögli finna oft 

fyrir mestri vanlíðan og óöryggis er mikilvægt að gott samstarf sé á milli 

heimilis og skóla. Einnig getur verið nauðsynlegt að fá fleiri með í ákveðna 

teymisvinnu, svo sem aðra sérfræðinga og skólastjórnendur. Góð teymisvinna 

skilar fleiri hugmyndum sem geta mjög líklega skilað betri íhlutun og árangri. 

Sýna þarf börnunum mikla þolinmæði því það tekur tíma að vinna með 

kjörþögli. Samt sem áður er best að vinna markvisst að settum markmiðum, í 

litlum skrefum, og meta reglulega gang mála (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 54–

55). Til að ná ákveðnum árangri er mikilvægt að halda reglulega fundi þar 

sem allir meðlimir teymisins hittast. Á fundunum fer teymið yfir þann 

árangur sem náðst hefur, finnur lausn á vandamálum, ef einhver slík hafa 

komið upp, og ákveður jafnframt hvert næsta skref skal verða (M
c
Holm o.fl., 

2006, bls. 62).  
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Mikilvægt er að skapa tækifæri fyrir börnin til að tala í skólaumhverfinu. 

Þar sem mörg þessara barna tala ekki við kennarann sinn, og jafnvel ekki 

skólafélaga, þá þarf að leita til utanaðkomandi aðila sem börnin tala við utan 

skólans. Oftast eru það foreldrar. Þar sem slík tækifæri koma sjaldan af sjálfu 

sér þurfa foreldrar, með hjálp skólans, að skapa þau. „Samræðuheimsóknir“ 

(e. conversational visits) geta verið árangursrík byrjun fyrir börn til þess að 

auka öryggiskennd þeirra til að tala í skólanum. Þessar heimsóknir virka á 

þann hátt að foreldrar, eða aðrir aðilar sem börnin tala við, koma og spjalla 

við þau í skólanum eða jafnvel hjálpa þeim við lærdóminn. Fyrst um sinn 

hitta þau börnin á rólegum stað og svo eftir því sem tíminn líður er hægt að 

færa sig um set. Hvert orð sem börnin segja í skólanum er ákveðið skref í 

áttina að því að vinna bug á kjörþögli. Til þess að börnin fái ekki á 

tilfinninguna að verið sé að þvinga þau til þess að tala er mikilvægt að 

útskýra fyrir þeim ferlið, vinna með þeim á þeirra hraða en hvetja þau til að 

tala (Crundwell, 2006, bls. 52; M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 104–111).  

5.4 Samantekt  

Í skóla án aðgreiningar, sem er yfirlýst menntastefna á Íslandi, skulu allir eiga 

rétt á sömu tækifærum til náms. Markmið stefnunnar er að koma til móts við 

alla nemendur óháð náms- og félagslegum þörfum hvers og eins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 43). Við undirbúning kennslunnar er 

mikilvægt að kennarar átti sig á að taka þurfi tillit til ólíkra þátta, svo sem 

samsetningar bekkjarins, ákveðinna hópa og einstakra nemenda. Kennarar 

þurfa að hafa trú á nemendum sínum og fagna fjölbreytileikanum. 

Kennsluaðferðirnar og námsumhverfi þurfa að endurspegla markmið 

stefnunnar og til eru ýmsar aðferðir sem taka mið af þörfum hvers nemanda 

og bjóða upp á sveigjanleika í kennslu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, bls. 161; 

Birna o.fl., 2013, bls. 60).  

Skólinn er oft sá staður sem börn með kjörþögli hræðast mikið. Þar eru 

gerðar væntingar um ákveðna hegðun og munnleg samskipti (Shipon-Blum, 

2003, bls. 3). Til þess að geta komið sem best til móts við þarfir barna með 

kjörþögli í skólanum er mikilvægt að starfsfólk hans hafi þekkingu á henni. 

Ekki síst kennarar þar sem þeir eru oft fyrstir til að lýsa yfir áhyggjum vegna 

skorts á málnotkun barnanna í samskiptum við bekkjarfélaga sem og 
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fullorðna. Ef starfsfólk er meðvitað um hvað kjörþögli er hefur það færi á 

grípa fyrr inn í með viðeigandi íhlutun (Crundwell, 2006, bls. 49–51).  

Hvetja skal börn með kjörþögli til þátttöku í bekkjarstarfinu og getur það 

reynst þeim gott að hafa ákveðinn félaga eða vin sem veitir þeim stuðning 

fyrst um sinn. Uppröðun í kennslustofunni getur einnig verið mjög 

þýðingarmikil en persónubundið er hjá börnum með kjörþögli hvar þeim 

líður best, hvort sem það er nálægt kennaranum eða aftar í stofunni (M
c
Holm 

o.fl., 2006, bls. 70–72). Þar sem börn tala oft ekki við kennarann sinn, og 

jafnvel ekki skólafélaga, er gott samstarf milli heimilisins og skólans mjög 

mikilvægt. Það getur reynst árangursríkt að skapa ákveðin tækifæri fyrir börn 

með kjörþögli til að tala í skólanum, svo sem „samræðuheimsóknir“ frá 

foreldrum, eða öðrum aðilum sem börnin tala við (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 

104). Jafnframt getur það reynst vel og verið nauðsynlegt að fá fleiri með í 

ákveðna teymisvinnu til að vinna saman að málum nemenda (M
c
Holm o.fl., 

2006, bls. 54). 
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6. Aðferð og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferð sem notuð var við 

rannsóknina og sagt frá markmiði og tilgangi hennar. Þá verður skýrt frá vali 

á þátttakendum og greint frá því hvernig var staðið að úrvinnslu gagna. Að 

lokum er fjallað um réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar og siðferðileg 

álitamál. 

6.1 Rannsóknaraðferð 

Aðferðafræði rannsókna er að jafnaði skipt í tvo meginflokka, eigindlegar og 

megindlegar rannsóknir. Megindlegar rannsóknir eiga sér lengri sögu en það 

var ekki fyrr en á seinnihluta 20. aldar sem fræðimenn fór að leitast eftir 

öðrum möguleikum í rannsóknum. Þeir álitu megindlegar aðferðir fara á mis 

við sjónarmið og reynslu þátttakenda. Megindleg rannsókn er þegar á að 

mæla einhverjar tölulegar breytingar og úrtökin eru stór, skoða á tengsl, 

orsök og áhrif einhvers viðfangsefnis. Eigindleg rannsókn er aftur á móti 

þegar rannakandi safnar saman upplýsingum með því að hlusta á frásögn eða 

túlkun þátttakenda á viðfangsefninu (Ary, Jacobs og Sorensen, 2010, bls. 22–

25).  

Markmið þessarar rannsóknar var að afla upplýsinga um þekkingu og 

persónulega reynslu þátttakenda á viðfangsefninu og því þótti réttast að 

styðjast við eigindlega aðferð. Það sem er sérkennandi fyrir eigindlegar 

aðferðir er að rannsakandinn fær innsýn í ólíka upplifun viðmælenda á 

viðfangsefninu. Einnig er með þessari aðferð hægt að skoða rannsóknarefnið 

ofan í kjölinn (Creswell, 2014, bls. 227; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 

232). Það er margt sem rannsakandi þarf að huga að í slíkri vinnu. Á aðeins 

stuttum tíma er það hlutverk hans að skapa ákveðna tengingu við 

viðmælendur og slíkt andrúmsloft að þeir finni til nógu mikils öryggis til að 

tala opinskátt um reynslu sína og tilfinningar. Rannsakandinn þarf að vera 

virkur hlustandi og á sama tíma hvetja viðmælendur sína til að tala um þessa 

þætti. Þær spurningar sem rannsakandi ber upp skulu vera auðskiljanlegar, 
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stuttar og lausar við fræðilegt mál sem viðmælendur geta hugsanlega átt erfitt 

með að skilja (Kvale, 1996, bls. 125 og 130). Þegar eigindlegar rannsóknir 

eru bornar saman við þær megindlegu kemur vel í ljós hvað aðferðirnar eru 

ólíkar að því leyti að samskiptin eru persónulegri með eigindlegri aðferð og 

ákveðin tengsl myndast á milli viðmælenda og rannsakanda (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 144). Markmið eigindlegra rannsókna er að gera grein 

fyrir og lýsa ákveðnum mannlegum fyrirbærum þar sem áhersla er lögð á 

persónulega nálgun, að skilja það sem er að gerast hér og nú en ekki spá fyrir 

um ákveðnar niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239). Gæði 

gagna sem aflað er skiptir meira máli en magnið.  

Til eru margar mismunandi aðferðir við söfnun og greiningu gagna í 

eigindlegum rannsóknum. Þegar rannsakandi velur aðferð til að styðjast við 

er mikilvægt að hann sé meðvitaður um stöðu sína sem rannsakandi. Er þá átt 

við þekkingu, reynslu, skilning á öðrum og ekki síst á sjálfum sér og að vera 

meðvitaður um viðhorf sín til viðfangsefnisins sem á að rannsaka (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 239 og 244–246).  

6.2 Markmið og tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna á hvern hátt sérstökum þörfum barna 

með kjörþögli er sinnt í skólakerfinu, hvað varðar náms- og félagslegar 

þarfir. Jafnframt er ætlunin að kanna þekkingu sem kennarar hafa á kjörþögli 

og hvaða leiðsögn og stuðning þeir fá til að geta komið til móts við nemendur 

með þessa röskun. Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru hafðar að 

leiðarljósi: 

 

Hvaða þekkingu og reynslu hafa kennarar til þess að koma sem best til móts 

við náms- og félagslegar þarfir nemenda með kjörþögli?  

 

Hvers konar stuðning fá kennarar til þess að geta mætt þörfum þessara 

nemenda? 

 

Markmið mitt með þessari rannsókn er að auka þekkingu og skilning minn á 

kjörþögli. Von mín er einnig að þetta verkefni auðveldi starfsfólki skóla, 

foreldum og öðrum sem umgangast börn með þessa röskun að koma sem best 
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til móts við þau og sýna þeim skilning svo að þeim líði sem allra best og 

dafni vel, bæði náms- og félagslega. 

6.3 Viðmælendur 

Í eigindlegum rannsóknum er stuðst við fámenn úrtök og ekki hægt að gera 

þau tölfræðilega marktæk. Gæði úrtaka hefur áhrif á gæði í eigindlegum 

rannsóknum rétt eins og í megindlegum. Sandelowski (1995, bls. 182) telur 

að í fyrirbærafræði þurfi að jafnaði sex þátttakendur í rannsókn en bendir 

jafnframt á það fari eftir tilgangi rannsóknarinnar. Ef úrtakið er of lítið getur 

það mögulega hindrað að mettun náist og með þeim hætti haft áhrif á 

trúverðugleika rannsóknarinnar. Ef úrtakið er hins vegar of stórt getur það 

haft þau áhrif að rannsakandi nær ekki að vinna rannsóknargögnin nægilega 

vel eða nógu nákvæmt með margbreytileikann að leiðarljósi. Við val á 

þátttakendum er mikilvægt að velja þá sem hafa góða þekkingu á 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Með þeim hætti fæst að öllum líkindum nánari 

vitneskja þátttakenda sem rannsakandi styðst við í vinnu sinni við þemu 

rannsóknarinnar þegar að gagnagreiningu kemur (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 133; Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 222) 

Ég tók fjögur viðtöl við fimm viðmælendur; þrjá grunnskólakennara, einn 

leikskólakennara og einn stuðningsfulltrúa. Starfsreynsla þeirra er mislöng, 

allt frá rúmlega fjörutíu árum og niður í sex ár. Bakgrunnur þeirra er ólíkur 

en eitt höfðu þeir sameiginlegt, að hafa kennt barni með kjörþögli. Ég þurfti 

að fara ýmsar leiðir til að hafa uppi á viðmælendum í rannsóknina og reyndist 

það mér heldur erfitt. Það kom mér samt sem áður ekki á óvart vitandi hver 

tíðni kjörþögli væri. Ég hafði samband við skólaskrifstofur í tveimur 

landshlutum. Einnig óskaði ég eftir aðstoð talmeinafræðings og sálfræðings 

við leit á viðmælendum. Að lokum hafði ég beint samband við nokkra skóla á 

tilteknu svæði sem reyndist að lokum áhrifaríkasta aðferðin.  

Í fyrstu var ætlun mín sú að hafa upp á kennurum sem hefðu kennt 

börnum sem væru með greiningu kjörþögli en ekki aðeins grun eða einkenni 

hennar. Ég komst þó að því að það væri síður en svo hlaupið að því að hafa 

slíkar kröfur, með þessi landsvæði í huga. Mér tókst þó að lokum að hafa 

uppi á kennurum sem höfðu kennt börnum sem voru í greiningarferlinu eða 

höfðu verið greind með einkenni kjörþögli og hafði ég samband við þá í 
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gegnum tölvupóst. Ég fékk höfnun frá einum skóla en fimm einstaklingar 

samþykktu að veita mér viðtal.  

6.4 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Líkt og hefur nú þegar verið skýrt frá var rannsóknin byggð á viðtölum. Ég 

studdist við hálfopið viðtal (e. semi-structured interview). Í slíku viðtali er 

ákveðnum þemum fylgt og áætluðum spurningum. Rannsakandi hefur samt 

sem áður ákveðið frelsi til þess að breyta spurningum til þess að fylgja eftir 

svörum eða reynslusögum þátttakenda og fá þar af leiðandi nánari 

upplýsingar. Rannsakandi getur sett þemun upp í viðtalsramma og nákvæmar 

og vandlega orðaðar spurningar sem fylgja hverju þema (Kvale, 1996, bls. 

124 og 129).  

Ég útbjó viðtalsramma (sjá fylgiskjal 1) mér til stuðnings en var meðvituð 

um að leyfa viðmælendum mínum að tjá sig sem frjálsast. Ég gætti þess þó 

að fara ekki mikið út fyrir efnið en líkt og Helga Jónsdóttir (2013, bls. 145) 

leggur áherslu á, að gæta þess að þátttakendur haldi sig innan ákveðins 

ramma og svari þar af leiðandi tilgangi rannsóknar og 

rannsóknarspurningarinnar. Ég hafði fyrir fram skipt viðtalsrammanum í 

þemun sem ég vildi fræðast frekar um. Áherslur viðmælenda voru misjafnar 

en líkt og Helga Jónsdóttir (2013, bls. 143) kemur inn á eru viðtöl 

mismunandi frá einum viðmælanda til annars þar sem reynsla þeirra er ekki 

endilega sú sama. Stundum þurfti ég að breyta orðalagi spurninganna og 

dýpka þær til að fá nákvæmari svörun og spurði jafnframt ekki alltaf sömu 

spurninganna. Á sama hátt svöruðu viðmælendur mínir oft spurningum án 

þess að ég bæri þær upp.  

Þegar tekið er viðtal geta fyrstu mínútur þess haft afgerandi áhrif. 

Þátttakendur vilja ná ákveðinni tengingu við viðmælanda áður en þeir opna 

sig og segja frá tilfinningum sínum og persónulegri reynslu. Rannsakandi 

eflir góða tengingu við viðmælendur með því að sýna nærgætni og góða 

hlustun og sýna þeim, og því sem þeir hafa að segja, áhuga og virðingu 

(Kvale, 1996, bls. 128). Það gæti reynst gott að hafa orð Helgu Jónsdóttur 

(2013, bls. 145) á bak við eyrað þegar viðtöl eru tekin. Hún vekur athygli á 

því að rannsakandi þurfi að gera sér grein fyrir því að munur sé á því að 

heyra það sem hann vill heyra eða búist við því að heyra eða því sem 

viðmælandinn segir í raun og veru. Þegar kom að því að taka viðtölin reyndi 
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ég eftir fremsta megni að leggja mínar hugmyndir til hliðar og vera opin fyrir 

reynslu og sjónarmiðum viðmælenda minna. Viðtölin voru tekin í febrúar 

2015 og stóðu yfir í allt frá þrjátíu mínútum og upp í rúmlega fimmtíu. Ég 

hitti viðmælendur mína á vinnustöðum þeirra, þar sem þeir þekkja til og finna 

til öryggis. Við komum okkur saman um tíma sem hentaði öllum.  

Engin ein rétt leið er til við gagnagreiningu í eigindlegri rannsókn. Oftast 

eru þetta mikil gögn sem verða til í slíkri rannsókn og erfitt getur verið að 

greina þau. Það krefst einnig mikillar vinnu og greiningarhæfileika. Yfirleitt 

byggist gagnagreining í eigindlegri rannsókn á túlkun og þemagreiningu 

þeirra gagna sem fengust við gagnaöflun (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 221–222; Sigríður Halldórsdóttir og 

Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 68).  

Öll viðtölin voru hljóðrituð. Ég hlustaði á hvert þeirra einu sinni áður en 

ég fór í þá vinnu að afrita þau. Sigríður Halldórsdóttir (2013, bls. 290) segir 

að gagnagreining hefjist ekki fyrir alvöru fyrr en viðtölin eru afrituð. Þegar 

því er lokið er best að lesa ritaða textann yfir tvisvar til þrisvar sinnum til að 

fá tilfinningu fyrir heildarmynd af reynslu viðmælenda. Að því loknu les 

rannsakandi textann aftur yfir með það í huga að merkja við það sem honum 

finnst koma viðfangsefninu sérstaklega við. Ég afritaði viðtölin öll orðrétt í 

tölvu eins fljótt og tími gafst til og breytti um leið nöfnum viðmælenda. Eftir 

afritun las ég vandlega yfir hvert viðtal nokkrum sinnum. Því næst dró ég 

saman upplýsingar sem tengdust hverju þema og merkti við það sem ég taldi 

mikilvægt. Loks las ég hvert viðtal aftur yfir með það í huga að rýna enn 

betur í þau atriði sem ég hafði þegar merkt við. Að lokum sameinaði ég svör 

viðmælenda undir hvert þema, skoðaði þau gaumgæfilega og bar saman svör 

þeirra til að sjá hvað væri líkt og ólíkt og merkti jafnframt við það sem mér 

þótti vera lýsandi fyrir svör þeirra allra.  

6.5 Réttmæti og áreiðanleiki  

Réttmæti og áreiðanleiki eru einhvers konar mælitæki á gæði rannsókna. 

Réttmæti má greina í innra og ytra réttmæti. Innra réttmæti greinir frá 

sannleiksgildi niðurstaðna. Ef innra réttmæti er gott er talað um að draga 

megi trúverðugar ályktanir af niðurstöðum rannsóknar og tilraunasnið hennar 

gott. Ef hægt er að alhæfa niðurstöður rannsóknar yfir á annað þýði er talað 

um ytra réttmæti. Í eigindlegum rannsóknum er innra réttmæti stundum 
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kallað trúverðugleiki. Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar eru taldar 

trúverðugar ef að aðrir sem lesa þær tengja þær við eigin upplifun og reynslu 

á sama viðfangsefni. Réttmæti og trúverðugleiki niðurstaðna eigindlegra 

rannsókna byggist meðal annars á því hversu vel rannsakandanum tekst að 

vinna með gögnin og setja niðurstöður rannsóknar fram (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211, 217 og 224).  

Í eigindlegum rannsóknum getur stundum verið erfitt að skilgreina 

réttmæti þar sem rannsakandinn er virkur þátttakandi í að skapa 

rannsóknargögnin. Eins getur fyrri þekking rannsakanda haft áhrif á og 

endurspeglast í rannsóknaferlinu öllu (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 149). Ég 

fór í viðtölin með opnum hug og með það að markmiði að öðlast frekari 

innsýn í reynsluheim viðmælenda minna, virða og viðurkenna sjónarhorn 

þeirra. Ég gætti þess þó eftir fremsta megni að missa ekki sjónar á 

megintilgangi rannsóknarinnar og hafði rannsóknarspurninguna ávallt að 

leiðarljósi í viðtölunum.  

Markmið eigindlegra rannsókna er ekki að alhæfa út frá niðurstöðum 

heldur frekar að gefa betri innsýn í viðfangsefnið sem rannsakað er með því 

að heyra af reynslu annarra sem hafa unnið með eða þekkja til 

viðfangsefnisins. Réttmæti niðurstaðanna er metið eftir frásögn 

rannsakandans, hvort hún sé sannfærandi og trúverðug (Kristín Björnsdóttir, 

2013, bls. 276). Ég reyndi sem best ég gat að tryggja réttmæti í gagnaöflun. 

Ég talaði við leik- og grunnskólakennara og stuðningsfulltrúa barnanna sem 

höfðu kennt þeim í að minnsta kosti tvö ár. Ég var í góðu sambandi við þá 

fyrir viðtölin og einnig aðeins eftir að þeim lauk. Ég tel mig hafa náð góðum 

tengslum við viðmælendur, var yfirveguð og nærgætin. Ég átti góðar 

samræður við viðmælendur áður en viðtölin hófust fyrir alvöru þar sem ég 

gerði til dæmis grein fyrir vali mínu á þessu tiltekna viðfangsefninu. Þeir 

sýndu mér einnig skólastofuna og kynntu fyrir mér verkefni sem nemendur 

höfðu verið að vinna. Ástæða mín fyrir þessu var einna helst sú að ég vildi 

reyna að „kynnast“ þeim aðeins áður og búa til notalegt og óþvingað 

andrúmsloft. Helga Jónsdóttir (2013, bls. 149) leggur áherslu á að 

rannsakandi geri viðmælendum sínum grein fyrir bakgrunni sínum og hvort 

hann hafi einhverra hagsmuna að gæta varðandi rannsóknina.  
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6.6 Siðferðileg atriði 

Í eigindlegum rannsóknum þarf að huga sérstaklega vel að siðfræðilegum 

þáttum. Rannsakandi þarf að huga vel að því að gæta persónuverndar 

viðmælenda vegna nálægðar hans við þá sem er gjarnan mikil í slíkum 

rannsóknum. Það getur reynst erfiðara í eigindlegum rannsóknum en þeim 

megindlegu þar sem úrtakið er stærra og þátttakendur svara jafnvel nafnlaust 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 129 og 134). 

Þátttakendur í hverskonar rannsókn eiga rétt á að vera upplýstir um í hverju 

þátttaka þeirra felst og hvernig unnið verður með þær upplýsingar sem þeir 

veita. Rannsakandi þarf að gefa skýrar upplýsingar um eðli rannsóknarinnar 

og hver tilgangurinn með henni er (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73, 81–

82). Ég tilkynnti rannsóknina til persónuverndar og lét þannig vita af 

væntanlegri vinnu. Þó er ekki nóg að gæta persónuverndar því auk þess þarf 

rannsakandinn að fá upplýst samþykki frá viðmælendum. Í upphafi vinnunnar 

þegar ég hafði fyrst samband við viðmælendur mína gerði ég þeim grein fyrir 

tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar (sjá fylgiskjal 2) áður en þeir veittu 

mér raunverulegt samþykki fyrir viðtali. Kvale (1996, bls. 114) segir að 

trúnaður í rannsókn merki að ekki sé gerð grein fyrir persónulegum 

upplýsingum sem beri kennsl á þátttakendur. Þegar slíkt er ætti rannsakandi 

að fá skriflegt samþykki og vernda friðhelgi einkalífs hvers þátttakenda með 

því að breyta nöfnum þeirra og öðrum sérkennum sem mikilvæg eru til að 

skýra frá niðurstöðum. Allir viðmælendur rannsóknarinnar skrifuðu undir 

yfirlýsingu um samþykki (sjá fylgiskjal 3) þar sem ég tók fram að trúnaðar 

yrði gætt, upplýsingar yrðu ekki persónugreinanlegar og þeim eytt að 

rannsókn lokinni. Jafnframt gerði ég þeim ljóst að þeir gætu hætt þátttöku 

hvenær sem væri eða sleppt að svara ákveðnum spurningum ef þess væri 

óskað. 
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7. Niðurstöður 

Í þessum kafla geri ég grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Kaflanum er 

skipt upp í nokkra undirkafla sem tengjast þeim þemum sem fram komu í 

rannsókninni. Kaflarnir eru eftirfarandi: bakgrunnur kennara, þekking 

kennara og undirbúningur í starfi, stuðningur við kennara, staða nemenda og 

samstarf við foreldra og aðra aðila.  

Til þess að gæta fulls trúnaðar er enginn greinarmunur gerður á 

viðmælendum eftir því hvaða skóla þeir kenna við og nöfnum þeirra hefur 

einnig verið breytt. Ef efni tilvísana var á þann hátt að kyn nemenda kom 

greinilega í ljós notaði ég ekki persónufornafn en þess í stað vísaði ég til 

barnsins eða nemandans. 

7.1 Störf viðmælenda 

Viðmælendur mínir í rannsókninni voru fimm konur með misjafnan 

bakgrunn. Þrjár þeirra starfa sem umsjónarkennarar, ein sem stuðningsfulltrúi 

í grunnskóla og ein starfar sem leikskólakennari. Skólarnir sem þær starfa við 

eru í tveimur landshlutum.  

Eva hefur nú verið starfandi kennari í rúmlega fjörutíu ár. Hún var 

umsjónarkennari nemandans með kjörþögli þegar hann var í 3. og 4. bekk. 

Nú er nemandinn kominn í 5. bekk og jafnframt með nýjan umsjónarkennara. 

Eva starfar nú sem umsjónarkennari 3. bekkjar. Hún hittir samt nemandann 

þrisvar í viku, fimmtán mínútur í senn, þar sem þau spjalla saman í þeim 

tilgangi að efla sjálfstraust hans og draga úr kvíðaeinkennum.    

Lísa er á sínu sjötta ári í kennslu sem umsjónarkennari. Hún var 

umsjónarkennari nemanda síns með kjörþögli þegar hann var að hefja 

grunnskólagöngu og kenndi honum í tvö ár. Nú starfar hún sem 

umsjónarkennari 3. bekkjar. Nemandinn er í 6. bekk og hefur skipt um skóla. 

Kristín útskrifaðist sem kennari fyrir sjö árum. Hún var umsjónarkennari 

nemandans þegar hann var í 3. og 4. bekk. Nemandinn er nú í 5. bekk og er 

kominn í annan skóla. Kristín er nú umsjónarkennari í 2. bekk. Dagný er 
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stuðningsfulltrúi við sama skóla og hefur starfað sem slíkur í átta ár. Hún var 

stuðningsfulltrúi þessa nemanda bæði árin hjá Kristínu. Áður en hún gerðist 

stuðningsfulltrúi hans hafði hún starfað með öðrum nemanda í fimm vetur 

sem einnig var með kjörþögli.  

Jóna er menntaður leikskólakennari og hefur starfað sem slíkur í átta ár. 

Undanfarin þrjú ár hefur hún jafnframt verið með sérkennslu að hluta til. Hún 

hefur unnið með nemanda með kjörþögli frá því hann var rúmlega þriggja 

ára. Hann er nú í elsta árgangi leikskólans og mun því hefja grunnskólagöngu 

næstkomandi haust.  

Tveir af nemendunum voru af erlendum uppruna, nemendur Evu og 

Kristínar. Þeir hafa verið búsettir á Íslandi frá unga aldri og voru einnig í 

leikskóla hér. Kunnátta þeirra í íslensku er mjög góð og til fyrirmyndar að 

sögn viðmælenda minna.  

7.2 Þekking kennara og undirbúningur í starfi 

Í þessum kafla er fjallað um þekkingu viðmælenda minna á kjörþögli áður en 

þeir fengu nemanda með þá greiningu og í hverju undirbúningur þeirra, og 

annars starfsfólks í skólanum, fólst og hvernig honum var háttað. Að lokum 

verður gerð grein fyrir þeim kennsluaðferðum sem viðmælendur notuðu í 

kennslunni. 

Fyrri þekking á kjörþögli 

Mikill samhljómur var í svörum viðmælenda þegar spurt var um hver 

þekking þeirra hefði verið á kjörþögli áður en þeir hófu að kenna nemendum 

með þessa röskun. Aðeins þrír þeirra höfðu heyrt þessarar röskunar getið en 

voru samt sem áður ómeðvitaðir um einkennin. Bakgrunnsþekking þeirra 

allra var í miklu lágmarki. Tveir þeirra sögðust muna eftir því að hafa heyrt 

um þetta í kennaranáminu á sínum tíma. Eftirfarandi orð Jónu voru mjög 

lýsandi fyrir túlkun þeirra sem höfðu heyrt röskunarinnar getið, á sinni fyrstu 

reynslu á kjörþögli: „Ég man ég heyrði talað um þetta í náminu ... og ég man 

bara að ég hugsaði „kjörþögli, getur það verið til“. Það var eiginlega eina 

reynsla mín.“ 

Nemandi Lísu hafði ekki fengið greiningu þegar hann hóf 

grunnskólagöngu. Það var ekki fyrr en líða fór á fyrsta veturinn sem Lísa 
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áttaði sig á því að eitthvað væri ekki sem skyldi: „... en ég hugsaði bara að 

barnið væri feimið ... mjög feimið.“  

Undirbúningur kennara og annars starfsfólks 

Af svörum flestra viðmælenda má ráða að undirbúningi þeirra hafi verið 

verulega ábótavant. Svo virtist sem takmarkaðar upplýsingar hafi fylgt 

nemendum þegar kennararnir tóku við þeim, í það minnsta upplýsingar um 

kjörþögli þeirra. Af svörum þeirra má ráða að undirbúningur hafi í raun ekki 

hafist fyrr en við komu barnsins í skólann eða þegar liðið var á skólaárið. Eva 

var sú eina sem hafði einhverja fyrir fram vitneskju um stöðu nemandans. Má 

það vera vegna þess að nemandinn var ekki að koma nýr í skólann en þetta 

voru orð hennar: „Ég fékk náttúrulega bara upplýsingar ... frá kennaranum 

sem kenndi í 1. og 2. bekk ... og jú, ég las yfir einhver verkefni, eitthvað um 

kjörþögli, sem kannski dugði ekkert fyrir þetta endilega, ég veit það ekki.“ 

Lítið virtist vera til af upplýsingum í skólunum fyrir viðmælendur og 

annað starfsfólk að styðjast við. Var það einkennandi á svörum þeirra að þeir 

þurftu sjálfir að afla sér upplýsinga. Líkt og fjórir þeirra höfðu orð á: „Ég 

bara „gúglaði“ það.“ Af svörum þeirra mátti samt sem áður greina að þeir 

gátu leitað til sérkennara sem að sögn flestra viðmælenda minna, höfðu þó 

sjálfir takmarkaða þekkingu á kjörþögli. Jóna vann vel með sérkennaranum á 

leikskólanum og saman fundu þær ýmsar upplýsingar, til dæmis í tímaritum á 

netinu. Þær biðluðu því til samstarfsfólk síns um að afla sér þekkingar og eins 

og Jóna sagði:  

 
Við ... höfum sent þeim greinar sem við höfum fundið ... eða prentað út 

og sett inn á deildina okkar bara þannig að allir myndu örugglega 

lesa, sko ef við höfum dottið niður á einhverja góða grein. ... við vorum 

stundum alltaf að hnippa í fólk þú veist „Þetta er ekki val, barnið er 

ekki að velja það að tala ekki.“ 

 

Svo virðist sem lítið flæði hafi verið á upplýsingum á meðal starfsfólks, þá 

sérstaklega til þeirra sem komu nýir inn. Þrátt fyrir að Jóna hafi haft orð á því 

að hafa prentað út eða sent greinar til starfsfólks til lesturs þá hafði hún 

eftirfarandi að segja um komu nýs starfskrafts: „Nýr starfsmaður fær svo sem 

engar beinar upplýsingar bara um þú veist, bara tilsögn frá starfsfólki ... ef 

þeir hafa fengið sko fræðslu þá er það bara þeirra að leita eftir því á sínum 

undirbúningstíma.“ 
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Kennsla og kennsluaðferðir 

Í máli flestra viðmælendanna kom í ljós að litlar breytingar hefðu orðið á 

kennsluháttum við komu nemendanna. Þess ber að geta að í þeim 

grunnskólum, sem fjórir af viðmælendum mínum starfa í fá nemendur 

einstaklingsmiðað námsefni. Líkt og Dagný sagði: „Það sem hentar þessu 

barni, það er ekki víst að það henti endilega næsta.“  

Í leikskólanum var lögð áherslu á að auka vellíðan og draga úr kvíða 

nemandans með því að takmarka að mestu allar spurningar.  

 
Maður þarf að vinna aðeins öðruvísi með barninu ... þegar við vorum 

að spyrja í hópi, í samverustund ... hvern og einn einhverra spurninga. 

Þá sögðum við yfirleitt bara einhverja fullyrðingu fyrir barnið og 

báðum það um að segja, barnið kinkaði kolli, hvort það væri rétt. 

Maður þarf að breyta. Maður notar ekki sömu aðferðir með þessum 

nemanda eins og öllum hinum í hópnum. 

 

Eva minntist þess að hafa stuðst við myndir til að gera kennsluna bærilegri 

fyrir nemanda sinn og jafnframt til að efla öryggiskennd hans gagnvart sér og 

ekki síður vellíðan. Á þann hátt gat nemandinn notað myndir sem tákn í 

kennslunni og þurfti því ekki að hafa sífelldar áhyggjur af því tjá sig 

munnlega þegar spurningar voru bornar upp.  

Lísa hafði orð á því að á þessum tíma sem hún var með nemandann hefðu 

þau nýlega verið byrjuð að nota aðferðina byrjendalæsi. Hún sagði að 

byrjendalæsi byði upp á fjölbreytt verkefni sem hentaðu hennar nemanda 

með kjörþögli mjög vel og blómstraði hann í þessari vinnu. 

Grunnskólakennararnir voru nokkuð sammála um kennsluna. Allir lögðu 

þeir áherslu á að nemendur þeirra með kjörþögli ynnu með bekkjarfélögum 

sínum í öllu hópastarfi. Kristín og Lísa skipulögðu oft sjálfar hópana og 

gættu þess ávallt að nemendur þeirra með kjörþögli væru í hópi með 

nemendum sem þær töldu þeim líða vel með og treystu. Lísa var reyndar sú 

eina sem minntist á að hafa verið í byrjendalæsi með sína nemendur. 

Kristín og Dagný greindu frá því að hafa gert einstaklingsáætlun fyrir 

nemanda sinn en það reyndist honum auðveldara ef námsefnið var bútað 

niður í smærri einingar. Þær voru jafnframt þær einu sem töluðu um að hafa 

þurft að miða námsefnið verulega að sínum nemanda. 
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7.3 Stuðningur við kennara 

Svo virðist sem stuðningur við kennara hafi verið af skornum skammti. 

Flestir viðmælendurnir höfðu orð á því að þekking og reynsla sérkennara 

hefði ekki verið mikil. Þeir reyndu þó samt eftir fremsta megni að aðstoða við 

upplýsingaleit og komu með hugmyndir af ýmsum nálgunum. Kristín og 

Dagný gátu leitað til sálfræðings sem starfar við sama skóla og þær og sagði 

Kristín: „Maður svona aðeins spurði hana ... af hverju svona og af hverju 

hinsegin.“ Af svörunum má ráða að sálfræðingurinn hafi nokkrum sinnum 

komið í kennslu, fylgst með og ráðlagt þeim hvað mætti betur fara og einnig 

sagt þeim hvað væri á réttri leið. Dagný var ekki sömu skoðunar og Kristín 

hvað stuðninginn varðaði. Hún sagði í þessu samhengi: „Nei það var í raun 

og veru ekki ... ekki beint þannig hvernig maður ætti eiginlega að tækla 

þetta.“  

Eva sagði hins vegar að sérkennari skólans hefði verið henni töluvert 

innan handar og ýmislegt verið reynt en án sýnilegs árangurs:  

 
Já, já, sérkennarinn var búinn að vera með barnið og reyna ýmislegt. 

Hún var búin að vera með barnið ... maður á mann og búin að fara í 

annað herbergi og hringja í barnið og reyna að tala við í síma og 

eitthvað svona ... það gekk ekki. 

 

Upplifun Jónu á leikskólanum virtist svipuð en samstarf hennar við 

sérkennarann virtist hafa verið mjög gott. Þær stóðu saman í þessu og hafði 

Jóna orð á því að hún gæti leitað til sérkennarans með ýmsar vangaveltur og 

hugmyndir en sérkennarinn hafði ekki frekari reynslu né þekkingu en hún á 

kjörþögli.  

Einkennandi var á svörum viðmælenda minna að mestur stuðningur kom 

frá sérkennurum en enginn hafði orð á að hafa fengið stuðning frá öðrum 

kennurum né skólastjórnendum. Aðeins einn viðmælenda minna, Jóna, fékk 

góðan stuðning frá foreldrum. Móðir nemandans hafði sjálf leitað eftir 

upplýsingum um kjörþögli og verið þannig upplýst um stöðuna og gat gefið 

þeim ýmis ráð. Aðrir foreldrar virtust lítið þekkja til kjörþögli að sögn 

viðmælenda og sú þekking sem þeir höfðu kom að mestu frá kennurunum.   
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7.4 Staða nemendanna 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir stöðu nemendanna í skólanum með 

hliðsjón af niðurstöðum viðtala. Í fyrstu verður fjallað um samskipti nemenda 

við kennarana og annað starfsfólk. Einnig verður gerð grein fyrir félagslegri 

stöðu þeirra í skólanum, námslegri stöðu og námshæfni.   

Samskipti 

Mikill samhljómur var í svörum viðmælenda minna þegar samskipti við 

nemendur þeirra voru rakin. Það var augljóst að vinna með samskipti var 

krefjandi og reyndi á hæfni þeirra, bæði sem kennarar og einnig almenna 

samskiptahæfni. Það tók kennarana tíma að átta sig fyllilega á því að það 

fengist engin, eða mjög takmörkuð, munnleg svörun fyrst um sinn í það 

minnsta. Ýmis ráð voru reynd með mismunandi árangri.  

Nemandi Evu hefur búið á Íslandi frá því hann var mjög ungur, lengur en í 

sínu heimalandi. Íslenskukunnátta hans var mjög góð að sögn Evu, orðaforði 

og setningaskipan einnig til fyrirmyndar. Fyrstu þrjú ár grunnskólagöngunnar 

heyrðist ekki stakt orð frá nemandanum nema hann tjáði sig lítillega á 

móðurmáli sínu við samlanda sína. Í skólanum var Eva sú sem nemandinn 

leitaði ávallt til og því var sú ákvörðum tekin, þegar nemandinn var kominn í 

4. bekk, að hún færi að vinna markvisst með honum. Að sögn Evu var lögð 

áhersla á að skapa gott andrúmsloft, draga úr kvíða nemandans og efla 

sjálfstraust með því að beita hann engum þrýstingi: „Bara að vera auðvitað 

ekki með neinn þrýsting og engin læti. Bara að vera hérna, ég veit það ekki, 

hvort þetta er einhver ömmufílingur en hérna já, bara að spjalla við barnið 

sem jafningja einhvern veginn.“ Í upphafi studdist nemandinn aðeins við 

tákn, líkt og að kinka kolli þegar hann svaraði játandi, en smám saman fór að 

koma eitt og eitt orð. Í lok 4. bekkjar var nemandinn farinn að tjá sig 

munnlega á íslensku en aðeins þó við Evu:  

 
Barnið getur tjáð sig algjörlega. Við spjöllum um heima og geima ... 

við förum fram í setustofu og spjöllum þar. Barnið er alltaf á varðbergi 

þar, ef einhver gengur framhjá þá hikar barnið aðeins á meðan svo 

enginn heyri.  
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Nú þegar nemandinn er kominn í 5. bekk og með annan kennara er Eva enn 

sú sem hann leitar til: „Já, já, ef barnið þarf að tjá sig eitthvað, þá fer það í 

gegnum mig.“ Hafði Eva einnig orð á því að nemandinn hefði stundum sagt 

við sig: „Mig langar að tala en það bara kemur ekkert, það bara stoppar.“ 

Jóna hafði orð á því að þeim í leikskólanum hefði þótt erfitt að fá ekki 

neina svörun frá nemandanum. Að hennar sögn þótti þeim þetta sérstaklega 

erfitt þar sem hann tjáði sig við börnin. Fljótlega eftir komu hans í 

leikskólann fór hann þó að túlka og tjá tilfinningar sínar með táknum. Að 

sögn Jónu notaði hann augun mikið. „Ef barnið vildi fara til vinstri þá benti 

barnið til vinstri með augunum og svoleiðis.“ Eins pikkaði nemandinn í 

starfsfólkið og notaði bendingar. Þegar líða fór á fyrsta árið fengu Jóna og 

sérkennarinn þær ráleggingar, frá sjálfstætt starfandi talmeinafræðingi á 

svæðinu, að reyna eftir fremsta megni að sleppa öllum spurningum. Jóna 

orðaði þetta á eftirfarandi hátt: 

 
Þær ráðleggingar sem að hún gaf okkur var að taka út allar 

spurningar og í staðinn fyrir að segja: „Á ég að hjálpa þér í skóna?“ 

að segja þú veist: „Ég sé að þig vantar hjálp, ég ætla að hjálpa þér í 

skóna“. 

 

Á orðum Jónu má heyra að henni, og samstarfsfólki hennar, hafi fundist 

nemandinn sýna jákvæð viðbrögð við þessum breytingum. Þótti henni 

nemandinn verða afslappaðri þegar engar kröfur voru gerðar til hans um að 

tala. Um það bil ári eftir að hann kom til þeirra fór aðeins að heyrast í honum, 

líkt og Jóna sagði: 

 
 ... þá fór svona að detta upp úr barninu eitt og eitt orð. Barnið fattaði 

það kannski að það væri óvart búið að segja orð og við náttúrulega 

gerðum aldrei neitt með það. Mig langaði náttúrulega að hoppa hæð 

mína á loft þegar barnið talaði en við létum aldrei á neinu bera. 

 

Svolítill tími er liðinn frá því að Lísa kenndi sínum nemanda. Fyrsta árið í 

grunnskólanum talaði barnið aðeins við önnur börn en samt sem áður aðeins 

úti í frímínútum. Lísa minntist þess að nemandinn hefði stuðst lítillega við 

tákn til að tjá tilfinningar sínar. Þrátt fyrir að hafa ekki tjáð sig munnlega við 

Lísu las nemandinn lágróma fyrir hana. Lísa hafði orð á því að nemandinn: „ 

... las bara það sem stóð í bókinni og svo vildi ekkert spjalla ... ég svona 

ræddi við barnið í sambandi við bókina ... en það gekk ekki vel, barnið 

kinkaði bara kolli.“ Þegar líða fór á annað skólaárið komu orðin smátt og 
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smátt en líkt og Lísa vakti athygli á þá talaði nemandinn ekkert af sér en fór 

eigi að síður að svara Lísu með stuttum setningum.  

Af svörum Kristínar og Dagnýjar má ráða að þögla tímabil nemanda 

þeirra hafi ekki staðið jafn lengi og hjá nemendum hinna viðmælenda minna, 

þó í nokkra mánuði. Líkt og hinir kennararnir greindu frá fór að koma eitt og 

eitt orð en alltaf í hálfum hljóðum eða líkt og Dagný sagði: „Barnið hvíslaði 

bara, barnið hvíslaði allt, barnið hvíslaði að okkur, þú veist, barnið hvíslaði 

að öllum....“ Jafnframt voru þær tvær einu kennararnir sem nemandinn fór að 

tjá sig við í hálfum hljóðum en hann gerði það ekki við annað starfsfólk, við 

það sagði nemandinn ekkert.  

Félagsleg staða 

Þegar spurningin beindist að félagslegri stöðu nemenda voru svörin nokkuð 

ólík. Þrír nemendanna voru félagslega mjög vel staddir en sá fjórði heldur 

síður. Lísa og Jóna greindu báðar frá því að vinir nemenda þeirra hefðu 

stundum tekið það að sér að tala fyrir þá. Lísa minntist þess ekki að einhver 

einn ákveðinn félagi hefði tekið það hlutverk að sér en Jóna hins vegar hafði 

orð á því. Nemandi hennar féll vel í barnahópinn og að hennar sögn eignaðist 

hann þar einn sérstaklega góðan vin: „Þetta var besti vinur nemandans og 

þeir töluðu mikið saman. Þannig að hann fór alltaf að tala fyrir, eins þegar 

okkur vantaði svör ... þá svaraði vinur barnsins alltaf.“ Í útivist lék 

nemandinn við krakkana, fór í hlutverkaleiki og annað slíkt. Jóna sagði 

einnig frá því að nemandinn talaði við önnur börn þó að hún eða annað 

starfsfólk væri nálægt og heyrði til hans; það virtist ekki hafa truflandi áhrif á 

nemandann. 

Eva ljómaði þegar ég bar upp spurninguna um félagslega stöðu 

nemandans. Það var greinilegt hvað henni þótti vænt um hversu vel 

nemandanum gekk félagslega og hafði orð á því hversu sterkan persónuleika 

hann hefði að geyma. „Þetta er eiginlega alveg ótrúlegt, hvað barnið er 

vinsælt og fer heim með ... og gistir með þeim ... ég bara skil ekki hvernig því 

barnið segir ekki orð.“ Eva greindi einnig frá því að nemandi hennar hefði 

tekið þátt í skólaleikritum og sungið upp á sviði þar sem hann kunni alla texta 

„en það heyrist ekkert í barninu“. 

Í máli Kristínar og Dagnýjar kom annað fram. Nemandi þeirra var ekki 

eins félagslega vel staddur og nemendur hinna kennaranna. Að sögn Kristínar 
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lenti hann þó alls ekki í neinum leiðindum en átti samt sem áður fáa vini til 

að leita til. Í skólanum fékk nemandinn þó ágætis stuðning frá nokkrum 

samnemendum, yfirleitt þeim sömu, sem urðu að mörgu leyti talsmenn hans. 

Á daginn, eftir að skóla lauk, tók nemandinn takmarkað þátt í einhvers konar 

félagslegum athöfnum með bekkjarfélögum sínum eða öðrum börnum. Þær 

höfðu orð á því að þegar margir samnemendur hans voru þátttakendur í 

tómstundastarfi eftir skóla fór nemandinn yfirleitt beint heim og var ekki 

þátttakandi í neinu tómstundastarfi. Í frímínútum settu Kristín og Dagný upp 

ákveðið kerfi, með samþykki þeirra samnemenda sem tóku þátt í því. Þeir 

skiptust á og „stóðu vaktina“ með nemandanum í frímínútum þar sem hann 

tók aldrei af skarið og nálgaðist þá að eigin frumkvæði. Með þessum hætti 

þurfti nemandinn ekki að kvíða fyrir því að vera einn í frímínútum eða að fá 

ekki að taka þátt í hinum ýmsu leikjum því hann þyrði ekki að spyrja. Kristín 

tók einnig fram að samnemendurnir hefðu allir verið af vilja gerðir með þetta 

kerfi og tilbúnir til að hjálpa. Hins vegar voru það foreldrar þessara nemenda 

sem voru síður hrifnir af slíku skipulagi. Þeir töldu að verið væri að skikka 

þeirra börn til að vera með þessum nemanda.  

Kristín og Dagný sögðust einnig hafa velt því fyrir sér í svolítinn tíma 

hvort þessir erfiðleikar í félagslegum samskiptum nemandans ættu sér 

ákveðnar orsakir. Veltu þær fyrir sér frávikum í þroska og eins 

hegðunarerfiðleikum. Hins vegar var það aldrei kannað neitt frekar og því 

breyttust aðstæður lítið þessi tvö ár sem nemandinn stundaði nám við 

skólann. Kristín hafði einnig orð á því að svo virtist sem hægst hefði á þroska 

nemandans í 3. bekk og hann staðið svolítið í stað með þeim afleiðingum að 

bekkjarfélagarnir voru komnir fram úr í þroska. Nemandinn átti þar af 

leiðandi ekki mikið sameiginlegt með þeim þegar komið var í 4. bekk.   

Námsleg staða 

Námsleg staða nemenda virtist með ólíkum hætti. Jóna sagði frá 

námsáherslum í leikskólanum en nemendur eru byrjaðir að læra stafina. Í 

námi hjá leikskólakrökkunum er töluverð áhersla lögð á ýmiss konar vinnu í 

hópastarfi. Jóna sagði að í fyrstu hefði starfsfólk á deildinni fylgst vel með 

nemandanum í hópastarfinu og leikjum. Hún hafði orð á því að hann væri vel 

fær um að tjá sig:  
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Maður heyrir alveg í barninu í leik tala við krakkana og þá heyrði 

maður alveg að barnið getur alveg talað, barnið er með flotta 

setningaskipan, barnið er reyndar með einhvern framburðargalla ... 

það er svona skrítið r-hljóð. En það er flottur orðaforði og flott 

setningarskipan. 

 

Auk þess sagði Jóna að nemandinn hefði tekið þátt í öllu hópastarfi þar 

sem honum vegnaði mjög vel. Að hennar sögn hefur hann ávallt fengið 

stuðning. Þegar nemandinn byrjaði hjá þeim var hann með stuðning í fjóra 

tíma af þeim sex sem hann var í leikskólanum dag hvern. Var það Jóna sjálf 

sem sá um stuðninginn. Fyrsta vetur nemandans var Jóna svolítið með hann í 

einstaklingsvinnu en sumarið þar á eftir breyttist það en líkt og hún sagði: 

„Hérna á sumrin þá dettur niður stuðningur. Börn eru víst ekki með neinar 

sérþarfir á sumrin.“ Það varð þó greinilega til góðs í þessu tilfelli þar sem 

nemandanum leið mun betur með að vera inni á deild þar sem félagar hans 

voru. Þar upplifði hann sig sem einn af hópnum og þurfti ekki að óttast það 

að fara út af deildinni með kennaranum. Hún lagði jafnframt áherslu á að 

hann væri enn með stuðning en nú inn á deildinni.  

Þær Eva og Lísa sögðu námslega stöðu sinna nemenda hafa verið mjög 

góða og til fyrirmyndar. Lísa greindi frá því að nemandi hennar hefði verið 

læs þegar hann byrjaði í skólanum í 1. bekk: „Barnið var náttúrulega bara 

með þeim betri í bekknum, nemandinn var náttúrulega bara mjög bráðger, 

alveg fluglæs.“ Eva hafði sömu sögu að segja, nemandi hennar hafði verið 

vel læs, bæði á íslensku og á móðurmálinu sínu. Hafði hún einnig orð á því 

að viðkomandi hefði talað betri íslensku en margir af íslensku krökkunum: 

„... og eins og ég segi með verkefnin og prófin, íslenskuprófin. Bara nánast 

öll rétt, alveg í lagi.“ Hún sagði að nemandi sinn hefði haft mikinn og góðan 

íslenskan orðaforða enda hefði hann verið búsettur hér á landi í nokkur ár og 

verið hér í leikskóla.   

Annað var að heyra af nemanda Kristínar og Dagnýjar. Að sögn þeirra var 

staða hans í náminu ekki góð. Nemandinn hafði þó fínan skilning á 

íslenskunni eða eins og Kristín orðaði það: „Barnið talaði alveg reiprennandi 

íslensku en það vantar bara pínu skilning ....“ Hún átti þá við skort á 

skilningi í náminu öllu og tók Dagný undir þetta. Hún sagði jafnframt að 

nemandinn talaði enn svolítið bjagaða íslensku en góða samt sem áður. 

Dagný minntist á að allt hefði þurft að vera í röðinni sem nemandinn lærði 

það og sagði Kristín eftirfarandi: „Eins og með margföldunartöfluna, barnið 

getur þulið hana alveg upp fyrir mann en ef maður ætlaði að snúa henni við 
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eða eitthvað breyta þá var skilningurinn horfinn.“ Þær minntust jafnframt á 

að nemandinn hefði fengið litla aðstoð við heimavinnuna sem þær töldu þó 

að hann hefði þurft á að halda. Þær voru sammála um að lærdómurinn hefði 

reynst nemandanum aðeins auðveldari þegar hann fékk námsefnið í litlum 

skömmtum. Það virtist ekki vera honum lengur um megn en hann þurfti þó 

ávallt mikla hvatningu sem hann fékk að sögn þeirra Kristínar og Dagnýjar.  

7.5 Samstarf við foreldra og aðra  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum um samstarf kennaranna 

við foreldra, hvernig samstarfinu var háttað og hvernig kennararnir litu á 

þátttöku foreldrana í námi barnanna. Einnig kemur fram hvað kennararnir 

höfðu að segja um samstarf við aðra þá sem komu að máli barnanna.  

Samstarf við foreldra 

Þegar viðmælendur voru spurðir um samstarf við heimilið voru svörin 

nokkuð ólík. Að sögn Evu var samstarf hennar við foreldra nemandans mjög 

gott. Hún minntist þess að þeir höfðu ávallt tekið þátt í námi nemandans og 

sótt ýmsa fundi sem viðkomu náminu eða öðrum þáttum skólastarfsins. Þau 

ræddu saman um stöðu nemandans á foreldrafundum. Eva hafði orð á því að í 

fyrstu vildu foreldrarnir lítið gera en fljótlega leitað til hennar eftir aðstoð. 

Lísa hafði svipaða sögu að segja um samskipti við foreldra síns nemanda. 

Þeir mættu ávallt á alla foreldrafundi og rifjaði hún upp eitt atvik sem átti sér 

stað stuttu fyrir slíkt viðtal og var henni mjög minnisstætt:  

 
Þau voru að koma í viðtal ... ég var í stofunni og þau fyrir utan og þá 

heyri ég fólk tala saman. Þá bara alveg „já, barnið er að tala“, þú 

veist mér fannst það svo merkilegt. Þá stóð ég bara og hlustaði ... þú 

veist, út af því að ég heyrði barnið aldrei tala. Barnið bara las fyrir 

mig. 

 

Upplifun Jónu á samstarfi við foreldra síns nemanda var að hennar sögn til 

fyrirmyndar og hafði allt frá byrjun verið mjög gott. Á orðum Jónu mátti 

heyra að foreldrunum þótti mikilvægt að vera meðvitaðir um stöðu barnsins í 

leikskólanum með því að eiga í góðu samstarfi við kennarann. Jóna og 
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foreldrarnir höfðu verið með samskiptabók allt frá því að nemandinn byrjaði 

á leikskólanum og sagði hún:  

 
Þá skrifa ég bara allt það sem hefur gerst yfir daginn og eins gerir 

mamma barnsins það. Þá skrifar hún alltaf allt það sem hefur gerst 

heima þannig að þá get ég alltaf bara lesið í bókinni og talað um það 

sem barnið hafði gert heima ... þannig að barnið þurfti ekki að vera að 

segja mér eins og önnur börn eru oft að segja eins og „ég fór í bíó“ 

heldur gat ég komið því að án þess að barnið þyrfti að segja .... 

 

Það var greinilegt á svörum Kristínar og Dagnýjar að þær hefðu viljað 

eiga í betri samskiptum við foreldra síns nemanda. Að þeirra sögn reyndu 

þær ýmislegt en viðbrögð foreldranna voru lítil. Þeir mættu á alla 

foreldrafundi þar sem þeir höfðu ávallt túlk sér til halds og trausts því 

skilningur þeirra á tungumálinu var takmarkaður, þrátt fyrir að hafa búið hér 

á landi í rúm átta ár. Kristín minntist þess að hafa haft töluverðar áhyggjur af 

því að foreldrar nemandans hefðu í raun kannski ekki gert sér almennilega 

grein fyrir stöðu hans. Líkt og Kristín orðaði: „Þau töluðu um að þau skildu 

sko, en hversu mikið skildu þau.“  

Þær skrifuðu í dagbók um það sem gerðist í skólanum og nemandinn fór 

með heim. Þær fengu hins vegar aldrei nein viðbrögð til baka og höfðu þær 

því enga vitneskju um það hvort færslan hefði verið lesin eða ekki. 

Eftirfarandi var lýsing Dagnýjar á skriflegum samskiptum þeirra við 

foreldrana: „Við reyndum allavega að halda góðum samskiptum en við svo 

sem létum þau aldrei kvitta en ... við vorum búin að biðja þau að kvitta ... en 

það gerðist aldrei.“ Kristín hafði jafnframt orð á því að hafa skráð daglega 

inn á Mentor sem er kerfi sem auðveldar starfsfólki skólans, jafnt sem 

foreldrum, að halda utan um nám nemenda sinna. Líkt og með 

samskiptabókina fengust aldrei nein viðbrögð við þeim færslum.  

Aðrir samskiptaaðilar  

Samhljómur var í svörum viðmælenda þegar spurt var um aðild annarra að 

málum barnanna. Viðmælendur mínir sögðu allir að nemendur þeirra hefðu 

fengið einhverja aðstoð frá sálfræðingi. Nemendur Evu, Lísu, Kristínar og 

Dagnýjar höfðu allir hitt sálfræðing á tímabili. Líkt og kom fram hér framar 

þá starfaði sálfræðingur við sama skóla og Kristín og Dagný. Hann hafði 
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reglulega afskipti af nemandanum og gaf kennurunum ýmis ráð til að vinna 

með honum.  

Jóna sagði að nemandi hennar hefði ekki farið sjálfur til sálfræðings en 

móðir hans hafði hins vegar átt í samskiptum við einn slíkan sem aðstoðaði 

hana og gaf henni ýmis góð ráð. Jafnframt hafði nemandi Jónu hitt 

talmeinafræðing nokkrum sinnum en það hafði skilað litlum árangri. Þessi 

sami talmeinafræðingur hafði hins vegar gefið Jónu, og hennar 

samstarfsfólki, ýmis góð ráð í sambandi við barn með kjörþögli, til dæmis að 

taka út allar spurningar.  

7.6 Samantekt  

Segja má að kennurunum beri saman um ýmis atriði sem tengjast nemendum 

þeirra með kjörþögli. Bakgrunnsþekking þeirra allra á kjörþögli var mjög 

takmörkuð áður en þeir fengu nemanda með röskunina í bekkinn. 

Undirbúningur þeirra fyrir komu nemandans í bekkinn virtist ekki vera mjög 

frábrugðinn undirbúningi fyrir komu annarra nýrra nemenda. Má það vera 

vegna þess að litlar upplýsingar fylgdu nemendum þegar kennararnir tóku við 

þeim, í það minnsta upplýsingar um kjörþögli þeirra. Jafnframt var aðgengi 

að upplýsingum um kjörþögli í skólanum mjög ábótavant. Stuðningur til 

kennara virtist vera af skornum skammti en þeir höfðu þó allir orð á því að 

hafa getað leitað til sérkennara sem virtust þó oft ekki hafa meiri þekkingu en 

þeir á kjörþögli.  

Kennsluhættir kennaranna virtust lítið breytast við komu nemendanna. Í 

framhaldi af því greindu þrír af kennurunum að námsleg staða nemenda 

þeirra væri mjög góð sem og félagsleg staða. Það sama átti ekki við fjórða 

nemandann sem átti töluvert erfitt uppdráttar, bæði hvað varðar félagslega 

stöðu og nám.  

Kennararnir voru sammála um að það hefði verið mikil vinna og reynt á 

hæfni þeirra þegar kom að samskiptum við nemendurna. Vinnan skilaði sér 

þó hjá þeim öllum þótt hún hefði tekið tíma. Samskipti við foreldra voru 

mismikil. Af orðum kennaranna að dæma taldi meirihluti þeirra sig hafa átt í 

góðum samskiptum við foreldra. Að lokum greindu allir kennararnir frá því 

að nemendur þeirra hefðu fengið einhverskonar aðstoð frá sálfræðingi, í 

samræmi við þarfir. 
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8. Umræða 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og 

fjallað um þær í ljósi fræða. Meginmarkmið rannsóknar minnar var að kanna 

hver náms- og félagslega staða barna með kjörþögli væri og á hvern hátt 

þessum þörfum væri sinnt í skólakerfinu. Einnig að kanna þekkingu kennara 

á kjörþögli og hvaða stuðning þeir fá til að geta komið sem best til móts við 

þessa nemendur. Ég tók viðtal við fimm einstaklinga sem hafa starfað með 

börnum með kjörþögli til að fá svör við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hvaða þekkingu og reynslu hafa kennarar til þess að koma sem best til móts 

við náms- og félagslegar þarfir nemenda með kjörþögli? Hvers konar 

stuðning fá kennara til þess að geta mætt þörfum þessara nemenda?  

Fræðikaflinn í hnotskurn fjallar almennt um kjörþögli sem kvíðaröskun, 

tíðni röskunarinnar, einkenni og greiningu. Fjallað er um áhrif kjörþögli á 

náms- og félagslega stöðu barna og vísað í niðurstöður rannsókna því til 

stuðnings. Sýnt er fram á hversu mikilvæg þekking kennara á kjörþögli er en 

skólinn er oft sá staður sem börn með þessa röskun hræðast mikið. Það eru 

ekki síst kennarar sem eru fyrstir til þess að lýsa yfir áhyggjum vegna skorts á 

málnotkun þessara barna í samskiptum við bæði bekkjarfélaga og fullorðna. 

Ef kennarar eru meðvitaðir um einkenni kjörþögli hafa þeir færi á því að 

grípa fyrr inn í með viðeigandi íhlutun (Shipon-Blum, 2003, bls. 3; 

Crundwell, 2006, bls. 49–51). Einnig er fjallað um skóla án aðgreiningar og 

markmið stefnunnar til að koma til móts við alla nemendur óháð náms- og 

félagslegum þörfum hvers og eins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 43) með áherslu á kjörþögli. Sýnt er fram á mikilvægi þess að 

hvetja börn með kjörþögli til þátttöku í bekkjarstarfinu. Mikilvægi þess að 

hafa gott samstarf milli heimilis og skóla og einnig að stofna til samstarfs við 

fleiri aðila, í ákveðna teymisvinnu til að vinna að málum nemenda svo þeir 

dafni vel, bæði náms- og félagslega (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 54). 

Greint er frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þeim skipt í fimm 

meginþemu. Þau eru: bakgrunnur kennara, þekking kennara og undirbúningur 

í starfi, stuðningur við kennara, staða nemenda og samstarf við foreldra og 

aðra aðila. Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru þær að bakgrunnsþekking 
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kennaranna á kjörþögli var mjög takmörkuð. Lítið af upplýsingum um 

röskunina var aðgengilegt í skólunum og engin sérstök fræðsla var fyrir 

starfsfólk um kjörþögli. Stuðningur við kennara virtist einnig vera af 

skornum skammti en þeir höfðu þó allir orð á því að hafa getað leitað til 

starfandi sérkennara í skólunum. Kennsluhættir kennara breyttust lítið við 

komu nemenda með kjörþögli. Jafnframt sýndu niðurstöður að náms- og 

félagsleg staða meirihluta nemenda væri góð en einn nemandinn átti töluvert 

erfitt uppdráttar, bæði félagslega og námslega. Samskipti kennara við 

foreldra voru mismikil en þó voru þrír þeirra sem sögðust hafa átt í góðum 

samskiptum.  

Umræðan sem hér fer á eftir skiptist í sjö þemu. Að lokum er fjallað um 

það sem kom á óvart í viðtölunum og þótti of mikilvægt til að horfa framhjá 

því.  

8.1 Hver var þekking kennara? 

Það kom glögglega í ljós á svörum viðmælenda að þeir höfðu mjög 

takmarkaða þekkingu á kjörþögli áður en þeir hófu að kenna nemendum með 

þessa röskun. Aðeins þrír viðmælenda af fimm höfðu heyrt þessarar röskunar 

getið. Að vissu leyti kemur það lítið á óvart því þetta er mjög sjaldgæf röskun 

en líkt og Ponzurick (2012, bls. 31) og Perednik (2011, bls. 39) greina frá þá 

birtist kjörþögli hjá rétt um 0,7% barna. Kjörþögli virðist enn lítt þekkt hér á 

landi og lítið til af fræðilegu efni um röskunina á íslensku. Svo virðist sem 

engar tölur séu til um tíðni á kjörþögli í íslensku samfélagi. Í samræmi við 

niðurstöður Ponzurick og Perednik um tíðni, ættu um 30 – 35 börn í hverjum 

árgangi hér á landi að vera með kjörþögli, ef miðað er við 4500 fæðingar ár 

hvert. Með því að horfa á tíðni kjörþögli í þessu samhengi er auðveldara að 

gera sér grein fyrir fjöldanum í raun. Þessu til stuðnings segir M
c
Holm o.fl. 

(2006, bls. 16) að þrátt fyrir að kjörþögli sé sjaldgæf röskun þá sé samt sem 

áður marktækur fjöldi barna sem glímir við hana.  

Orð eins viðmælandans eru lýsandi fyrir vitneskju þeirra þriggja sem 

höfðu heyrt röskunarinnar getið. Hann sagði: „Ég man ég heyrði talað um 

þetta í náminu ... og ég man bara að ég hugsaði „kjörþögli, getur þetta verið 

til“. Það var eiginlega eina reynslan mín.“ Tveir viðmælendanna höfðu 

aldrei heyrt um kjörþögli. Mín persónulega reynsla er jafnframt sú, eftir að 
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hafa rætt við töluverðan fjölda starfandi kennara, að aðeins lítill hluti þeirra 

hafði einhverja grunnþekkingu á röskuninni.  

Ýmsar ástæður geta legið að baki þessum þekkingarskorti kennara á 

kjörþögli. Í fyrsta lagi getur það verið vegna þess hversu sjaldgæf röskunin er 

og lítið þekkt. Einnig má vera að fræðslu í kennaranámi þeirra hafi verið 

ábótavant. M
c
Holm o.fl. (2006, bls. 15) segja að staða og hegðun barna með 

kjörþögli hafi gjarnan verið mistúlkuð og þau álitin sem mjög feimin, með 

þroskaröskun eða einhverfu. Má tengja þetta viðhorfi eins viðmælanda sem 

sagðist hafa talið nemanda sinn aðeins mjög feiminn fyrst þegar hann kom í 

skólann. Athyglisverðar vangaveltur sama viðmælanda um það hvort hætta 

væri á því að kjörþögli „týndist“ meðal annarra raskana sem tíðari eru, svo 

sem ADHD. Í nemendahóp hans var til dæmis nemandi með ADHD sem að 

sögn viðmælandans þurfti mikið utanumhald og þótti því nemandinn með 

kjörþögli ekki vera stærsta áhyggjuefnið. Má velta fyrir sér hvort kennarar 

séu nægilega vel á varðbergi. Þeir sinna nemendum sínum sem eru krefjandi 

á meðan nemendur með kjörþögli falla inn í hljóðari hóp án þess að vekja 

athygli á sér. Kennarar átta sig jafnvel ekki á þögli þeirra eða sérstökum 

erfiðleikum sem börnin glíma við og þarf að vinna að með sérstökum hætti. Í 

framhaldi af þessu er vert að skoða það sem Shipon-Blum (2003, bls. 3) telur 

ástæðuna einnig geta verið fáfræði um röskunina. Oft og tíðum verða 

einkenni kjörþögli ekki greinileg fyrr en börn hefja grunnskólagöngu 

(M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 15). Þess vegna er vitneskja kennara um kjörþögli 

mikilvæg svo þeir geti mögulega brugðist við, rætt við foreldra barnanna og 

aðra sem hugsanlega kæmu að máli þeirra, svo sem sérkennara og aðra 

sérfræðinga. Jafnframt til að geta veitt börnum með þessa röskun það 

utanumhald í skólanum sem þau þurfa til að eiga þess kost að njóta sín bæði 

náms- og félagslega. Crundwell (2006, bls. 49–50) leggur áherslu á að 

kennarar þurfi að vera meðvitaðir um hvað kjörþögli er því mikið er í húfi 

fyrir börn með þessa röskun. Þeir þurfa að vera tilbúnir að bregðast skjótt við 

með viðeigandi íhlutun.  

Flestir viðmælendanna sögðu að þeir hefðu sjálfir þurft að afla sér 

upplýsinga um kjörþögli við komu nemenda þeirra eða jafnvel þegar liðið var 

á skólaárið. Gátu viðmælendur þó leitað til sérkennara, sem að sögn þeirra 

flestra, höfðu ekki frekari þekkingu á kjörþögli en þeir sjálfir. Engar sérstakar 

upplýsingar um kjörþögli voru til á vinnustöðum þeirra og greindu einnig 

tveir viðmælendanna frá því að starfsfólk hefði ekki fengið sérstaka fræðslu 
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eða kynningu á kjörþögli. Meirihluti þeirra hafði orð á því að mjög 

takmarkað efni væri til um kjörþögli á íslensku sem þeim þótti mjög miður. 

Má því velta fyrir sér hvort þetta geti verið vísbending um að svo eigi við 

víðar. Í skóla án aðgreiningar er sagt frá mikilvægi þess að kennarar styðji 

hver annan með góðri samvinnu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, bls. 167). 

Roberts (2002, bls. 47) segir að almenn fræðsla um kjörþögli geti dregið úr 

von- og ráðaleysi hjá starfsfólki og það orðið vísara um ýmsar aðferðir til að 

styðjast við í vinnu með börnum með kjörþögli. Miðað við það sem greint er 

frá hér að framan, að viðmælendur hefðu sjálfir aflað sér upplýsinga og að 

engin sérstök fræðsla hefði verið um kjörþögli, má ætla að samvinna kennara 

hafi verið af skornum skammti. Oftast, ef ekki alltaf, eru fleiri en 

umsjónarkennarar sem koma að námi barna, til dæmis sérgreinakennarar. Það 

er ekki síður mikilvægt að þeir séu upplýstir um stöðu nemenda og þarfir 

þeirra.  

8.2 Stuðningur við kennara 

Eins og fram kemur hér að framan var stuðningur við kennara fremur lítill. 

Þeir fengu þó allir einhvern stuðning og aðstoð frá starfandi sérkennurum 

skólanna en athyglisvert er að enginn þeirra minntist á einhvers konar 

stuðning eða hvatningu frá skólastjórnendum. Einn viðmælandi greindi frá 

því að hafa leitað eftir aðstoð talmeinafræðings sem gaf honum ýmsar 

ráðleggingar um hvernig væri best að nálgast nemendur með kjörþögli. 

M
c
Holm o.fl. (2006, bls. 54–55) segja að nauðsynlegt geti verið að stofna 

teymi þar sem kennarar vinna til dæmis með foreldrum, skólastjórnendum, 

sérfræðingum og sérkennurum að málefnum barna með kjörþögli. Það má 

vænta þess að góð teymisvinna skili betri íhlutun og árangri barnanna, bæði 

náms- og félagslega. Enginn viðmælendanna hafði orð á því að slík 

teymisvinna hefði átt sér stað um mál nemenda þeirra með kjörþögli. Aðeins 

einn þeirra sagðist hafa fengið upplýsingar um nemandann frá fyrrverandi 

kennara hans en það var innan sama skóla. Hjá öðrum viðmælendum virtist 

vanta allt upplýsingaflæði frá fyrri skólum, hvort sem var leik- eða 

grunnskólum. Hafdís Guðjónsdóttir (2008, bls. 160–161) segir að vandasamt 

geti verið fyrir kennara að skipuleggja nám og kennslu fyrir fjölbreyttan 

nemendahóp og mikilvægt að þeir hafi góða þekkingu á þroska, áhuga, færni 

og námsstíl hvers nemenda. Grunnupplýsingar eiga kennarar að geta fengið 
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frá þeim sem þekkja til nemendanna, til dæmis frá sérfræðingum, foreldrum 

og ekki síst fyrrverandi kennurum. Kennarar eru ávallt að bæta í 

þekkingarbankann eftir þörfum og geta vissulega fundið upplýsingar til 

dæmis á netinu og á bókasöfnum. Þó er mikilvægt að geta leitað eftir 

ráðleggingum frá öðrum, til dæmis sérfræðingum og samstarfskennurum og 

mynda teymi með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. M
c
Holm o.fl. (2006, bls. 

55) eru þeirrar skoðunar að það geti verið árangursríkt að fá aðra aðila með í 

teymisvinnu þar sem unnið er að máli barna með kjörþögli, svo sem 

sérkennara eða sérfræðinga, foreldra þeirra, kennara og sálfræðinga. Það má 

spyrja hvort viðmælendur hafi sjálfir óskað eftir samvinnu við samkennara og 

aðra aðila eða hvort þeir hafi ekki talið þörf á stuðningi. 

8.3 Samstarf við foreldra 

Áhrif fjölskyldu á nám barna er ekki síður mikilvægt en skólans. Gott 

samstarf umsjónarkennara og foreldra er verulega þýðingarmikið og 

upplýsingaflæðið þar á milli (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, bls. 167). 

Rannsóknir hafa sýnt að áhrif foreldra á nám og vellíðan barna í skólanum 

eru mikil, of mikil til að þeim sé ekki gefinn gaumur (Nanna Kristín 

Christiansen, 2010, bls. 25). Kennarar og foreldrar barna með kjörþögli þurfa 

að vinna saman að því að skapa gott og notalegt umhverfi fyrir þau í 

skólanum svo að þeim líði sem best. Slíkt þarf að gera með það í huga að 

draga úr kvíða barnanna, byggja upp sjálfstraust þeirra og auka samskiptin 

(Shipon-Blum, 2003, bls. 6).  

Flestir viðmælendur mínir sögðust hafa átt í farsælu samstarfi við foreldra 

nemenda með kjörþögli. Foreldrar nemendanna mættu í regluleg 

foreldraviðtöl og á ýmsa aðra fundi sem sneru að námi nemendanna eða 

öðrum þáttum skólastarfsins. Einn viðmælendanna sagðist hafa átt í 

samskiptum við foreldra með daglegum færslum í samskiptabók þeirra á 

milli. Viðmælendurnir tveir sem störfuðu með sama nemandanum sögðu 

samskiptin við foreldra takmörkuð, þeir sögðust hafa reynt að nota 

samskiptabók en aldrei fengið viðbrögð sem þeim þótti miður. Ber að geta að 

þessir foreldrar voru af erlendum uppruna. Þeir töluðu um að hafa mikið 

reynt til að bæta samstarfið, til dæmis með frekari viðtölum og nánast 

daglegum færslum á Mentor en litla svörun fengið. Í því samhengi má velta 

fyrir sér orðum Nönnu Kristínar Christiansen (2010, bls. 23–25) sem segir að 
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það sé hlutverk kennara að efla samstarf við heimilin og í þeirra höndum að 

bjóða foreldrum til raunverulegs samstarfs á jafnréttisgrundvelli. Það er erfitt 

að átta sig á svona takmarkaðri þátttöku foreldra í námi barnanna sinna en 

hlutverk þeirra er samt sem áður of mikilvægt til að það sé hunsað. Þó þarf að 

hafa í huga að aðstæður þessara foreldra er öðruvísi vegna uppruna þeirra en 

líkt og Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir (2006, bls. 33) 

benda á að finna má ýmsar hindranir í samstarfi við foreldra af erlendum 

uppruna. Má vera að menning þeirra, hefðir og málerfiðleikar geti legið að 

baki tengslaleysis. Þrátt fyrir að kennarar fái ekki mikil viðbrögð frá 

foreldrum er samt mikilvægt að halda áfram að reyna og útskýra fyrir þeim 

hversu þýðingarmikil þátttaka þeirra er í velferð og námi barnanna. Það er 

þáttur í starfi þeirra. Kennarar verða að sýna foreldrum af erlendum uppruna 

umburðarlyndi og stuðning þar sem slíkt samstarf er þeim erfitt og mikil 

áskorun líkt og niðurstöður Peterson og Ladky (2007, bls. 894) sýndu. Í þeirri 

rannsókn sýndi 85% svara þátttakenda, sem voru kennarar og skólastjórar, að 

tungumálið væri helsta fyrirstaðan. Þeir sögðu að foreldrar teldu sig ekki 

nógu hæfa til að aðstoða börnin sín vegna takmarkaðrar kunnáttu í 

tungumálinu. 

Það eru foreldrar sem þekkja börnin sín best og er hlutverk þeirra því 

veigamest í að hjálpa börnunum sínum að vinna bug á röskuninni. Í 

sameiningu geta þessir aðilar fundið fleiri hugmyndir sem mjög líklega geta 

skilað betri árangri. Samskiptin þurfa að vera regluleg svo hægt sé að meta 

stöðu mála hverju sinni, setja ný markmið og ákveða hvernig best sé að vinna 

að þeim. Álita má að samskiptabók, líkt og heppnaðist mjög vel hjá einum 

viðmælanda, geti skilað góðum árangri og þá ekki síður á milli kennara og 

foreldra af erlendum uppruna. Þó má telja að kennarar þurfa að vera tilbúnir 

að koma til móts við foreldra af erlendum uppruna með því að hafa til dæmis 

skilaboðin stutt og auðskiljanleg eða jafnvel á ensku ef foreldrar óska þess 

frekar og þá ef kennarar treysta sér til þess.  

8.4 Samskipti kennara og barna með kjörþögli 

Líkt og rætt hefur verið í verkefninu er kjörþögli skilgreind sem kvíðaröskun 

en kvíði er á meðal algengustu geðraskana hjá börnum. Börn sem greind eru 

með kjörþögli eru einnig í flestum tilfellum greind með annars konar 

kvíðaröskun. Félagsfælni er sú algengasta en rannsóknir hafa greint frá að um 
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90% barna með kjörþögli glími einnig við slíka fælni. Börn sem glíma við 

einhverskonar kvíðaraskanir gera oft mikið úr þeim aðstæðum sem þau 

hræðast og getur ástæðan verið vegna sú að þau hræðist slæmar afleiðingar 

(Shipon-Blum, 2003, bls. 6; American psychiatric association, 2013, bls. 196; 

Perednik, 2011, bls. 38; Kearney, 2010, bls. 54). Fyrir börn með kjörþögli 

geta aðstæður og umhverfi skólans verið mjög ögrandi og kallað fram 

ákveðinn kvíða og ótta. Frá þeirri stundu sem börn hefja skólagöngu eru 

gerðar ákveðnar væntingar um hegðun og frammistöðu (Shipon-Blum, 2003, 

bls. 3). Einkenni barna með kjörþögli geta verið ólík með hliðsjón af því við 

hverja þau tala eða tala ekki, til dæmis sýna sum mikil einkenni í skólanum 

en lítil heima, önnur sýna væg einkenni bæði heima og í skólanum (Perednik, 

2011, bls. 84).  

Í máli viðmælenda kom fram að ekkert barnanna talaði við kennarann sinn 

þegar þau komu fyrst í bekkina sem nýir nemendur. Það er í samræmi við það 

sem M
c
Holm o.fl. (2006, bls. 11) segja, að yfirleitt eru það kennararnir sem 

börn með kjörþögli tala síst við. Vert er að benda á að nemendurnir hófu allir 

að tala við kennarana sína á því tímabili sem þeir voru hjá þeim. Það tók 

mislangan tíma, allt frá nokkrum mánuðum og upp í rúmt ár. Nálgun þeirra 

virtist þó vera misjöfn og mismikið lagt í hana. Þegar ummæli viðmælenda 

eru skoðuð má ætla að nálgun þeirra í leikskólanum hafi skilað hvað mestum 

árangri þar sem nemandi þeirra var til dæmis farinn að tala við flestallt 

starfsfólk. Í öðrum tilvikum töluðu þessir nemendur aðeins við 

umsjónarkennara sína. Áhersla þeirra í leikskólanum var að draga úr kvíða 

nemandans með því að taka til dæmis út allar spurningar og búa til ýmiss 

konar spjöld með táknum honum til stuðnings í samskiptum sínum við 

kennara. Er það í samræmi við það sem Shipon-Blum (2007, bls. 6) telur eigi 

að vera megináherslu; draga úr kvíðaeinkennum og auka öryggi þeirra í 

félagslegum aðstæðum. Samskiptabók foreldra og kennara þessa nemanda 

átti mjög líklega þátt í árangri hans. Fyrir kennara, sem fá upplýsingar að 

heiman er þetta kjörið tækifæri til þess að tala við nemendurna um það sem 

gert var heima, jafnvel þó engin svör fáist. Til dæmis: „Ég frétti að þú hafðir 

klárað að lesa bókina í gær, frábært hjá þér!“ Álíta má að með þeim hætti eru 

kennarar sífellt að styrkja sambandið við nemendur sína með kjörþögli og 

efla þannig öryggi þeirra með því að beina athygli að þeim einslega og tala 

við þau án þess að krefjast svara í töluðu máli. Í ljósi þessa má telja að 
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árangursríkast sé að styðjast við margvíslega nálgun til að vinna með börnum 

með kjörþögli.  

Af svörum viðmælendanna kom skýrt í ljós að þeim þótti erfitt að fá enga 

svörun frá nemendum sínum með kjörþögli í upphafi. Sérstaklega í ljósi þess 

að nemendurnir tjáðu sig við samnemendur sína og félaga. Líkt og komið 

hefur fram voru tveir nemendurnir af erlendum uppruna. Annar þeirra talaði 

aðeins sitt móðurmál við samlanda sína en ekki íslensku við íslensku börnin 

þrátt fyrir að skilja og tala málið reiprennandi. Tilfelli þessa nemanda er í 

samræmi við það sem Kearney (2010, bls. 137) segir, að tvítyngd börn sem 

hafa góða þekkingu á báðum tungumálum vilja gjarnan tjá sig í skólanum en 

eru hrædd við að verða fyrir félagslegri höfnun. Ólíkt þeim nemanda sem 

talaði aðeins sitt móðurmál svo aðrir heyrðu til talaði hinn nemandinn 

íslensku við sína íslensku bekkjarfélaga. Það getur virst óyfirstíganleg 

áskorun fyrir börn að vinna bug á kjörþögli á tungumáli sem er ekki þeirra 

móðurmál og þeim sjálfum finnst þau jafnvel skorta hæfni í. Það getur reynst 

árangursríkt að fá óformlega meðferð heima þar sem manneskja kemur, 

spjallar við börnin og leikur við þau á því tungumáli sem þeim skortir öryggi 

í eða hæfni í við að tala (Perednik, 2011, bls. 89). Hvorugur kennara nefndu 

að slík meðferð hefði átt sér stað heima en báðir nefndu íhlutun af svipuðum 

toga. Þeir hittu viðmælendur nemendur sína reglulega í skólanum, stutta 

stund eftir að skóladeginum lauk í óformlegt spjall. Annar kennaranna hafði 

það hlutverk áfram eftir að hann hætti sem umsjónarkennari viðkomandi. Þeir 

hittast þrisvar í viku í óformlegu spjalli. Þessi sami kennari ráðlagði nemanda 

sinn að spjalla við gæludýrið sitt á íslensku. Markmiðið með óformlegu 

spjalli var að efla sjálfstraust nemendanna og auka öryggi þeirra í notkun 

tungumálsins. Jafnframt segir Shipon-Blum (2003, bls. 10–11) að kennarar 

geti unnið að því að efla öryggi barna með kjörþögli með því að hitta þau 

reglulega með óformlegum hætti.    

Þessi óformlega íhlutun þeirra skilaði ákveðnum árangri. Velta má fyrir 

sér hvort „samræðuheimsóknir“ í skólann hefðu einnig geta verið hjálpleg 

nálgun fyrir þessa nemendur. Ef foreldrar, í samvinnu við kennara, hefðu 

stuðst við báðar nálganir og þannig náð að byggja upp ákveðið öryggi í 

skólanum fyrir nemendur með því að hafa einhvern nákominn honum til 

stuðnings og til að tala við. Hvort sem hefði verið inn í skólastofunni eða 

annarri stofu í skólanum.  
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8.5 Félagsleg staða barna með kjörþögli 

Foreldrar lýsa börnum sínum með kjörþögli oft sem háværum, fjörugum, 

félagslyndum og jafnvel mjög málglöðum einstaklingum heima við (Shipon-

Blum, 2007, bls. 2). Að sögn viðmælenda töluðu foreldrar allra nemendanna 

um hversu málglöð þau væru heima og að þau léku sér mikið í hinum ýmsu 

hlutverkaleikjum, svo sem dúkku- og bílaleik. Meðal flestra viðmælenda kom 

fram hversu vel félagslega staddir nemendur þeirra væru en gat komið fram 

með ólíkum hætti. Þeir voru vel liðnir af bekkjarfélögum sínum og tóku þátt í 

ýmsum leikum í skólanum og sumir fóru heim með félögum sínum eftir að 

skóladeginum lauk. Í sumum tilvikum skipulögðu foreldrar nemenda 

gistikvöld fyrir vinahópinn þar sem nemandinn með kjörþögli var með þrátt 

fyrir að tjá sig aldrei munnlega við hina krakkana. Þetta styður að mörgu leyti 

niðurstöður rannsóknar M
c
Holm o.fl. (2006, bls. 16) sem segja að þrátt fyrir 

að börnin með kjörþögli noti ekki tal í samskiptum virðist það ekki vera 

hindrun fyrir önnur börn til að mynda vinatengsl við þau. Jafnframt sýnir það 

að ákveðinn þáttur í félagsþroska barna með kjörþögli er eðlilegur þegar þau 

mynda vinatengsl við önnur börn. Þetta er einnig í samræmi við niðurstöður 

Cunningham o.fl. (2004, bls. 1369–1370) en rannsóknir þeirra sýndu að börn 

með kjörþögli tóku ekki síður þátt í félagslegum athöfnum með félögum 

sínum eftir skóla og ræktuðu þannig frekari vináttu. Fyrir börn með kjörþögli 

er vinátta ekki síður mikilvæg en fyrir önnur börn þar sem svo stór hluti 

þessara barna glímir einnig við félagsfælni. Í gegnum vináttutengsl þróa börn 

með sér ýmsa færni, svo sem félags- og samskiptafærni og hefur vinátta 

einnig áhrif á líðan og sjálfsöryggi. Vinátta kemur fram með ólíkum hætti og 

hefur sýnt sig í tilfelli þessara nemenda sem voru félagslega vel stæðir. Ég tel 

þó mikilvægt að bæði foreldrar og kennarar fylgist vel með samskiptum 

barna með kjörþögli við önnur börn svo þau séu ávallt upplýst um stöðu 

þeirra. Þessir aðilar þurfa að vera tilbúnir til að grípa inn í ef eitthvað kemur 

upp á og hjálpa til ef börnin verða utanveltu, aðstoða þau við að komast inn í 

hóp, efla kynni þeirra við jafningja og byggja þannig upp sjálfstraust þeirra.  Í 

ljósi þess er vert að minna á að þátttaka foreldra og samstarf þeirra við 

kennarana er mjög mikilvægt fyrir velferð barnanna (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006, bls. 32). Jafnframt er 

mikilvægt að hafa í huga það sem M
c
Holm o.fl. (2006, bls. 16) segja 
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varðandi samband barna með kjörþögli við jafningja og hversu mikilvægt það 

er fyrir þroska þeirra að eiga vini. 

Niðurstöður Cunningham o.fl. (2004, bls. 1369) og American Psychiatric 

Association (2013, bls. 196–197) sýndu að börn með kjörþögli sýndu skort á 

færni í málamiðlun og félagslegri hegðun. Einn nemandi í rannsókninni átti 

fáa félaga í skólanum sem hann gat leitað til eða hitt eftir skóla og var ekki 

þátttakandi í félagslegum athöfnum eftir skóla eða í tómstundastarfi. Kearney 

(2010, bls. 132–133) segir að börn með kjörþögli hafi gott af því að taka þátt 

í vissum tómstundum þegar þau eru í fríi frá skóla, stuttum sem löngum og 

má álykta að það hefði verið tilvalið fyrir þennan nemanda til þess að efla 

félagsleg samskipti sín við jafningja. 

Þessi nemandi hefði þurft aukinn stuðning í félagslegum samskiptum við 

önnur börn. Til dæmis hefðu foreldrar nemandans getað eflt þátttöku hans í 

tómstundastarfi utan skólans og þannig aukið samskiptin við önnur börn og 

dregið úr einveru hans heima við eftir skóla. Kennari þessa nemanda reyndi 

að efla félagsleg samskipti hans við samnemendur með því að setja upp 

ákveðið kerfi í frímínútum. Í ljósi þess að fjölskyldan var af erlendum 

uppruna má velta því fyrir sér hvort það hefði getað skilað betri árangri ef 

foreldrarnir hefðu fengið ákveðin stuðning og/eða aðstoð frá kennara og 

jafnvel nokkrum foreldrum samnemenda, til dæmis ákveðnu kerfi hefði verið 

komið upp eftir skóla. Íhlutun kennarans hefði til dæmis getað verið að 

aðstoða foreldrana við að koma á fót litlum vinahópum innan bekkjarins. 

Börnin hefðu þá til að mynda geta hist heima hvert hjá öðru til að leika sér 

saman. 

Tveir viðmælendanna sögðu frá því að nemendur þeirra hefðu átt 

ákveðinn vin, jafnvel vini, sem töluðu oft fyrir þá. Má segja að nemendurnir 

með kjörþögli hefðu talað „í gegnum“ þessa ákveðnu vini, það er að segja að 

þeir hvísluðu að vinum sínum það sem þeir vildu segja og vinir þeirra komu 

skilaboðunum á framfæri. Þetta svipar til niðurstöðu M
c
Holm o.fl. (2006, bls. 

17) og Perednik (2011, bls. 40) um form vináttu barna með kjörþögli þar sem 

þau eiga einhvern ákveðinn vin, eða jafnvel nokkra, sem tala fyrir þau. Sumir 

jafningjar tilnefna sig jafnvel sem talsmenn barnsins og tala fyrir hönd þess í 

skólanum. Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var í Englandi sýndu að 

góð vinátta er mjög þýðingarmikil fyrir börn þar sem þau styrkjast félagslega 

í samskiptum við jafningja og hefur það áhrif á vellíðan þeirra (Goswami, 

2011, bls. 584). Vinátta sýnir hversu vel börn með kjörþögli treysta vinum 
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sínum og ekki síður hversu hjálplegir vinirnir eru. Þeir spyrja ekki endilega 

spurninga heldur hjálpa þegar þörf krefur. Í ljósi þess er áhugavert að velta 

því fyrir sér hvort það sé ástæðan fyrir því að börn með kjörþögli tali frekar 

við önnur börn en fullorðna og hvort fullorðnir geri hreinlega óraunhæfar 

kröfur til þeirra um tal eða ákveðin samskipti. Líkt og Shipon-Blum (2003, 

bls. 3) benti á að kennarar vænta þess að börn eigi í munnlegum samskiptum 

í skólanum. Slíkar væntingar geta aukið á kvíða barnanna. Þetta virðist ólíkt 

samskiptum barna með kjörþögli við marga jafnaldra, líkt og komið var inn á 

hér að framan. Þá virðast aðstæður barna með röskunina ekki vera hindrun 

þar sem mörg börn með kjörþögli mynda vinatengsl við önnur börn.  

8.6 Námsleg staða barna með kjörþögli 

Börn með kjörþögli öðlast færni í lestri, stærðfræði og ritun á fyrstu árum 

skólagöngunnar í samræmi við vitsmunalegan þroska þrátt fyrir skort á 

munnlegri tjáningu (M
c
Holm o.fl., 2006, bls. 18). Flestir viðmælendur í 

rannsókninni sögðu nemendur sína vera námslega vel stadda og tveir þeirra 

sagðir fyrirmyndarnemendur sem áttu auðvelt með námið og stóðu sig með 

stakri prýði. Leikskólabarnið lærir ýmislegt annað sem er ekki síður 

mikilvægt, til dæmis samskipti, kurteisi. Um tíma var nemandinn í talþjálfun 

þar sem hann er með framburðargalla. Það er í samræmi við rannsóknir 

Nowakowski o.fl. (2009, bls. 273) um að það sem aðskilur kjörþögli frá 

öðrum kvíðaröskunum er hærri tíðni tal- og málörðugleika og Shipon-Blum 

(2007, bls. 2) segir að um það bil 20 – 30% barna með kjörþögli hafi væg 

afbrigði í tali og máli.  

Einn nemenda sem kom við sögu í rannsókninni var á eftir í námi og 

þurfti mikið aðhald. Þetta er í samræmi við niðurstöður Bandarísku 

geðlæknasamtakanna (American Psychiatric Association, 2013, bls. 196–

197) en þar kemur fram að börn með kjörþögli geti dregist aftur úr í námi. 

Þau upplýsi ekki kennarann um námsþarfir sínar, til dæmis ef þau skilja ekki 

verkefni sem á að vinna. Viðmælandi minn velti því fyrir sér hvort staða 

nemandans væri með þessum hætti vegna frávika í þroska eða 

hegðunarerfiðleika sem hann stundum sýndi. Hafdís Guðjónsdóttir (2008, 

bls. 167) kemur inn á að áhrif fjölskyldu á nám barna séu ekki síður mikilvæg 

en áhrif skólans. Í ljósi aðstæðna þessa nemanda, sem var af erlendum 

uppruna, má velta því fyrir sér hvort það hafi haft marktæk áhrif á námslega 
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stöðu hans þrátt fyrir að hafa búið hér á landi meirihluta ævi sinnar. 

Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós háa tíðni kjörþögli á meðal barna 

innflytjenda. Nemandinn var með sérsniðna einstaklingsáætlun þar sem 

námsefnið var bútað niður líkt og kennarinn taldi hann ráða við en velta má 

fyrir sér hvort nemandinn hafi í raun haft þann skilning á íslensku til þess að 

ná ákveðnum árangri í náminu og hvort hann hefði þurft að fá námsefni með 

tilliti til þess að vera tvítyngdur.  

Nemendahópur í grunnskóla getur verið mjög fjölbreyttur og þarfirnar í 

samræmi við það. Eins og um hefur verið rætt þá var námsleg staða nemenda 

í rannsókninni misgóð en ég tel þó að þeim hafi verið mætt af virðingu og 

námið sniðið að mestu leyti að þeirra þörfum. Viðmælendur lögðu sig fram 

um að kynnast nemendum sínum líkt og Aðalnámskrá grunnskóla gerir 

kröfur um (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 42). Kennarar 

þurfa að vera viðbragðssnjallir og mikilvægt er fyrir þá að hafa góða þekking 

á nemendahópnum í heild sem og þörfum hvers og eins. Jafnframt er 

mikilvægt að þeir hafi góða kunnáttu á fjölbreyttum kennsluaðferðum. 

8.7  Kennsla og kennsluaðferðir 

Það er mjög vandasamt verkefni fyrir kennara að skipuleggja nám og kennslu 

fyrir fjölbreyttan hóp nemenda. Kennarar þurfa að þekkja nemendur sína vel 

og jafnframt að hafa kunnáttu í fjölbreyttum kennsluaðferðum sem eru þess 

eðlis að tekið sé mið af þörfum hvers nemanda (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008, 

bls. 161 og 164). Í máli þeirra viðmælenda rannsóknarinnar sem starfa sem 

kennarar í grunnskólum sögðu þeir að litlar breytingar hefðu orðið á 

kennsluháttum við komu nemenda með kjörþögli. Tóku þeir samt sem áður 

allir fram að nemendur hefðu fengið einstaklingsmiðað námsefni sem hæfði 

getu þeirra og þroska.  

Allir viðmælendur sögðu að nemendur þeirra með kjörþögli hefðu tekið 

þátt í hópastarfi með samnemendum sínum en ekki var skilgreint hvernig 

hópastarfinu var háttað. Hvort það hefði verið hópastarf þar sem hópmeðlimir 

unnu saman að sameiginlegum markmiðum þar sem nemendur hjálpuðust að 

og leystu úr ágreiningi ef slíkt kom upp líkt og samvinnunámið er, eða að 

nemendur sitja saman í hóp, geta rætt sín á milli en vinna samt hver að sínu 

verkefni. Nú þegar hefur nokkuð oft verið komið inn á að meirihluti barna 

með kjörþögli glímir einnig við félagsfælni en það getur haft áhrif á þau á svo 
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marga vegu. Sigrún Sveinbjörnsdóttir (2013, bls. 229) segir að þau þurfi hjálp 

við að þjálfa með sér félagsfærni og að hægt sé að gera sér í hugarlund að 

nemendur með kjörþögli eigi almennt auðveldara með að tjá sig, þó ekki 

nema lítillega, í fámennum og vel skipulögðum hópum. Tveir 

viðmælendanna sögðust ávallt hafa gætt þess að nemendur þeirra með 

kjörþögli væru í hópi með nemendum sem þeir töldu þeim líða vel með og 

treystu.  

Kennarar þurfa að hafa skilning á því að góð kennsla verður ekki til nema 

með góðum undirbúningi og góðu skipulagi. Vanda þarf val á 

kennsluaðferðum þar sem taka þarf tillit til ólíkra þátta, svo sem samsetningar 

bekkjarins í heild sinni, ákveðinna hópa og einstakra nemenda (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2008, bls. 161). Þegar kennarar vinna með börnum með 

kjörþögli er mikilvægt að þeir styðjist við fjölbreyttar kennsluaðferðir og er 

samvinnunám aðeins ein þeirra aðferða. Þá vinna nemendur verkefni sem 

hópur. Huga þarf vel að skipulagi því slík kennsla getur veitt nemendum með 

kjörþögli möguleika á að þroskast í átt að samvinnu og einnig þátttöku í 

félagslegum athöfnum (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2013, bls. 229). Aðrar 

aðferðir sem væri vert að styðjast við eru námstöðvar eða svokölluð 

hringekja. Þá er skipulagið með þeim hætti að skólastofunni, eða öðru svæði í 

skólanum, er skipt niður í vinnustöðvar þar sem nemendur vinna í litlum 

hópum að mismunandi verkefnum á hverri stöð fyrir sig í ákveðinn tíma 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 33). Einnig má álíta að byrjendalæsi sé 

árangursrík læsisaðferð þar sem lögð er áhersla á samvinnu nemenda við 

fjölbreytt verkefni sem útfærð eru með þeim hætti að árangur byggist á 

markvissri samvinnu og þátttöku allra nemenda. Þar er jafnframt lögð mikil 

áhersla á hvetjandi námsumhverfi og notkun fjölbreyttra námsgagna (Rósa 

Eggertsdóttir, Jenný Gunnbjörnsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 2010, bls. 

27). Í framhaldi af þessu er vert að minna á það sem Shipon-Blum (2007, bls. 

3) sagði varðandi að börn með kjörþögli sýna oft og gjarnan listrænan áhuga. 

Ég tel mikilvægt að kennarar séu tilbúnir til að mæta þessum börnum á þeirra 

forsendum og ekki þrýsta á þau eftir svörun eða munnlegum samskiptum. 

Þess í stað að nálgast þau með nærgætni, þolinmæði og hlýju. Með þeim 

hætti verður samband kennara við nemendur með kjörþögli notalegt og 

óþvingað þar sem nemendur finna að þeim er mætt með virðingu og á 

jafnréttisgrundvelli. 
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8.8 Hvað kom á óvart? 

Roberts (2002, bls. 57) segir að fræða þurfi kennara, sem og foreldra, barna 

með kjörþögli og að koma þeim í skilning um að börnin líði fyrir kvíðann og 

velji sér ekki málleysið af ásettu ráði. Mikilvægt er að bæði foreldrar og 

kennarar forðist að þrýsta á börn með kjörþögli til að tala og gera kröfur sem 

barnið mun óhjákvæmilega ekki geta staðið undir. Fjórir viðmælenda 

rannsóknarinnar töluðu um að hafa reynt að fá nemendur sína með kjörþögli 

til að tala með því að gera ákveðnar kröfur til þeirra um tal, til dæmis að 

segja ákveðna setningu innan ákveðins tíma eða jafnvel segjast ætla að gefa 

nemanda gjöf ef hann „tæki af skarið“. Í ljósi þess má spyrja sig að því hvort 

þessir viðmælendur mínir, sem kenndu allir nemendum sínum með kjörþögli 

í tvö ár, hafi í raun og veru aflað sér nægilegrar þekkingar á kjörþögli til þess 

að geta komið sem best til móts við þarfir þeirra. Þessi ummæli viðmælenda 

eru í algjöru ósamræmi við það sem Shipon-Blum (2007, bls. 6) talar um. Að 

hennar sögn, líkt og minnst var á hér aðeins framar, skal megináherslan vera 

sú að draga úr kvíðaeinkennum barna með kjörþögli, byggja upp sjálfsálit og 

auka öryggi þeirra í félagslegum aðstæðum. Aðaláherslan ætti aldrei að vera 

sú að fá börnin til að tala. Með því hins vegar að draga úr kvíða barna með 

kjörþögli og í leiðinni byggja upp sjálfstraust þeirra mun málið koma. Aðeins 

einn viðmælendanna talaði um slíka nálgun þar sem hann tók út allar kröfur 

um munnleg samskipti og benti jafnframt öðru starfólki á að gera slíkt hið 

sama. Þó að það hafi tekið tíma og þolinmæði, að sögn viðmælandans, þá 

skilaði það greinilegum árangri þar sem nemandinn var farinn að tala við allt 

starfsfólk skólans, ásamt öllum nemendum.  

8.9 Samantekt 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir helstu niðurstöðum 

rannsóknarinnar og þær teknar saman í tengslum við fræðin sem liggja að 

baki. Á heildina litið var viðhorf kennara mjög jákvætt. Þegar þeir litu til 

baka virtust þeir ánægðir með hvernig til tókst á þeim tíma sem þeir kenndu 

barni með kjörþögli. Markmið þessa verkefnis var að kanna þá þekkingu sem 

kennarar hafa til þess að geta komið sem best til móts við náms- og 

félagslegar þarfir nemenda með kjörþögli. Jafnframt að kanna hvort og þá 

hvernig stuðning kennarar fá til að geta mætt þörfum þessara nemenda. Í 
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upphafi hafði ég gert mér í hugarlund hver þekking kennaranna hefði verið 

áður en þeir tóku við nemendum sínum með kjörþögli. Áður en ég hóf vinnu 

við þetta verkefni spurðist ég fyrir, bæði grunn- og leikskólakennara sem og 

foreldra og voru margir sem höfðu aldrei heyrt kjörþögli getið eða vissu mjög 

lítið um röskunina. Það kom mér því ekki á óvart hversu takmörkuð þekking 

viðmælenda minna var og að þeir hefðu ekki allir heyrt kjörþögli getið áður 

en nemendur með röskunina komu í bekkinn. Það sem kom mér þó kannski 

mest á óvart var hversu lítinn stuðning kennararnir fengu og aðstoð við 

upplýsingaleit innan skólans, frá öðrum en sérkennurum. Þeir þurftu að 

treysta svolítið á þá þekkingu sem þeir öfluðu sér sjálfir og var algengasta 

leitaraðferðin „að gúgla“. Þó var einn viðmælandi sem fékk ráðleggingar frá 

talmeinafræðingi en hann, ásamt sérkennaranum, átti upphafið að þeim 

samskiptum. Til þess að kennarar séu í stakk búnir til að taka á móti 

nemendum með kjörþögli er mikilvægt að vekja þá til vitundar um kjörþögli 

sem kvíðaröskun. Það þarf bæði að stuðla að frekari umfjöllun um kjörþögli í 

námi kennara svo að þeir þekki til einkenna röskunarinnar og gert 

upplýsingar fyrir kennara á vinnustað sýnilegri. Jafnframt þarf að opna enn 

frekar fyrir umfjöllun á kjörþögli almennt í samfélaginu svo að fólk átti sig á 

því að það er ekki val þessara barna að tala ekki því þau vilja það og gera í 

aðstæðum þar sem þeim líður vel og finna fyrir öryggi, líkt og heima við. 

Námsleg staða tveggja nemenda var mjög góð og einnig staða þess 

nemanda sem var enn í leikskóla. Honum tókst vel að tileinka sér það sem 

þar var kennt og var til fyrirmyndar að sögn kennara hans. Fjórði nemandinn 

var ekki eins vel stæður námslega en komu kennarinn og stuðningsfulltrúi til 

móts við hann með þeim hætti að búa til einstaklingsmiðaða námsáætlun. 

Nemandinn réð að einhverju leyti við sama námsefni og jafnaldrar hans en 

þurfti þó mikið aðhald og að fá námsefnið bútað niður í smærri einingar. Að 

öðru leyti breyttu viðmælendur ekki kennsluháttum sínum við komu 

nemendanna með kjörþögli í bekkinn. Þeir greindu allir frá því að nemendur 

þeirra hefðu tekið þátt í öllu bekkjarstarfi og hópavinnu. Tveir þeirra nefndu 

sérstaklega að hafa sett nemendur sína með kjörþögli í hóp með öðrum sem 

þeirri vissu að þeim liði vel með. Þar sem nemendurnir voru allir á yngsta 

stigi í grunnskóla eða enn í leikskóla þegar viðmælendur mínir kenndu þeim 

þá getur verið erfitt að segja til um hvort námsleg staða þeirra nemenda sem 

voru vel staddir muni haldast slík eftir því sem þeir verða eldri og námið 

þyngra.  
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 Mér þótti sérstaklega áhugavert að heyra af félagslegri stöðu nemendanna 

því líkt og komið hefur fram í verkefninu þá geta áhrif þess að börn tjá sig 

ekki með tali í samskiptum, valdið því að þau fara á mis við ákveðna reynslu 

í félagslegum samskiptum. Meirihluti viðmælenda minna sagði nemendur 

sína vera félagslega vel stæða, þeir töluðu allir við bekkjarfélaga sína nema 

einn. Hann var af erlendum uppruna en var mjög vel félagslega staddur, 

myndaði góð vinatengsl við íslenska samnemendur og var þátttakandi með 

þeim í félagslegum athöfnum eftir skóla og sama átti einnig við hina 

nemendurna. Það sem mér þótti samt sem áður mjög áhugavert var það að 

nemandinn talaði við samlanda sína á móðurmáli sínu fyrir framan aðra. 

Íslenskuna talaði hann hins vegar ekki nema við viðmælanda minn. Það var 

þó einn nemandi sem stóð ekki jafn vel félagslega, líkt og hinir, og átti erfitt 

uppdráttar. Hann fékk að vera með jafningjum sínum í skólanum og varð 

ekki fyrir stríðni eða slíku en hann átti enga vini til þess að vera með eftir 

skóla. Nemandinn var jafnframt ekki þátttakandi í neinu tómstundastarfi eftir 

skóla sem hefði getað gefið honum færi til þess að umgangast aðra jafningja 

enn frekar og mynda jafnvel vináttubönd.  

Þrír viðmælenda minna áttu í mjög farsælum foreldrasamskiptum að 

þeirra sögn. Aðeins einn þeirra talaði þó um að hafa fengið ráðleggingar og 

aðstoð frá foreldrum varðandi kjörþögli nemandans. Þessi sami viðmælandi 

átti einnig í farsælum samskiptum við foreldra með samskiptabók sem þeir 

skrifuðu í á hverjum degi. Aðrir viðmælendur sögðu frá því að foreldrarnir 

hefðu í raun ekki haft meiri vitneskju en þeir sjálfir um kjörþögli í fyrstu, 

einkennin og hvernig best væri að koma til móts við nemendurna. Samskipti 

við foreldra eins nemanda voru heldur takmörkuð þrátt fyrir að kennari hans 

hefði reynt ýmsar aðferðir, svo sem samskiptabók, færslur á Mentor og 

frekari viðtöl. Þó má velta því fyrir sér, þar sem þessi nemandi var að 

erlendum uppruna, hvort foreldrar hans hefðu þurft frekari stuðning þar sem 

kunnátta þeirra sjálfra í íslensku var heldur lítil þrátt fyrir að nemandinn hefði 

haft góða kunnáttu á málinu.  

Það sem mér fannst vera einna áhugaverðast í rannsókninni var að sami 

nemandinn átti heldur erfitt náms- og félagslega og voru það foreldrar hans 

sem áttu í takmörkuðum samskiptum við kennarann. Velta má fyrir sér að ef 

samskiptin hefðu verið meiri hvort það hefði skilað sér í frekari þátttöku 

nemandans í félagslegum athöfnum eftir skóla eða í betri námsárangri því 

foreldrar eru þeir sem þekkja börnin sín best. 
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9. Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna þekkingu kennara á kjörþögli og 

hvers konar stuðning þeir fengju til að geta komið til móts við náms- og 

félagslegar þarfir nemenda með kjörþögli. Það getur reynst kennurum 

krefjandi að mæta ólíkum þörfum þessa fjölbreytta nemendahóps sem stundar 

nám í grunnskólum landsins. Mikilvægt er að kennarar hafi góða 

grunnþekkingu á kjörþögli og þekki til einkenna þar sem röskunin getur haft 

truflandi áhrif á náms- og félagslega stöðu þessara barna. Kennarar þurfa 

einnig að vera meðvitaðir um að þeir geti hjálpað þessum börnum að efla 

náms- og félagshæfni sína til dæmis með hvatningu, nærgætni og ekki síst 

með góðri og stöðugri samvinnu við foreldra. Þó þurfa kennarar að gera sér 

grein fyrir því að ef gerðar eru kröfur til nemenda með kjörþögli um munnleg 

samskipti þá getur það haft skaðleg áhrif og gert þeim erfitt fyrir með að 

brjótast út úr skelinni. Meginmarkmiðið á að vera það að draga úr kvíða 

þessara nemenda, byggja upp sjálfstraust þeirra og auka öryggi. Með slíkri 

vinnu er mjög líklegt að mál barna með kjörþögli muni koma smám saman. 

Ef ákveðin þekking er til staðar hafa kennarar færi á því að grípa fyrr inn í 

með viðeigandi hætti.  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar voru að grunnþekking kennara á 

kjörþögli er afar lítil og mikilvægt er að úr því verði bætt. Hægt er að bæta 

þekkingu kennara, og ekki síður annars starfsfólks, með markvissri fræðslu. 

Engin slík fræðsla hafði átt sér stað á vinnustöðum viðmælenda minna. Þeir 

þurftu sjálfir að hafa mikið fyrir því að afla sér upplýsinga um kjörþögli og 

jafnframt að finna sjálfir út hvað hentaði best í vinnu með nemendum sínum.    

Rannsókn þessi er lítil en niðurstöður hennar eru samt sem áður lýsandi 

fyrir hópinn sem tók þátt. Ekki er hægt að alhæfa út frá henni um þekkingu 

kennara almennt á kjörþögli né um náms- og félagslega stöðu barna með 

kjörþögli í íslensku skólakerfi. Rannsóknin getur hins vegar gefið ákveðnar 

vísbendingar um stöðu mála. Í þessari rannsókn var kastljósinu beint að 

sjónarhorni kennara en eins og áður hefur komið fram er kjörþögli lítið 

rannsökuð hér á landi og því nánast um óplægðan akur að ræða. Eins og 

komið hefur fram er hlutverk foreldra veigamest í að hjálpa börnum með 
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kjörþögli að vinna bug á röskuninni og því áhugavert að rannsaka þátt þeirra 

enn frekar. Jafnframt væri áhugavert að skoða þátt stoðþjónustu, svo sem 

sálfræðinga og annarra sem koma að málum barna með kjörþögli. Í því 

samhengi væri til dæmis áhugavert að kanna hvaða nálgun þeir teldu 

árangursríka og á hvern hátt skólinn gæti sem best þjónað hlutverki sínu 

gagnvart börnum með kjörþögli.  

Við vinnu þessa verkefnis uppgötvaði ég hversu takmarkað efni væri til 

um kjörþögli á íslensku. Úr því þarf að bæta og vonast ég til að vinna mín við 

þetta verkefni geti aukið skilning fólks á kjörþögli. Einnig er þörf að opnað sé 

enn frekar fyrir umræðu um kjörþögli í þjóðfélaginu svo að sem flestir átti sig 

á hversu mikilvægt það er að komið sé til móts við þarfir barna með þessa 

röskun. 
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Fylgiskjal 1 – Viðtalsrammi 

 

Bakgrunnsupplýsingar kennara: Hver er reynsla hans sem kennari? Hver 

er reynsla hans á að vinna með börnum með sérþarfir, náms-, félags- og 

tilfinningalegar þarfir, og þá einna helst kjörþögli? 

 

 

Undirbúningur 

 

Nú hefur þú unnið með barni með kjörþögli í einhvern tíma, getur þú sagt 

mér hvernig upplifun þín var af þessari röskun áður en barnið kom í 

hópinn/bekkinn?  

• Þekktirðu til kjörþögli? 

 

Geturðu sagt mér hvernig er komið að því þegar barn með einstaklingsþarfir 

er væntanlegt í skólann, í þessu tilfelli barn með kjörþögli? Er ákveðin 

aðgerðaáætlun sem unnið er eftir eða fór af stað ákveðið undirbúningsferli 

þegar vitað var af komu barnsins?  

 Hvernig er reiknað með að kennarinn og annað starfsfólk undirbúi sig? 

 Fengust einhverjar leiðbeiningar í skólanum um hvernig best væri að 

vinna með nemanda með kjörþögli? 

 Hvernig er stuðningur við starfsfólk – eru upplýsingar um röskunina 

aðgengilegar í skólanum? 

 Hefur kennarinn stuðningsteymi sem hann getur leitað til? 

 Hverskonar upplýsingum var aflað og hvaðan komu þær?  

 

 

Stuðningur 

 

Hvernig var staðið að málum þegar barnið var komið í skólann, þá er ég að 

velta fyrir mér þeim stuðningi sem þú færð/fékkst til að koma til móts við 

þarfir barnsins?  

 Hver/hverjir eru það sem veita stuðninginn?  

 Hvernig er honum háttað? 

 Telur þú þig hafa fengið nægilega góðan stuðning frá öðru starfsfólki 

skólans? 
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 Hvað með annað starfsfólk, þá einna helst það starfsfólk sem kemur að 

nemandanum, hverskonar fræðslu hefur það fengið um kjörþögli?  

 

 

Samstarf 

 

Nú langar mig að ræða aðeins um samstarf. Hvernig gengur/gekk samstarfið 

við heimilið fyrir sig og um hvað snýst/snerist það helst? Voru einhverjir 

fleiri sem komu að samstarfi í tengslum við barnið, þá annars vegar 

sérkennarar og aðrir kennarar skólans og hins vegar sérfræðingar? 

 

 

Nemandinn 

 

Nú vitum við að börn með kjörþögli geta verið mjög ólík, þ.e. þau geta verið 

á ólíku stigi kjörþögli. Geturðu frætt mig aðeins um almenna líðan barnsins í 

skólanum og eins utan hans? 

 Hvernig eru tengsl barnsins við önnur börn í skólanum – á barnið t.d. 

einhvern góðan vin sem það ber mikið traust til? 

 Er vitað til þess að barnið fái einhverskonar stuðning utan skólans – 

hjá sálfræðingi eða talmeinafræðingi? 

Hvernig er samband barnsins við þig og annað starfsfólk skólans? 

 Tjáir barnið sig við ykkur – þá með tali, tákni eða með aðstoð vinar?  

 

 

Félagsleg aðlögun og þátttaka nemandans í skólastarfinu 

 

Geturðu frætt mig aðeins frekar um þann stuðning sem nemandinn fær í 

skólanum? 

 Er unnið eitthvað sérstaklega með barninu til þess að auka félagsleg 

tengsl þess við önnur börn? 

 Hvernig gengur hópastarf fyrir sig, tekur barnið þátt í slíku og þarf 

það á einhverjum stuðning að halda þar? 
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Kennslan og kennsluhættir 

 

Nú langar mig að spyrja um kennsluhættina. Geturðu sagt mér hvernig þeir 

eru í hópnum núna þegar í honum er barn með kjörþögli? Urðu einhverjar 

breytingar á kennsluskipulaginu hjá ykkur í hópnum? Í hverju fólust 

breytingarnar?  

 Hvað leiðir finnst/fannst þér hafa reynst einna best?  

 Voru einhverjar kennsluaðferðir sem gengu alls ekki? 

 Hvernig gengur/gekk þér að ná til nemandans? 

 

 

Að lokum langar mig að spyrja þig um það þegar þú lítur tilbaka, er eitthvað 

sem þú hefðir viljað sjá öðruvísi – í kennsluháttum, skólanum eða samstarfi? 

 Er eitthvað í þessu ferli sem hefur styrkt þig?  

 Hvað hefur þessi reynsla að segja fyrir þig?  

  

Er eitthvað annað sem skiptir máli í skólastarfi barns með kjörþögli og ég hef 

ekki núþegar spurt um?  
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Fylgiskjal 2 – Bréf vegna rannsóknar 

 

Egilsstaðir 

 

Staðsetning viðtakanda 

 

Nafn viðtakanda 

 

Erindi: Beiðni um aðstoð vegna rannsóknar 

 

Auður Dögg heiti ég og er fjarnemi í menntunarfræðum við Háskólann á 

Akureyri. Í vor mun ég ljúka öðru ári í meistaranámi og vinn nú að 

lokaverkefninu. Viðfangsefni verkefnisins er kjörþögli. Verkefnið mun 

byggja á eigindlegri viðtalsrannsókn og er markmið hennar er að kanna á 

hvern hátt sérstökum þörfum nemenda með kjörþögli er sinnt í skólakerfinu 

t.d. hvað varðar náms-, félags- og tilfinningalegar þarfir og hvaða leiðsögn og 

stuðning umsjónarkennarar fá til að geta komið til móts við þessa nemendur.  

  

Ég leita til ykkar í von um að þið getið aðstoðað mig og bent mér á 

grunnskólakennara sem gætu orðið viðmælendur í rannsókninni. Ég mun ekki 

leita eftir persónulegum upplýsingum um nemendurna þar sem áhersla mín er 

á kennslu, skipulag og reynslu kennara í starfi með þessum börnum. Ósk mín 

er að geta komist í samband við kennara sem hafa kennt nemendum með 

greinda kjörþögli á síðustu fimm árum en þar sem þetta er sjaldgæf röskun þá 

útiloka ég það ekki að fara aðeins lengra aftur í tímann. Ég er að leitast eftir 

fjórum til sex þátttakendum á Norður- og Austurlandi.  

 

Virðingarfyllst 
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Fylgiskjal 3 – yfirlýsing um samþykki 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að taka þátt í rannsókn um kjörþögli í 

lokaverkefni til M.Ed. prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Ég 

samþykki þar með að nota megi upplýsingar sem koma fram í viðtali við mig 

að því tilskyldu að fyllsta trúnaðar verði gætt. Mér er ljóst að ég get hætt 

þátttöku í rannsókninni hvenær sem er og að mér er frjálst að svara ekki 

öllum spurningum. Mér er jafnframt kunnugt um að upplýsingar verða ekki 

persónugreinanlegar. Ég er meðvituð/aður um að viðtalið verður tekið upp og 

afritað en afritun síðan eytt að rannsókn lokinni.  

 

Dagsetning:       

 

Undirskrift viðmælanda:  

 



 

 


