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Ágrip  

 

Á síðustu árum og áratugum hefur orðið fjölgun á börnum sem greinast með ADHD 

(athyglisbrestur með ofvirkni) eða einhverfu. Helstu einkenni ADHD eru athyglisbrestur, 

ofvirkni og hvatvísi. Rannsóknir sýna að það eru um 5% barna sem glíma við ADHD í dag. 

Helstu einkenni einhverfu varða tengsl og samspil við aðra, mál og tjáskipti, og að lokum 

áráttuhegðun. Á Íslandi eru rúmlega 1% einstaklinga með röskun á einhverfurófi, sem 

þýðir að hér á landi eru um 3.000 einstaklingar með þessa röskun. 

Kennarar í grunnskólum geta gert margt til þess að auðvelda nemendur með ADHD 

eða einhverfu skólagöngu sína, meðal annars hafa í huga hvernig best sé að skipuleggja 

kennslustofuna þannig að hægt sé að aðstoða nemendur persónulega við að skipuleggja 

sig í námi og að veita þeim umbun fyrir jákvæða hegðun. Fram kemur í lögum um 

grunnskóla að allir grunnskólanemendur eigi rétt á að fá kennslu sem henti þeim í 

hvetjandi námsumhverfi. Einnig kemur fram í lögum að þeir grunnskólanemendur sem 

eru með sérþarfir eigi rétt á ákveðum stuðning í námi í samræmi við sérþarfir. 
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1 Inngangur  

Ritgerð þessi fjallar um tvær algengar raskanir sem að einkenna börn í grunnskólum á 

Íslandi. Hugmyndin að þessu ritgerðarefni kviknaði þegar ég fór í vettvangsnám í 

grunnskóla í Hafnarfirði, en þar fékk ég innsýn í starf umsjónarkennara, sérkennara, 

þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa. Það var mikil reynsla fyrir mig að vera í skólanum, ég 

fékk að kynnast kennsluaðferðum sem eru notaðar til að kenna börnum með ADHD, 

einhverfu og fleiri raskanir. Mér fannst þetta áhugavert og mig langaði að fræðast betur 

um helstu raskanir sem einkenna börn í grunnskólum og hvaða kennsluaðferðir henti 

þeim svo þau njóti sín sem best í skólanum. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða ítarlega hugtökin ADHD og einhverfa. Leitast 

verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum; 

 Hver eru einkenni ADHD og einhverfu? 

 Hvernig koma námserfiðleikar helst fram hjá börnum með ADHD og einhverfu? 

 Hvaða kennsluaðferðir eru gagnlegar fyrir skólabörn með þessar raskanir svo þau 

njóti sín sem best í skóla? 

Einkenni ADHD geta verið mismikil og á sama tíma ólík milli drengja og stúlkna. 

Einkenni ADHD eru þrenns konar; athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013). Einkenni einhverfu geta verið mörg og mismikil og birtingarmyndir 

raskana á einhverfurófi eru margskonar. Barn með röskun á einhverfurófi getur átt mjög 

erfitt á þremur sviðum; barnið á ekki auðvelt með að taka þátt í félagslegum samskiptum, 

hefur litla færni í tjáskiptum og að lokum sýnir áráttutengda og sérkennilega hegðun, en 

það er mjög mismunandi milli einstaklinga hvernig þetta kemur fram (Bjarnveig 

Bjarnadóttir, Eydís F. Hjaltalín, Laufey Gunnarsdóttir og Unnur S. Eysteinsdóttir, e.d.). 

Í fyrsta kafla verður fjallað um ADHD og í öðrum kafla verður fjallað um einhverfu. 

Kaflarnir eru settir upp á sama hátt þar sem byrjað verður að fjalla vítt um 

greiningarhugtökin. Fjallað verður um fylgiraskanir sem geta fylgt þessum röskunum og 

greiningarferlinu verður lýst. Síðan verður farið yfir styrkleika sem einstaklingar með 

þessar raskanir hafa auk þess að farið verður yfir helstu örðugleika sem þeir glíma við í 

sínu námi. Að lokum verður skýrt frá kennsluaðferðum og hvernig best er að vinna með 

þeim í skóla. Í þriðja kafla verður fjallað um mikilvæga þætti, þar verður sagt frá lögum um 

réttindi barna til náms og eins verður fjallað um réttindi þeirra sem eru með sérþarfir. 

Fjallað verður um skóla án aðgreiningar. Sagt verður frá starfi þroskaþjálfa, sérkennara og 

stuðningsfulltrúa sem eru þær starfsstéttir sem vinna með nemendum sem glíma við 
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raskanir eins og ADHD og einhverfu. Að lokum verður skýrt frá hlutverki sérfræðiþjónustu 

og námsráðgjafar ásamt mikilvægi þess að það sé gott samstarf milli heimilis og skóla. 
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2 ADHD 

Í þessum kafla verður fjallað um ADHD og einkenni hennar. Farið verður yfir helstu orsakir 

og hversu algeng röskunin er. Hvernig á að bregðast við þegar grunur vaknar um að barn 

sé með ADHD og hvernig greiningarferlið fer fram. Farið verður yfir helstu fylgiraskanir, en 

rannsóknir sýna að um það bil helmingur barna með ADHD greinast með að minnsta kosti 

eina fylgiröskun.  Þó að börn með ADHD geti glímt við erfiðleika þá hafa þau líka sína 

styrkleika og farið verður stuttlega um þá. Að lokum verður farið yfir hvernig börn með 

þessa röskun upplifa námið í skólanum, hvaða erfiðleika þau glíma við í skólanum og 

hvernig er best að komast til móts við þau. Einnig verður farið yfir hvað kennarar þurfa að 

þekkja og vera meðvitað um svo þessir nemendur njóti sín sem best innan skólans.  

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er athyglisbrestur með ofvirkni. 

ADHD er taugaþroskaröskun sem kemur oft snemma í ljós hjá ungum börnum og getur 

haft veruleg áhrif á daglegt líf þeirra, námsgetu og félagslega aðlögun (ADHD samtökin, 

e.d.a). Það eru rúmlega 5% barna með ADHD á Íslandi, það er að segja um eitt af hverjum 

tuttugu börnum (Grétar Sigurbergsson, e.d.; Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, 2014). Ekki er 

vitað með vissu hvað veldur ADHD, en fræðimenn eru sammála um að orsakirnar séu 

líffræðilegar. Talið er að erfðir séu langstærsti orsakavaldur ADHD eða um 80% tilfella. 

Einnig hefur verið rannsakað að ýmsir áhættuþættir í umhverfinu, og samspil umhverfis- 

og erfðaþátta, auki hættu á ADHD (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

Áhættuþættirnir geta verið áföll á meðgöngu, svo sem vímuefnanotkun, lág 

fæðingarþyngd og fæðingaráverkar. Fleiri þættir hafa einnig verið nefndir, svo sem 

blýmengun og heilaskaði (Margrét Valdimarsdóttir, Agnes Huld Hrafnsdóttir, Páll 

Magnússon og Ólafur Ó. Guðmundsson, 2005). Það telst ekki sannað að börn sem hafa 

alist upp við erfiðar félagslegar aðstæður eða hafi upplifað óöryggi á æskuárunum séu 

líklegri til að greinast með ADHD ef það eru ekki undirliggjandi líffræðilegar skýringar 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

Rannsóknir sýna fram á að fleiri stúlkur glíma við ADHD en áður var talið, ástæðan er 

sú að erfiðara hefur verið að sjá einkennin hjá stúlkum (ADHD samtökin, e.d.a). Um 50-

70% stúlkna með ADHD eru ekki með greiningu og þær stúlkur sem eru greindar fá hana 

um fimm árum seinna en drengir, ástæðan fyrir því er mögulega sú að einkennin eru ólík 

einkennum drengja. Margar stúlkur eiga það til að gleyma sér og eru óframfærnar og þess 

vegna er ekki auðvelt að taka eftir því að þær séu með þessa röskun (ADHD samtökin, 

e.d.b). 

Orsakir ADHD er talið vera skortur á ákveðnu boðefni í heilanum. Þetta eru boðefni 

sem hafa það hlutverk að sjá til þess að einstaklingar hafi stjórn á mikilvægum þáttum í 
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daglegu lífi. Sé skortur á þessum boðefnum þá getur það haft þau áhrif á að þeir geti notið 

hæfileika sinna. ADHD veldur truflun á því hvernig einstaklingur hugsar og hagar sér og í 

geðlæknisfræðinni kallast þetta afbrigðileg hegðun (Sigrún Harðardóttir og Tinna 

Halldórsdóttir, 2008). 

2.1 Einkenni 

Á síðustu áratugum hafa einkenni ADHD heitið mörgum nöfnum, svo sem vægur 

heilaskaði eða væg truflun á heilastarfsemi skammstafað MBD (e. Minimal Brain Damage 

or Dysfunction); DAMP (e. Deficit in Attention, Motor Control and Perception) sem var 

nefnt hér á Íslandi misþroski; ofvirkniröskun og það sem flestir þekkja sem ADHD eða 

athyglisbrest með ofvirkni. ADD er skammstöfunin sem notuð er yfir athyglisbrest án 

ofvirkni (e. Attention Deficit Disorder) (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

Einkennum ADHD má skipta í þrjá flokka. Það eru athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi. 

Ofvirkni og hvatvísi fylgjast gjarnan að og eru mjög augljós hjá mörgum sem eru með 

ADHD, en vert er að hafa í huga að athyglisbrestur getur verið til staðar án þess að honum 

fylgi ofvirkni eða hvatvísi. Þá er ekki auðvelt að greina kvillann og foreldrar og kennarar 

taka gjarnan ekki eftir þessum kvilla fyrr en vaxandi námsörðugleikar koma í ljós (Grétar 

Sigurbergsson, e.d.).   

 Athyglisbrestur lýsir sér þannig að einstaklingar eiga í erfiðleikum með að einbeita 

sér við leiki, viðfangsefni og nám. Það er auðvelt að trufla þá og þeir missa oft 

einbeitinguna þegar verk er hálfnað og fara að gera eitthvað annað. Þeir reyna að 

komast hjá því að sinna verkefnum sem krefjast mikillar einbeitingar t.d. eins og 

heimaverkefni eða verkefni í skólanum. Þeir eru gjarnir á að gleyma og eru ekki 

mjög góðir í að hlusta og taka eftir. Flestir sem glíma við athyglisbrest eiga erfitt 

með að skipuleggja sig og tímaskynið hjá flestum er ekki gott. Þessir einstaklingar 

hugsa ekki mikið út í smáatriði og gera oft villu vegna fljótræðis (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013). ADHD er ekki einungis röskun á athygli og hegðun heldur hefur 

þessi kvilli einnig áhrif á sjálfsstjórn einstaklinga. Það er hvernig þeim gengur að 

hafa stjórn á hugsun og hvernig þeir haga sér í daglegum athöfnum og standast 

kröfur frá fólkinu í kringum þau. Ástæðan fyrir skorti á sjálfstjórn skýrist af 

líffræðilegri röskun á boðleiðum í heilanum sem stjórna því að viðkomandi geti 

haft stjórn á skapi sínu. Börn með ADHD eru því ekki viljandi hvatvís eða óstundvís 

(Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008). Þeim gengur oft betur að 

halda einbeitingu þegar þau eru að nota tölvu og geta verið gjörn á að nota mikinn 

tíma við að spila spennandi tölvuleiki. Spennan bætir einbeitinguna og þau detta 
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gjarnan inn í sýndarheim tölvuleika, þar sem auðveldara er að leysa verkefnin í 

leiknum heldur en í raunveruleikanum (Grétar Sigurbergsson, e.d.). 

 Ofvirkni er annað einkenni ADHD og lýsir sér þannig að einstaklingar eiga í 

erfiðleikum með að sitja kyrr. Þeir eiga í erfiðleikum með að sitja kyrr í sæti og 

hendur og fætur eru oft á iði. Mikil þörf er á að hreyfa sig og hlaupa um. Þegar 

þeir eiga að hafa hljótt til dæmis í tómstundastarfi þá reynist það þeim erfitt 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013).      

 Hvatvísi er þriðja og síðasta einkenni ADHD. Hvatvísi lýsir sér meðal annars í 

erfiðleikum með biðlund, til dæmis þegar einstaklingar eru bíða eftir því að röðin 

komi að þeim í hópavinnu. Ennfremur kemur hvatvísi fram í því að trufla aðra 

þegar samtal er í gangi eða að trufla leik. Hvatvísir einstaklingar eiga það til að 

grípa fram í og vera búnir að svara áður en spurningu hefur verið lokið. Þeir taka 

oft fljótfærnislegar ákvarðanir og flýta sér að framkvæma hluti án þess að velta 

hlutunum fyrir sér (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013).   

Einkennin geta verið mismunandi og mismikil eftir einstaklingum og ólík eftir því á 

hvað aldri börn eru. Ofvirkni er algengari hjá drengjum og er því algengara að þeir fái 

greiningu (ADHD samtökin, e.d.c). ADD (athyglisbrestur án ofvirkni) er þegar ofvirkni er 

ekki til staðar hjá einstaklingi og það er sú tegund sem stúlkur eru oftar með. Stúlkur eru 

sjaldnast eins virkar og drengir og hafa því einkenni þeirra ekki verið eins áberandi (ADHD 

samtökin, e.d.b; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

Einkennin hjá stúlkum eru aðeins öðruvísi en hjá strákum. Hægt er að tala um að 

stúlkur með ADHD falli í einn af fjórum hópum. Það sem einkennir stúlkur í hljóðláta 

hópnum er að þær eru gleymnar, hljóðlátar og feimar. Í skólanum virðast þær vera að 

fylgjast með, þær tjá sig lítið og eiga erfitt með að ná athygli kennarans. Í ofvirka og 

hvatvísa hópnum koma einkenni stúlkna fram með því móti að þær hreyfa sig mikið, eiga í 

erfiðleikum með að sitja kyrr og eru háværar. Í blandaða hópnum má sjá stúlkur með öll 

einkennin þrjú; ofvirki, hvatvísi og athyglisbrest. Þær geta verið hávaðasamar og 

eirðarlausar. Ólíkt stúlkum í ofvirka hópnum þá geta þær haft getu til að einbeita sér, 

jafnvel tímum saman. Einkenni þeirra sem eru í ofureinbeitta hópnum eru að þær eru 

mjög samviskusamar í öllu sem tengist náminu og nota það sem leið til að bæta upp eigin 

vangetu. Þær eiga það til að nota svo mikinn tíma og orku til að sinna náminu að þær 

sinna félagslífinu lítið (ADHD samtökin, e.d.c). 
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2.2 Fylgiraskanir 

Um 50-70% grunnskólabarna með ADHD greinast með að minnsta kosti eina fylgiröskun. 

Það getur truflað bæði greiningu og meðferð þar sem einkenni ADHD skarast á við 

einkenni sumra þeirra (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Flestar fylgiraskanir koma ekki í ljós 

fyrr en barnið hefur vaxið nokkuð úr grasi og hjá sumum koma þær ekki ljós fyrr en á 

unglingsaldri. Því eldri sem börnin verða, þeim mun meiri líkur eru á fylgiröskunum og 

þær aukast með fullorðinsaldri. Yfirleitt leita einstaklingar með ADHD fyrst til læknis þegar 

fylgiraskanir byrja að koma í ljós (Grétar Sigurbergsson, e.d.). 

Ingibjörg Karlsdóttir félagsráðgjafi tók saman fylgiraskanir ADHD og hlutfall þeirra: 

 Sértækir námserfiðleikar – um 50-60%. Um það bil helmingur barna með ADHD 

greinast með sértæka námserfiðleika. Börnin glíma þá við erfiðleika í námi og það 

skiptir miklu máli að bregðast strax við í samvinnu við sérkennara. 

 Mótþróaþrjóskuröskun – um 40-65%. Það felur í sér hegðunarmynstur þar sem 

fram kemur þrjóska, stjórnleysi, að vilja ekki fara eftir reglum, ásaka aðra, að vera 

móðgandi og hefnigjarn.  

 Svefntruflanir – um 40-50%. Svefntruflanir geta fylgt ADHD, þá eiga börn í 

erfiðleikum með að sofna á kvöldin og að vakna að morgni dags. 

 Kvíðaraskanir – um 25-30%. Kvíðaröskun lýsir sér þannig að börn hafa miklar 

áhyggjur, eru pirruð, stressuð eða þreytt. 

 Þunglyndi – um 10-30%. Sé félagsleg staða barnanna veik þá eiga börnin í hættu á 

að verða þunglynd. Þar sem eitt af einkennum ADHD eru erfiðleikar í félagslegum 

samskiptum sem verður til þess að þau eru til dæmis skilin útundan, geta þau 

verið með lélegt sjálfstraust og neikvæða sjálfsmynd. 

 Hegðunarröskun – um 10-25%. Hegðunarröskun lýsir erfiðum hegðunarvanda 

barna, þá geta þau verið árásargjörn, skemma hluti, ljúga eða stela frá öðrum. 

Þessi börn eru  gjarnan erfið í skóla, skrópa og strjúka frá skólanum. Líkur eru á að 

börn sem glíma bæði við ADHD og hegðunarröskun eigi í erfiðleikum með lestur 

og eigi líka í félags- og tilfinningalegum erfiðleikum. 

 Áráttu-þráhyggjuröskun – um 10-30%. Börn fá þráhyggju eða áráttu sem truflar 

þau í daglegu lífi.   

 Sértæk þroskaröskun á hreyfisamhæfingu – um 50%. Þessi röskun er algeng 

fylgiröskun ADHD og er oft líkt við klaufaskap. Ef hreyfisamhæfingin er slæm hjá 

börnum þá eru líkur á að þau þurfi aðstoð frá iðjuþjálfa eða sjúkraþjálfun.  
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 Tourette heilkenni – um 7%. Tourette er sjaldgæfasta fylgiröskun ADHD af þeim 

sem nefndar eru hér á undan. Hreyfikippir og hljóðkækir sem eru endurteknir, 

skammvinnir og snöggir er það sem einkennir Tourette (Ingibjörg Karlsdóttir, 

2013). 

2.3 Greining 

Þegar upp vaknar grunur um að barn glími við ADHD þá er fyrsta skrefið að skoða sjúkra- 

og þroskasögu barnsins. Með tækjum og tólum svo sem matskvörðum eru einkennin 

metin við ýmsar aðstæður áður en gert er þroskamat. Í framhaldi af því er metið hvort 

þörf sé á formlegri greiningu hjá sálfræðingi. Barn þarf að vera með einkenni 

athyglisbrests og/eða ofvirkni/hvatvísi við ólíkar aðstæður í daglegu lífi og til lengri tíma til 

þess að fá greiningu á ADHD (Gísli Baldursson, Páll Magnússon, H. Magnús Haraldsson og 

Matthías Halldórsson, 2012; Ingibjörg Karlsdóttir, 2013).  

 Metið er svo að ef einkenni hafa komið í ljós fyrir sjö ára aldur og eru til staðar við 

allavega tvennar aðstæður svo sem bæði heima og í skóla, þá sé um að ræða ADHD 

(Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Þessi einkenni koma yfirleitt ekki fram við aðstæður sem 

eru rólegar og skipulagðar svo það skiptir máli að byggja á upplýsingum þeirra sem þekkja 

best hegðun barns við ólíkar aðstæður. Í greiningarferlinu er því kjarninn sjúkra- og 

þroskasaga barnins, yfirleitt geta foreldrar barnsins og kennarar gefið helstu upplýsingar 

þó einnig sé þörf á beinum athugunum á barninu með bæði prófum og viðtölum. Stuðst 

er við alþjóðlega staðlaðan spurningalista við greininguna. Þeir sem sjá um greininguna 

eru sérfræðingar í barna- og unglingageðlækningum, barnataugalæknar, sérhæfðir 

barnalæknar í þroskaröskun og sálfræðingar (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013).  

Þegar niðurstaða liggur fyrir þá kemur í ljós hvaða þarfir barnið hefur og hvaða 

meðferð og íhlutun henti best. Hvert barn með þessa röskun hefur sína ákveðna 

samsetningu einkenna, ásamt misjafnar veikleika og styrkleika, sem skiptir miklu máli að 

kortleggja og fá heildarsýn yfir. Með því að greina þá kemur í ljós hvaða frávik eru til 

staðar hjá barninu og hvort það þurfi að notast við sérstök úrræði, til dæmis í skóla eða á 

heimili, annað hvort til styttri eða lengri tíma. Þá er um að ræða ýmis stuðningsúrræði, 

sérkennslu, námskrár sem eru einstaklingsbundnar eða félagsleg úrræði. Það skiptir miklu 

máli að skólinn bregðist strax við þörfum barns, sem er að hefja sína skólagöngu og 

grunur leikur á að barnið hafi ADHD eða skyldar raskanir, þótt greining liggi ekki fyrir. 

Yfirleitt er biðlisti eftir að barn fái greiningu eða athugun hjá sérfræðingi og þá er 

nauðsynlegt að nýta tímann vel og láta ekki barnið líða fyrir biðina (Ingibjörg Karlsdóttir, 

2013). 
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2.4 Styrkleikar 

Einstaklingar með ADHD, eins og allir aðrir, búa yfir fullt af styrkleikum. Það er mikilvægt 

að allir í kringum einstakling með ADHD, fjölskyldan og aðrir, leggi áherslu á að einblína 

ekki eingöngu á veikleika þeirra heldur hrósa þeim, taka þeim eins og þeir eru og styrkja 

þá. Einstaklingar með ADHD eru oftast hugulsamir, hlýjir, hrífandi, hjálpsamir, hressir, 

skemmtilegir og traustir vinir (ADHD samtökin, e.d.c). Þeir eru gjarnan blíðir, bjartsýnir og 

með mikla kímnigáfu, skapandi, stríðnir, ákafir og opnir (ADHD samtökin, e.d.d). Einnig 

eru þeir gjarnan kraftmiklir, áhugasamir, forvitnir og fjörugir. Þeir geta verið duglegir að 

spyrja, eru með líflegt ímyndunarafl og eru góðir í að finna nýjar leiðir til lausna (ADHD 

samtökin, e.d.c). 

2.5 Námsörðugleikar  

Börn og unglingar sem glíma við ADHD eiga flest í einhverjum erfiðleikum í daglegu lífi og í 

skólanum. Þessi börn eiga erfitt með að mæta kröfum, sýna sjálfstæði og góð vinnubrögð, 

þannig að það reynist þeim ekki auðvelt að hafa reglu á heimanámi og passa upp á 

skóladótið sitt. Þeim finnst erfitt að einbeita sér og klára verkefnin. Þau eru flest ekki með 

góðan vinnsluhraða og eiga erfitt með að vista upplýsingar í minni, vinna úr þeim og vinna 

úr niðurstöðum. Um helmingur nemenda með ADHD eru greind með sértæka 

námserfiðleika sem kemur gjarnan fram í lestrar- og ritunarnámi og í stærðfræði. Það er 

þó einstaklingsbundið hjá hverjum og einum nemenda hvernig samsetning ADHD 

einkenna og fylgiraskana er, þannig að styrkleikar og veikleikar þeirra liggja á ólíkum 

sviðum (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013).   

Rannsókn var gerð á börnum sem glímdu bæði við ADHD og námsörðugleika. Wei, X., 

Yu, J. W. og Shaver, D. (2014) gerðu rannsóknina og 1.888 börn sem glímdu bæði við 

ADHD og námsörðugleika voru þátttakendur. Niðurstöður sýndu fram á að það séu meiri 

líkur á að ein röskun sé afleiðing af annarrari (ADHD eða námsörðugleikar). Þess vegna eru 

börn sem bæði hafa ADHD og námsörðugleika, í raun og veru með tvær aðskildar raskanir 

sem geta unnið saman og haft áhrif á þau. Þegar barn hefur bæði ADHD og 

námsörðugleika, benda niðurstöður til þess að barnið geti verið með alvarlegri erfiðleika í 

námi heldur en barn sem er annað hvort með ADHD eða námsörðugleika (Wei, Yu og 

Shaver, 2014). Börn sem eru með ADHD og glíma við námsörðugleika geta ýmist verið 

árásargjörn og hvatvís eða hlédræg. Hegðun þeirra getur stafað af skorti á sjálfsáliti og 

gremju vegna lélegrar félagshæfni eða frammistöðu í skóla. Enn fremur virðast börn sem 

hafa bæði ADHD og námsörðugleika vera með athyglisbrest á hærra stigi en þau börn sem 

einungis hafa ADHD (Wei o.fl., 2014). 
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Rannsókn Antshel og félaga (2007) sýndi fram á að þó svo að barn sem glímir við 

ADHD hefði háa greindarvísitölu væri það ekki vísir á velgengni í skóla því eitt af hverjum 

fimm börnum með ADHD var á eftir árangri sínum í skóla og mörg þeirra þurftu að fá 

mikinn stuðning. Það sem virðist skipta þarna máli eru einkenni ADHD sem hafa áhrif á 

skólagönguna frekar en greindarvísitala þeirra. Hér á landi var gerð rannsókn á 

greindarvísitölu á greindarprófi (WISC-IV) þar sem bornar voru saman niðurstöður barna 

sem greind voru með ADHD við stöðlunarúrtak (Guðlaug Marion Mitchinson, 2009). 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar eru í samræmi við erlendar rannsóknir (Antshel og fl., 

2007) að börn sem eru greind með ADHD skora sjö til fimmtán stigum lægra í heildartölu 

greindar miðað við börn sem eru ekki með ADHD. Í íslenska úrtakinu voru drengir með 

ADHD að skora 15 stigum lægra en stöðlunarúrtak og stúlkur með ADHD 12 stigum lægra. 

Drengjum með ADHD gekk betur í prófum tengdum Málstarfi og Skynhugsun heldur en 

stúlkum en þeim gekk verr á prófum tengdum Vinnsluminni og Vinnsluhraða. Aftur á móti 

gekk stúlkum með ADHD betur í prófum tengdum Vinnsluminni og Vinnsluhraða en verr í 

prófum tengdum Málstarf og Skynhugsun. Þegar borið var saman milli kynja með ADHD, 

sýndi það fram á að stúlkur með ADHD fá hærri mælitölu á prófum tengdum Vinnsluminni 

heldur en drengir með ADHD. Annar marktækur munur kom ekki í ljós milli kynja með 

ADHD (Guðlaug Marion Mitchinson, 2009). 

Anderson, Egeland og Qie (2012) töldu að vinnsluminni þeirra sem eru með ADHD 

gæti verið hægara en hjá þeim sem eru ekki með ADHD, sem getur komið fram með 

einkennum ofvirkni og/eða einkennum athyglisbrests. Þeir greindu frá kenningum um að 

börn með athyglisbrest eigi oftar í erfiðleikum með sjálfkrafa athyglisferla í námi 

samanborið við börn sem eru bæði með athyglisbrest og ofvirkni. Einnig að börn sem eru 

með athyglisbrest eigi oftar erfitt með tungumál, lestur og stærðfræði. Á hinn bóginn 

glíma börn, sem eru með kjarnaeinkennin þrjú, oft við hegðunarerfiðleika og 

hömlunarvandamál í skóla (Anderson, Egeland og Qie, 2012).  

2.6 Viðbrögð  

Þekking starfsfólks í grunnskóla á ADHD skiptir miklu máli fyrir alla sem vinna með 

nemendum með ADHD. Mikilvægt er að þekkja vel ADHD röskunina og einkenni hennar. 

Það getur einnig skipt miklu máli að samnemendur fái fræðslu um röskunina svo þau 

öðlist meiri skilning á því hvernig þessi röskun er og gangi betur að skilja nemendur sem 

fást við þessa röskun. Mikilvægt er að námsumhverfi nemenda með ADHD ýti undir 

vitsmunalíf og stuðli að því að nemandinn hafi möguleika á því að þróa með sér góða 

sjálfsmynd. Einstaklingar með þessa röskun hafa mikla möguleika á að ná góðum árangri í 

skóla ef þörfum þeirra er mætt á viðeigandi hátt, til dæmis með kennsluaðferðum sem 
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henta og þægilegu umhverfi sem einstaklingurinn á gott með að læra í (Dornbush og 

Pruitt, 2002). 

Huga þarf að mörgum atriðum þegar kennari fær nemenda með ADHD í sinn bekk. 

Gæta þarf þess að finna út hvaða kennsluaðferðir hentar hverjum og einum sem er með 

ADHD. Það þarf að hafa í huga hverjir styrkleikar og þarfir nemandans eru (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013; Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Hlutverk kennarans er einnig að finna út 

hvernig má á sem bestan hátt aðstoða barnið innan skólastofunnar. Einföld atriði eins og 

að finna út hvar barninu finnst þægilegast að sitja, hversu mikið álag það ræður við hverju 

sinni og hvar það vill að skóladótið sé geymt geta skipt mjög miklu máli. Það er hægt að 

aðstoða nemandann á ýmsan hátt og það getur verið gott í byrjun dags að fara yfir 

skipulag dagsins með nemandanum. Skipulag skólastofunnar getur gert mikið gagn sem 

og fastur rammi. Nemendur þurfa að geta treyst kennaranum og það traust þarf að vera 

gagnkvæmt af hendi kennara og samnemenda (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001).  

Það getur haft slæm áhrif ef kennari er ekki með góða þekkingu á ADHD og veit ekki 

hvernig best er að vinna með nemendum sem eru slíka greiningu. Nemendur með ADHD 

geta ýtt undir kvíða hjá kennaranum, þolinmæðin verður takmörkuð hjá kennaranum og 

hann verður spenntari, strangari og óöruggari. Því er mikilvægt að kennarinn þekki 

röskunina ADHD og sé því meðvitaður að hegðun nemandans geti stafað af truflun í 

hugsun og skynjun. Nemandinn er ekki að trufla aðra viljandi. Hægt er að hafa stjórn á 

aðstæðum á góðan hátt sé kennarinn með góða þekkingu á ADHD (Ragna Freyja 

Karlsdóttir, 2001).  Sumir nemendur þurfa meiri aðstoð frá sérkennara, námsráðgjafa, 

þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, stuðningsfulltrúa eða öðrum. Þverfaglegt teymi í skólanum ætti í 

samvinnu við foreldra að vinna að því að meta styrkleika og þarfir nemandans og þarf 

teymið að hafa í huga að búa til ákveðinn ramma og rútínu, útbúa myndrænar 

leiðbeiningar og gott hvatningarkerfi (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

2.6.1 Kennsluaðferðir 

Flestir nemendur með ADHD geta átt í erfiðleikum með reglur og kröfur sem fylgja 

daglegu lífi og skólastarfi en til eru margar leiðir til að auðvelda námið. Það skiptir máli 

hvernig skipulagið í skólastofunni er háttað, hvernig kennsluaðferðir eru notaðir og einnig 

eru til ýmis hjálpargögn sem geta gagnast þeim (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Gott er að 

hafa í huga að flestum nemendum með ADHD hentar að vera í lokaðri kennslustofu þar 

sem er ró og friður, fari kennsla fram á opnu svæði þá eru meiri líkur á að nemandinn láti 

truflast og eigi erfitt með að einbeita sér. Gott er að skipuleggja stundaskrá nemandans 

þannig að bóklegar greinar eru fyrst um morguninn og síðan taki við verklegar greinar, því 

að líklegt er að úthald og einbeiting nemandans sé meira fyrst á daginn. Verklegar greinar 
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veita nemandanum möguleika á að fá jákvæða útrás og það styrkir sjálfsmyndina. Svo 

skiptir máli að hrósa nemandanum þegar honum gengur vel að klára verkefni, og hrósa 

fyrir æskilega hegðun (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001).  

Það getur verið þörf á að búa til einstaklingsnámskrá þar sem kemur fram hvernig 

nám og kennsla er löguð að þörfum nemandans hverju sinni. Teymið í samvinnu við 

foreldra útbýr einstaklingsnámsskrána og er hún endurskoðuð reglulega við annarskipti 

eða oftar eftir þörfum. Fyrir nemendur með ADHD skiptir máli að hafa í huga áhugamál 

þeirra og hafa jafnvægi milli bóklegra og verklegra greina í stundatöflu þannig að 

stundataflan verði fjölbreytt og dragi þannig úr álagi hjá nemandanum (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013).  

Samkvæmt bókinni ADHD og farsæl skólaganga er sniðugt að útbúa skipulag eins og 

vinnuspjald, setja upp umbunarkerfi eða gera samkomulag milli kennara og nemenda um 

vinnu og atferli. Hér er dæmi um slíkt: 

Tafla 1 vinnuspjald: 

Vinnuspjald (sýnishorn) 

 Það sem á að gera: 

   

1. Lesa bók    

2. Búa til 4 orð - 

Stafaaskjan 

   

3. Skrifa orðin – búa til 

setningar 

   

4. Teikna mynd    

5. Ganga frá    

 

2.6.2 Kennsla 

Gæta þarf þess að gefa skýr fyrirmæli, hvort sem þau eru munnleg, sjónræn eða með 

líkamlegri tjáningu. Barnið gæti þurft smá aðstoð til að hefja verkefni þar sem það getur 

átt erfitt með að byrja að vinna verkefnið. Gott er að leggja áherslu á lykilatriði, minna 

nemandann á að punkta lykilatriði niður. Það getur verið gott að fá nemandann til að 

endurtaka fyrirmæli. Best er að hafa verkefni afmörkuð, stutt og viðráðanleg svo 
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nemandinn sjái vel hvað á að gera og geti klárað það sem hann á að gera. Þá er líka 

auðvelt fyrir kennarann að hrósa og umbuna fyrir góða vinnu. Það getur verið hjálplegt að 

skipta námsbókum í minni einingar svo það sé auðveldara fyrir nemandann að sjá fyrir 

endann á verkefnum hverju sinni og það getur einnig dregið úr kvíða. Það virkar vel að 

setja vinnulotu upp á töflu, þar sem notuð eru vinnuspjöld sem sýnir fjögur til fimm skref 

til að vinna. Það gerir nemandanum auðveldara fyrir ef verkefnablöð eru uppsett á skýran 

hátt, eru lífleg og myndræn. Þegar kennari skrifar á töflu þá er best að leyfa því að vera, 

ekki stroka það út. Markmið hópverkefna þurfa að vera skýr og að nemendur fái tíma til 

að hugsa sig um og geti rætt málin við þann sem situr honum næst. Hjá sumum 

nemendum hentar að eiga tvö sett af kennslubókum, þar sem þau eiga það til að gleyma 

og týna skóladótinu sínu. Síðan er góð leið að notast við heimasíðuna Mentor þar sem 

heimanám nemandans er skráð inn, foreldrar fá þá aðgengi til að fylgjast með náminu. 

Það getur borið árangur ef barnið fær stuðning við heimanám í skólanum, ef foreldrar 

eiga í erfiðleikum með að hjálpa barnið með heimanámið. Að lokum er gott að hafa í huga 

að nemendur með ADHD fái að njóta sinna bestu hliðar, fela þeim hlutverk sem þau ráða 

við (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 

2.6.3 Skipulag í skólastofu  

Það hentar oft nemendum með ADHD að sitja nálægt kennaranum sínum svo hann verði 

sem minnst fyrir truflun, best væri að sitja við borð þar sem er ekki mikill umgangur eins 

og er við hurð og glugga. Kennarinn fær einnig gott tækifæri til að ná góðu augnsambandi 

við nemandann og það auðveldar honum til að spyrja einhvers og veitir honum þögulan 

styrk (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Það getur stundum verið gott minnka eða slökkva 

ljós annað slagið til að skapa ró og næði. Róandi andrúmsloft er hægt að skapa með því að 

setja smá tónlist á því það hjálpar oft nemendum með ADHD að hlusta á tónlist með 

heyrnartól, þau ná þannig betur að einbeita sér við vinnu eða próftöku. Einnig getur verið 

gott og róandi að vera með eitthvað í höndunum eins og til dæmis grjónapoka eða 

hnoðleir (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013; Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001).   

Sumum nemendum sem eru með ADHD finnst betra að sitja aftast svo hann sjái yfir 

allan bekkinn. Mikilvægt er þó að sitja alltaf við sama borð þar sem þau þola breytingar 

gjarnan illa. Það þarf að hafa í huga að það getur verið mjög krefjandi fyrir nemenda að 

sitja kyrr að oft er lítil sem engin orka eftir til að einbeita sér að náminu (Ragna Freyja 

Karlsdóttir, 2001). Gott er að búa til ákveðinn stað inni í skólastofunni, svæði þar sem er 

afmarkað og rólegt til dæmis með gólfmottu eða mjúkum púðum. Merkja þarf vel hillur, 

skúffur/bakka, möppur og svo framvegis. Það getur verið mjög hjálplegt að merkja hverja 
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og eina námsgrein með ákveðnum lit, bæði á stundatöflu sem og námsgögn (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013). 

2.6.4 Umbunarkerfi 

Markmið umbunarkerfa er að styrkja sjálfsmynd og efla sjálfsaga nemenda. Mikilvægt er 

að skýrt sé frá byrjun hvaða hegðun þurfi að bæta. Kennarar og nemendur vinna saman 

að því að setja raunhæf markmið sem þarf að ná innan ákveðins tímaramma. Það skiptir 

máli að nemendur séu virkir þátttakendur í markmiðasetningu og mikilvægt að markmiðin 

séu raunhæf svo nemendurnir sjálfir trúi að þeir geti náð þeim. Þá eru meiri líkur á að 

nemendur hafi vilja og áhuga til að ná markmiðunum. Umbunarkerfið er notað til að 

nemendur fá umbun fyrir góða hegðun. Til dæmis getur umbunin verið stimpill með 

broskalli. Þau stefna þannig að því að safna ákveðnum fjölda af brosköllum innan ákveðins 

tíma. Þegar markmiðinu hefur verið náð fá nemendur verðlaun sem ætti að tengjast 

áhugasviði þeirra. Foreldrar geta líka notað umbunarkerfið og eins geta foreldrar og 

kennarar unnið saman að umbunarkerfinu (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). 

2.6.5 Hjálpargögn  

Ef nemandi á erfitt með fínhreyfingar getur verið gott að nota hjálpargögn við skrift, nota 

hjálpargrip fyrir penna eða blýant svo nemandinn nái betra valdi á skriffærinu. Til að koma 

í veg fyrir að nemandi verði fyrir truflun af hávaða og hljóðrænu áreiti þá getur verið gott 

að nota heyrnarhlífar. Það hentar sumum nemendum með ADHD að nota hljóðbækur og 

lesa texta í bók eða á tölvuskjá á sama tíma, það getur hjálpað til við einbeitingu. Einnig er 

hægt að fá talgervla í tölvum til að fá stafrænan texta lesinn. Til er forrit sem nefnist Foxit 

Reader sem opnar stafræn skjöl, til dæmis verkefnabækur og það veitir nemendum kost á 

því að vinna verkefni í tölvu ef þeir eiga í erfiðleikum með að skrifa. Það er til ýmiss konar 

hugbúnaður sem er hægt að nota til að gera námið meira sjónrænt. Í farsímum er kostur á 

því að nota minnishringingu, þar er hægt að stilla áminningu fyrir skiladag verkefna og 

setja inn stundatöflu. Síðan gæti hjálpað sumum nemendum að vera með tímamæli þar 

sem hægt er að stilla þannig að vinnulota sé hafin, þannig sér nemandinn hvernig tíminn 

líður og hvenær lotan er búin (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). 
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3 Einhverfa 

Í þessum kafla verður fjallað um einhverfu og einkenni hennar. Hér verður farið yfir 

algengi og orsakir, skilgreiningar og hvernig á að bregðast við þegar grunur vaknar um að 

barn glími við einhverfu og hvernig greiningarferlið fer fram. Þó að börn með einhverfu 

geta glímt við erfiðleika þá hafa þau líka sína styrkleika og farið verður stuttlega yfir 

styrkleika þeirra. Að lokum verður farið yfir hvernig börn með þessa röskun upplifa námið 

í skólanum, hvaða erfiðleika þau glíma við í skólanum og hvernig sé best að komast til 

móts við þau. Auk þess verður fjallað um nokkrar þjálfunarleiðir sem virka vel fyrir 

nemendur með einhverfu.  

Einhverfa er taugaþroskaröskun sem kemur venjulega í ljós hjá ungum börnum, eftir 

að fólk í kringum þau, bæði fjölskylda og aðrir hafa tekið eftir að hegðun þeirra er ekki 

eðlileg miðað við börn á þeirra aldri (Robeldo og Kurharski, 2008; Umsjónarfélag 

einhverfra, 2008). Barnið getur haft takmarkaða getu til að tjá sig, eiga félagsleg samskipti 

og nota ímyndunaraflið þegar það leikur sér. Áratugum saman hefur einhverfa valdið 

vísindamönnum heilabrotum og þeir hafa fundið það út að einhverfa er mjög flókið 

fyrirbæri. Í upphafi var talið að einhverfa væri vandamál sem rekja mætti til geðrænna 

þátta í ætt við geðklofa og voru þau ýmist talin meðfædd eða tilkomin vegna skorts á 

tilfinningalegri örvun barna frá foreldrum. Það var lengi talað um kaldlyndi móður sem 

sýndi barninu lítinn áhuga (Robeldo og Kurharski, 2008).  

Á Íslandi eru rúmlega 1% einstaklingar með röskun á einhverfurófi, sem merkir að á 

Íslandi eru um 3.000 einstaklingar með þessa röskun (Umsjónarfélag einhverfra, 2008). 

Nú til dags telja margir sérfræðingar að erfðafræðilegir þættir orsaki einhverfu. 

Erfðafræðin ein og sér virðist samt ekki geta skýrt hvers vegna einhverfa birtist þar sem 

skyldleiki getur ekki skýrt öll tilvik. Í mörgum fjölskyldum þar sem eru fleiri en eitt barn, þá 

eru börnin öll ekki með einhverfu. Dæmi er um að í fjölskyldum foreldra hafi enginn 

greinst með einhverfu en þess vegna hafa vísindamenn talið að áhrif frá umhverfinu eða 

ytri aðstæður geti haft sitt að segja. Menn deila þó um hverjar aðstæður og áhrif eru, því 

eru margar kenningar um hvað það sé sem orsaki einhverfu, allt frá bólusetningum til 

eiturefna sem koma frá umhverfinu. En það er vitað mun meira um þessa röskun nú til 

dags þó að röskunin sé enn mikil ráðgáta (Robeldo og Kurharski, 2008).  

3.1 Einkenni 

Birtingarmyndir einkenna einhverfu geta verið ólíkar og komið misjafnlega sterkt fram. Því 

getur verið mikill einstaklingsmunur á erfiðleikum sem koma fram hjá hverju barni. Þau 

skynja veröldina öðruvísi en aðrir (Bjarnveig Bjarnadóttir o.fl., e.d.). Einkenni einhverfu 
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skiptiast í þrjá flokka. Fyrsta einkennið varðar tengsl og samspil við aðra einstaklinga, 

annað einkennið birtist í máli og tjáskiptum og að lokum áráttuhegðun:  

 Tengsl og samspil -  Augntengsl, svipbrigði, líkamsstaða og hreyfing er ekki notuð 

venjulega þegar þau eiga í samtali við aðra. Oft getur verið erfitt að mynda 

augnsamband við barnið því það reynir að forðast það að mynda augnsamband. 

Einnig getur sá einhverfi átt það til að stara í augu fólks þegar enginn 

samskiptatilgangur er á bakvið augnsambandið. Þá þróast tengsl við jafnaldra ekki 

á þann hátt sem eðlilegt getur talist svo sem tengsl sem tengjast því að deila 

áhugamálum og tilfinningum á gagnkvæman hátt. Oft er skortur á tilfinningalegri 

gagnkvæmni hjá einstaklingum með einhverfu þegar þau eiga í samskiptum við 

aðra. Þá skortir færnina að sýna og vekja athygli á einhverju eins og t.d. með 

augnaráði eða bendingum. Sé einhver hlutur sem einstaklingnum finnst vera 

spennandi þá sýnir hann ekki öðrum hlutinn og ef hann er glaður eða spenntur yfir 

einhverju þá er hann ekki fyrri til að deila gleði sinni með orðum, svipbrigðum eða 

augnráði (Páll Magnússon, 2012). 

 Boðskipti (tjáning, mál) -  Seinkaður málþroski hrjá mörg börn með einhverfu og 

sum geta ekki talað, þá er talað um talleysi. Einnig skortir þau oft getuna til að 

vekja athygli á hlutum í umhverfi sínu með bendingum. Þau nota ekki alltaf þær 

hreyfingar sem þarf til tjáskipta, eins og til dæmis að vinka bless eða hrista höfuð 

til að segja nei. Þau eiga sjaldan frumkvæði að því að hefja samræður og þau eiga 

erfitt með að halda uppi samræðum (Páll Magnússon, 2012). Mörg börn sem eru á 

einhverfurófi nota svokallað „bergmálstal” án þess að það ætlaði að tjá sig á 

einhvern hátt. Bergmálstal er þegar barnið endurtekur merkingarlaus orð og 

setningar sem það hefur heyrt í kringum sig. Það getur endurtekið eitthvað sem 

það heyrði daginn áður eða fyrr. Þegar móðir spyr til dæmis barnið sitt hvort það 

vilji fá að drekka þá fær hún allt annað svar sem tengist ekki því sem hún spyr um. 

Bergmálstal er eðlilegt í sumum tilvikum, lítil börn taka til dæmis af og til upp 

bergmálstal, móðirin segir „mamma” og barnið endurtekur orðið án þess að það 

sé meðvitað um það. Þetta er leið litla barnins til að öðlast skilning á hinu flókna 

blæbrigði og hefðum tungumálsins og þegar börn sem eru ekki með einhverfu ná 

valdi á tjáskiptum þá hættir bergmálstalið og þau fara að svara beint, samtal 

tungumálsins tekur við. En barn sem glímir við einhverfu festist í stigi 

bergmálstigsins (Robeldo og Kucharski, 2008).  

 Einhæf endurtekin hegðun (árátta, þráhyggja) - Hjá börnum með einhverfu koma 

oft fram sérkennilegar endurteknar hreyfingar eins og t.d. að blaka höndum eða 
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snúa sér í hringi (Páll Magnússon, 1993). Einhverfir einstaklingar eru oft með 

óvenjuleg áhugamál miðað við aldur og þroska. Sumir fá svo mikinn áhuga á 

einhverju að fátt annað virðist komast að í hugarheimi þeirra. Þeir hafa mikla þörf 

fyrir að fylgja eftir föstum venjum, eins og til dæmis geta þeir ekki farið inn um 

útihurð á heimili sínu nema að fara ákveðna leið eftir gangstéttinni að hurðinni og 

banka tvisvar sinnum í vegg hússins áður en gengið er inn (Páll Magnússon, 2012). 

Áráttan vísar líka til tilhneigingar til að festast við hugmynd, aðferð, áhugamál, 

manneskju eða hlut. Barnið getur verið ákveðið með að leggja hlut frá sér í 

herberginu sínu eftir ákveðnum reglum; það borðar matinn sinn í hádeginu í 

ákveðinni röð (byrjar á því að drekka, borðar síðan kartöflurnar og að lokum 

kexköku). Barnið getur líka haft eingöngu áhuga á að horfa á eitthvað ákveðið í 

sjónvarpinu, eitthvað sem tengist t.d. bílum. Ef ekki finnst neitt um bíla til að horfa 

á getur barnið brugðist illa við (Robeldo og Kucharski, 2008).  

3.2 Fylgiraskanir 

Einhverfa er skilgreind sem gagntæk þroskaröskun á einhverfurófi sem hefur áhrif á 

þroska barnsins. Eftir að þekking á einhverfu varð meiri, þá kom í ljós að stór hópur af 

börnum voru með sum af einkennum einhverfu og einkennin gátu birst á annan hátt en 

hjá börnum sem voru með dæmigerða einhverfu. Með ítarlegum rannsóknum hefur 

fræðimönnum tekist að skilgreina nokkra greiningarflokka til viðbótar við einhverfu. 

Flokkarnir eru mismunandi líkir eða ólíkir dæmigerðri einhverfu þegar horft er til 

einkenna, samsetningar, styrkleika og þróunar. Gagntæk þroskaröskun er samheiti yfir 

flokkun á einhverfurófi, og dæmi um undirflokka auk einhverfu eru bernskueinhverfa, 

ódæmigerð einhverfa, Aspergersheilkenni, Rettsheilkenni og aðrar gagntækar 

þroskaraskanir (Robeldo og Kurharski, 2008). 

 Bernskueinhverfa – Einkenni bernskueinhverfu birtast á fyrstu aldursárum 

barnsins. Nú til dags er þessi röskun oft kölluð dæmigerð einhverfa. Börn sem 

greinast með dæmigerða einhverfu eru með mikil þroskafrávik á öllum þremum 

tilteknu sviðunum (tengsl og samspil, boðskipti og áráttuhegðun). 

 Ódæmigerð einhverfa – Það sem aðgreinir þessa röskun frá dæmigerðri einhverfu 

er að einkennin koma seinna í ljós, oftast eftir að barn verður þriggja ára. Þessi 

röskun er frábrugðin dæmigerðri einhverfu þar sem einkennin koma oftast ekki í 

ljós fyrr en að barn hefur náð þriggja ára aldri. Hegðun þess uppfyllir ekki þrjú 

greiningarviðmið dæmigerðrar einhverfu (tengsl og samspil, boðskipti og 

áráttuhegðun).  



26 

 Aspergersheilkenni - Einstaklingar með þessa röskun eru með sterk einkenni á 

sviði félagshæfni, þeir eiga erfitt með samskipti við aðra og þá skortir einnig hæfni 

til að finna til með öðrum. Eins og með aðrar raskanir á einhverfurófinu þá er 

Aspergersheilkenni mun algengara hjá drengjum. Einkennin sem fylgja 

Aspergersheilkenni eru ólík dæmigerðri einhverfu, þar sem mörg börn með þessa 

röskun sýna ekki einkenni á öllum greiningarviðmiðunum þremur þá er því ástandi 

gjarna lýst sem vel virku formi einhverfu. Börnunum skortir ekki greind, þeim 

gengur mjög vel í skóla og ná svipuðu valdi á námsfögum og verkefnum eins og 

aðrir nemendur, ef ekki betra. Þau eru ekki seinni til að byrja að tala en önnur 

börn, því hringja engar viðvörunarbjöllur hjá foreldrum eða við reglulegt eftirlit 

hjá lækni. Foreldrar barna með Aspergerheilkenni leita því hjálpar mun seinna.  

 Rettsheilkenni - Flest börn sem eru með þessa röskun þroskast eðlilega til að byrja 

með, þau læra að skríða og byrja að tala. En síðan þegar þau ná 18 mánaða aldri 

þá byrjar þeim að fara aftur í þroska, þau verða fyrir verkstoli (apraxia), þau missa 

tökin á sjálfráðum hreyfingum eins og að ganga eða halda augnsambandi. 

Rettsheilkenni er sjaldgæft en getur verið alvarleg og banvæn þroskaröskun sem 

virðist einungis hrjá stúlkur. Nú til dags eru batahorfur þeirra ekki eins slæmar 

eins og áður var, búið er að finna út ýmis meðferðarúrræði sem hafa hjálpað. Til 

að draga úr líkamlegum einkennum hefur verið notað lyfið dópamín og önnur 

örvunarlyf sem hafa borið einhver árangur. Í dag er Rettsheilkenni greint með 

litningaprófi.  

 Aðrar gagntæknar þroskaraskanir – Þessi flokkur er notaður þegar barn hefur 

hamlandi einkenni á rófinu án þess að hegðun þess uppfylli greiningarskilmerki 

hinna flokkanna á einhverfurófinu (Robeldo og Kurharski, 2008). 

Það sem þessir flokkar gagntækar þroskahömlunar eiga sameiginlegt er að frávik sem 

rakin eru til taugaþroskaröskunar koma fyrst og fremst á sviðum félagslegra samskipta, 

máls- og tjáskipta og áráttukenndrar hegðunar. Við allar aðstæður hafa frávikin mikil áhrif 

á færni þess einhverfa. Hver og einn sem glímir við einhverfu hefur mismikil einkenni. Í 

flestum tilfellum hefur þroski ekki talist eðlilegur frá byrjun og einkenni koma oft í ljós á 

fyrstu fimm árunum. Greiningum einstaklinga með röskun á einhverfurófi fjölgar ört en 

enn hefur ekki fundist skýring á því og erfitt reynist að sanna nokkuð í þeim efnum. 

Rannsóknir á Íslandi hafa sýnt fram á mikla aukningu tilfella, aðallega hjá yngstu 

börnunum. Með árunum hafa bæst við nýjar skilgreiningar og fleiri flokkar einhverfu, 

ásamt betri greiningaraðferðum og aukinni þekkingu foreldra og fagmanna á einhverfu og 
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skyldum röskunum. Talið er að þessi aukna þekking hafi haft áhrif á fjölgun 

einhverfugreininga (Robeldo og Kurharski, 2008).  

Um 70% einstaklinga með einhverfu hafa einnig mismikla greindarskerðingu. Einhvern 

tímann á lífsleiðinni fá um 20% einstaklinga einkenni flogaveiki. Töluvert af börnum með 

einhverfu hafa einnig einkenni ofvirkni en önnur eru mjög lítið virk. Fylgikvilli einhverfu 

eru oft erfiðleikar með svefn og truflanir á matarvenjum. Einhverfir einstaklingar eiga oft í 

erfiðleikum með að sætta sig við ef það verður einhver breyting á daglegri rútínu og fá 

sumir gjarnan reiðiköst. Stundum birtast alvarlegir erfiðleikar með hegðun, svo sem 

sjálfskaðandi hegðun (Umsjónarfélag einhverfra, 2008).  

Rannsókn á norskum ungmennum með þroskahömlun og einhverfu annars vegar og 

eingöngu þroskahömlun hins vegar sýndi að ungmenni með þroskahömlun auk einhverfu 

voru rúmlega tvöfalt líklegri til að verða þunglynd heldur en ungmenni sem voru eingöngu 

með þroskahömlun. 53,2% ungmenna sem höfðu bæði þroskahömlun og einhverfu voru 

með eina eða fleiri geðröskun (Bakken, Helverschou, Eliertsen, Heggelund, Myrbakk og 

Martinsen, 2010). 

3.3 Greining 

Þegar það vaknar grunur um að barn sé með einhverfu verður fólk oft ráðvillt. Það er 

misjafnt hvort grunurinn vaknar hjá foreldrum, ungbarnaeftirliti, leikskóla eða í 

grunnskóla. Ef staðan er þannig að það þarf að láta greina barnið þarf tilvísun frá 

sérfræðingi. Tilvísunin er útveguð í gegnum starfsfólk skólans eða leikskóla, lækna eða 

sálfræðinga. Til þess að greina einhverfu, þá er það gert með því að horfa á þau einkenni 

sem koma fram í hegðun (Einhverfusamtökin, 2012.a; Umsjónarfélag einhverfra, 2008). Á 

Íslandi er notast við greiningarviðmið sem nefnist ICD-10, samkvæmt þessum staðli þá 

þarf að koma fram að lágmarki sex einkenni af tólf sem kemur fram í ákveðnum matslista, 

til að greinast með einhverfu. Í flokknum þar sem markmiðið er að skoða hæfni til 

samspils við aðra þurfa að koma að minnsta kosti tvö einkenni. Í flokknum sem metur 

tjáskiptahæfni þarf að koma minnst eitt af einkennunum og einnig þarf eitt af einkennum 

að koma úr flokki sem metur hegðunina. Ef það koma fram færri einkenni hjá barninu þá 

er um að ræða ódæmigerða einhverfu. Skerðing í þroska þarf einnig að hafa komið fram í 

þroska áður en barnið verður þriggja ára, í að minnsta kosti einu af þessum atriðum: 

málskilningi eða málnotkun, geðtengslum við persónur sem barnið umgengst mikið eða í 

félagslegu samspili, í starfrænum- eða ímyndunarleik (Ægir Már Þórisson, 2004).  

Fjórir þættir eru hafðir til viðmiðunar við skoðun og mat á barni. Foreldrar mæta í 

viðtal (ADI-R), skoðað eru megineinkennin þrjú og að lokum eru reiknuð saman stig fyrir 

vægi einkenna. Næsti þáttur felst í beina athugun á hegðun (ADOS), þá er lögð áhersla á 
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að skoða félagslegt samspil og boðskipti. Síðan eru reiknuð út stig sem segja til um hvar 

barnið stendur á einhverfurófinu. Eftir þennan þátt er útbúið mat á aðlögunarfærni 

barnsins (VABS) sem útfyllt er í viðtali sem tekið er við foreldra barnsins, þannig fást 

upplýsingar um félagslega aðlögun, hvernig barnið stendur sig í athöfnum í daglegu lífi og 

boðskipti. Að lokum er gerð læknisskoðun. Strákar eru fjórum sinnum líklegri en stelpur til 

að fá einhverfurófsgreiningu (Einhverfusamtökin, 2012.b; Robeldo og Kurharski, 2008). 

3.4 Styrkleikar 

Einstaklingar með einhverfu geta verið ólíkir, sem lýsir sér þannig að vitsmunaþroskinn 

getur verið mismikill, en þessir einstaklingar geta verið afburðagreindir eða með mikla 

þroskahömlun og allt þar á milli. Sum einhverf börn eru mjög góðir námsmenn á meðan 

aðrir glíma við mikla námsörðugleika (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 

2014). Einstaklingar með einhverfu eins og allir aðrir búa yfir ýmsum styrkleikum. Einhverf 

börn geta verið með sérgáfur til dæmis í músík, myndmennt, tungumálum eða 

stærðfræði. Sjónminnið þeirra er oft gott, þau læra og færnin þeirra er í sífelldri þróun 

þangað til þau eru komin á fullorðinsaldur. Þeim, eins og flestum öðrum, finnst gaman af 

húmor og þeim líður vel þegar það er rútína í kringum þau (Bjarnveig o.fl., e.d.). 

3.5 Námsörðugleikar 

Vitsmunaþroski barna með röskun á einhverfurófi er mismikill en þau geta verið með 

mikla þroskahömlun eða reynst afburðagreind og allt þar á milli. Þannig að gengi þessara 

barna í skóla getur verið misjafnlega gott. Sumum gengur vel námslega á meðan önnur 

eiga í námsörðugleikum. Oftast gengur ágætlega þegar þau hefja grunnskólagöngu, sér í 

lagi í grunnfögum þar sem þau eru að lesa og reikna. En þrátt fyrir það geta ýmsir 

örðugleikar komið fram þegar líður á skólagönguna. Það sem veldur þessum 

námsörðugleikum er tilhneiging barna til að þróa með sér ákveðnar leiðir þegar þau eru 

að leysa allskonar verkefni. Sumum finnst létt að reikna flókin stærðfræðidæmi í huganum 

og þau nota þá eigin aðferðir við það. Það skiptir þó máli að þau kunni grundvallar 

vinnureglur og aðferðir því seinna meir verður námsefnið flóknara og þá verður ekki eins 

auðvelt að reikna í huganum. Í flestum tilfellum vantar þeim sérstaka aðstoð, að það sem 

þau vinna að sé lagað að færni þeirra og þeim kennt að vinna eftir vissu líkani eða 

formúlum, t.d. í stærðfræði og hvernig þau leysa dæmi (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós 

Jóhannsdóttir, 2014). 

Mörg skólabörn sem glíma við einhverfu eiga í miklum erfiðleikum með að greina 

aðalatriði frá aukaatriðum og halda þræði í ýmsum lesgreinum. Eftir því sem þau eldast þá 

aukast kröfurnar, nemendur þurfa til dæmis að vera góðir í að greina texta, vísa í annan 
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texta og draga ályktanir í mörgum bóklegum greinum, til dæmis í íslensku og sögu. Þau 

þurfa að vera góð í að greina aðalatriði, geta lesið á milli línanna og tengja saman 

upplýsingar. Margir einhverfir nemendur eiga mjög erfitt með þetta. Hlutbundin hugsun 

og tilhneiging til að úthugsa smáatriði er eitt af því sem einkennir þau (Sigrún Hjartardóttir 

og Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014). 

3.6 Viðbrögð 

Einhverfir nemendur þurfa að fá viðeigandi hjálp í sínum skóla, það skiptir máli að 

starfsfólk skólans sé meðvitað um einhverfu og noti kennsluaðferðir sem henta fyrir 

einhverfa nemendur. Margar kennsluaðferðir hafa virkað vel og aðferðirnar eru 

viðurkenndar sem áhrifaríkar við kennslu fyrir einhverf börn. Það þarf þó að hafa viss 

markmið í huga og það fer eftir því hvaða kennslu barnið á að fá hvaða aðferð verður 

notuð. Fyrir aldurshópinn sex til níu ára eru gagnreyndar aðferðir meðal annars heildstæð 

atferlisþjálfun, jafningjaþjálfun, sjónrænt skipulag, félagsfærnisögur, þjálfun lykilsvörunar 

og herminám. Ekki er búið að rannsaka mikið af aðferðum fyrir eldri börn, 10-18 ára en 

viðurkenndar aðferðir eru m.a. herminám, leiðir við að auka sjálfstjórn, sjónrænt skipulag 

og leiðir úr hagnýtri atferlisgreiningu (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 

2014). 

Einhverfir nemendur þurfa að hafa gott skipulag og góðan ramma í kennslustund til 

að auðvelda þeim að skilja þær kröfur sem gerðar eru til þeirra og hvaða hegðun er 

æskileg. Einhverfir geta átt erfitt fyrir utan kennslustund þar sem er ekki eins mikil gæsla, 

um er að ræða frímínútur, frjálsir tímar og þegar þau eru á leiðinni í sund eða í íþróttahús. 

Öðruvísi skóladagar geta reynst þeim erfiðir, svo sem þemadagar þar sem rútínan sem 

einhverfir nemendur þurfa er brotin upp og það eiga þeir erfitt með að takast á við. 

Hópvinna getur reynist þeim erfið þar sem það reynir á félagslegt samspil. Þau geta fundið 

fyrir erfiðleikum í íþróttum, þar sem samhæfing og hreyfifærni getur gjarnan ekki verið 

góð hjá þeim. Margir einhverfir eiga einnig erfitt með heimanám (Sigrún Hjartardóttir og 

Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014). 

Það eru nokkur úrræði í boði fyrir nemendur með einhverfu, svo sem aðstoð inn í 

bekk, sérdeildum, námsveri, þátttökubekkjum eða sérskólum. Yfirleitt eru ákveðin teymi 

sem skipuleggja kennsluna, þjálfunina og stuðninginn, þar sem kennari, þroskaþjálfi og 

stuðningsfulltrúi gegna miklu hlutverki (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 

2014). 
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3.6.1 Þjálfunarleiðir 

Mörg einhverf börn læra ekki af umhverfi sínu á eins hátt og börn sem glíma ekki við 

einhverfu. Finna þarf úrræði fyrir þessi börn svo þau geti smátt og smátt tileinkað sér 

þekkingu og færni sem nýtist þeim við síbreytilegar aðstæður (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 

2000). Nemendur með einhverfu fá í auknum mæli þá aðstoð sem þau þurfa í skólanum. 

Miklu máli skiptir að styðjast við viðurkennt verklag í kennslu fyrir nemendur og þar 

gegnir starfsfólk skólans lykilhlutverki. Starfsfólk skólans þarf að fá hvatningu til að afla sér 

þekkingar um einhverfu og tileinka sér þjálfunarleiðir fyrir börn með þessa röskun (Sigrún 

Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014). Hér á eftir eru nokkrar þjálfunarleiðir sem 

eru til fyrir einhverf börn. Hér á eftir er fjallað um nokkrar þjálfunarleiðir fyrir einhverf 

börn.  

3.6.2 Atferlisþjálfun  

Atferlisþjálfun byggir á vísindalegum lögmálum sálfræðingsins Burrhus Frederic Skinner 

um virka skilyrðingu. Markmið þess er að ýta undir æskilega hegðun svo sem málnotkun 

og tjáskipti og draga úr óæskilegri hegðun eins og hvatvísi (Zachor, Ben-Itzchak, 

Robinovich og Lahat, 2007). Í mörgum kennsluáætlunum sem eru búnar til fyrir einhverf 

börn gegnir atferlisþjálfun stóru hlutverki. Með atferlisþjálfun er markmiðið að einhverf 

börn verði hæfari til tjáskipta, skapa grundvöll fyrir félagsleg samskipti, eflist í leik og 

hjálpa þeim að verða meira sjálfstæð (Robeldo og Kucharski, 2008). 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins skilgreinir atferlisþjálfun á eftirfarandi hátt:  

Atferlisþjálfun er markviss, árangursrík og viðurkennd leið sem hefur verið 

þróuð til þess að hafa áhrif á hegðun og byggja upp margvíslega færni hjá 

börnum, m.a. hjá börnum með röskun á einhverfurófi. Atferlisþjálfun byggir á 

aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar (applied behavior analysis – ABA). 

Atferlisgreining er vísindagrein sem fæst við rannsóknir á lögmálum hegðunar 

og leggur áherslu á að hagnýta þá þekkingu á ýmsum sviðum mannlífsins, m.a. 

við kennslu barna með röskun á einhverfurófi. (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, e.d.a)  

Markmiðin eru unnin í samráði við foreldra barnsins og haft er til hliðsjónar námsskrá 

sem hentar börnum með einhverfu. Horft er til þarfa barnsins með hliðsjón af því sem 

börn á sama aldri eru að gera. Jafnframt er tekið mið af styrkleikum barnsins og það sem 

barnið hefur áhuga á sem og óskum foreldra. Bein kennsla er oftast notuð í þeim tilgangi 

að þjálfa barnið í nýrri færni eða beina athygli barnsins að því sem liggur fyrir að barnið 
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læri. Kennsluefninu er skipt í smærri einingar svo barnið geti lært skref fyrir skref hvern 

hluta á kerfisbundinn hátt sem síðar eru tengdir flóknari athöfnum. Það eru meðal annars 

notaðar aðgreindar kennsluæfingar sem er undir stjórn þjálfarans (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.a).  

Þjálfarinn byrjar æfinguna á vísbendingu eins og sýna barninu mynd til að skoða, spyr 

spurninga eða gefur því fyrirmæli sem eru auðveld til að byrja með en verða svo erfiðari. 

Barnið fær nokkrar sekúndur til að hugsa sig um áður en það svarar og fer framhaldið eftir 

því hvort barnið svari rétt eða rangt. Þjálfarinn sýnir svo strax viðbrögð við svarinu eftir að 

barnið hefur sagt svarið, ef svarið er rétt þá fær barnið umbun. Ef barnið á erfitt með að 

svara þá veitir þjálfarinn því aðstoð, með stýringu nær hann fram réttu svari í næstu 

æfingum. Markmið stýringar er að auka líkur á að barnið svari rétt og þar með takmarka 

röng svör. Það þarf þó að gæta þess að barnið verði ekki háð stýringum. Í skipulögðum 

aðstæðum með beinni kennslu fær barnið nóg af tækifærum til að æfa sig, þá er áhersla 

lögð á náttúrulega kennslu. Náttúrleg kennsla merkir að kennt er í eðlilegu umhverfi svo 

sem daglegum aðstæðum er viðeigandi hegðun styrkt (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, e.d.a). Á meðan verið er að þjálfa barnið skiptir máli að þjálfarinn skoði og meti 

aðferðir sínar reglulega. Foreldrar fá leiðbeiningar frá atferlisþjálfara um aðferðina svo 

þeir geti stuðst við aðferðina heima (Robeldo og Kucharski, 2008).  

Dr. Lovaas og samstarfsfólk hans, eru frumkvöðlar í atferlisþjálfun einhverfra barna og  

hafa gert rannsóknir á því sviði. Tímamót urðu þegar niðurstöður rannsókna hans voru 

birtar þar sem börn sýndu mikinn árangur eftir að hafa verið í atferlisþjálfun (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 1997). Börn sem fengu 40 kennslutíma vikulega í atferlisþjálfun í rannsókn dr. 

Lovaas sýndu auk þess árangur í tungumálakunnáttu og greindarvísitala um helmings 

þeirra hækkaði. Atferlisþjálfun var sú fyrsta í sögunni til að sýna mikinn árangur á sviði 

einhverfu (Axelrod, McElrath og Wine, 2012). 

3.6.3 TEACCH  

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communitations Handicapped 

Children) eða meðferð og kennsla barna sem glíma við einhverfu og skyldar 

boðskiptatruflanir er alhliða þjónustulíkan fyrir einstaklinga sem eru með einhverfu og 

aðstandendur þeirra. TEACCH byggir á hugmyndum eftir prófessor Eric Schopler þar sem 

hann kom með þá tillögu að meðferð fólks með röskun á einhverfurófi yrði sniðin að 

þörfum þeirra (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.b). TEACCH kerfið byggir á 

samfélagslegum grunni og dregur saman ýmis kerfi og leiðir til að hjálpa þeim sem eru 

með einhverfu að læra og verða góðir þjóðfélagsþegnar. Aðferðin leggur upp með þá 

hugmyndafræði að umhverfi fyrir einhverfa sé skipulagt og með vel úthuguðum náms- og 
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leiksvæðum, dagskrám og vinnutímum og er áhersla lögð á mikilvægi þess að samskiptin 

séu skýr. Kerfið er byggt upp á sjónrænum vísbendingum sem notaðar eru til að örva 

einstaklinginn og aðstoða hann við að muna hvað mun gerast næst (Robeldo og 

Kucharski, 2008). Til að ná sem bestum árangri með TEACCH þarf kerfið að vera í stöðugri 

endurskoðun og ná yfir sem flestar aðstæður í daglega lífi barnsins hverju sinni. Áhersla er 

lögð á einstaklingsmat. Í framhaldi af matinu er þjálfunaráætlun útbúin, starfað er 

markvisst með styrkleika barnsins og þá þætti sem styrkja sjálfstæði, færni og áhugasvið 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.b). 

3.6.4 Skipulögð kennsla  

Skipulögð kennsla er aðferð sem er hluti af TEACCH hugmyndafræðinni. Skipulögð kennsla 

er hentug fyrir einstaklinga sem eru með röskun á einhverfurófi. Þegar þessi aðferð er 

notuð er hentugt að kennslustofan sé skipulögð á vissan hátt nemendunum til 

einföldunar. Það skiptir máli hvar hlutir eru staðsettir í kennslustofunni. Á ákveðnum 

stöðum eru sjónrænar vísbendingar staðsettar þar sem fram koma upplýsingar til hvers er 

ætlast á hverjum stað. Eins og til dæmis hvar nemandinn á að borða, vinna, leika og svo 

framvegis. Mikilvægt er að hafa fasta stundaskrá fyrir hvern dag fyrir nemandann. Það 

virkar mjög vel ef stundatafla er búin til á sjónrænan hátt t.d. myndir eru settar á vegg svo 

nemandinn sjái hvað er á dagskrá yfir daginn og í hvaða röð. Nemendur öðlast öryggi og 

læra að gera mun á athöfnum. Dagskrá barnins getur verið í ýmsum formum, í formi 

mynda, hluttáknum eða í rituðu máli (Ragnheiður Júlíusdóttir, 1998). 

3.6.5 CAT-kassinn  

CAT- kassinn stendur fyrir Cognitive Affective Training eða Hugræn tilfinningaleg þjálfun. 

CAT-kassinn er sérstaklega þróaður til að gera samtöl við börn og unglinga auðveldari, 

auka skilning þeirra á sjálfum sér og öðrum, að þau öðlist skilning á sína eigin hegðun og 

byggja upp góð og betri félagsleg samskipti. Markmiðið er að hjálpa börnum og unglingum 

frá aldrinum sex ára sem eiga erfitt með að tjá sig beint með tilfinningum, hugsunum og 

upplifunum. Cat-kassinn er tæki sem er notaður fyrir samræður, hann inniheldur 

tilfinningabók, dagbók, hrósbók og áhugabók (Einhverfuráðgjöfin ÁS, e.d).  

3.6.6 Aðrar þjálfunarleiðir 

Til eru þjálfunarleiðir sem hjálpa börnum sem tjá sig lítið sem ekkert með tali. 

Þjálfunarleiðirnar heita PECS myndrænt boðskiptakerfi, Tákn með tali og Bliss. PECS er 

myndrænt boðskiptakerfi sem notað hefur verið mikið fyrir börn með röskun á 

einhverfurófi, hafa litla eða enga boðskiptafærni og hafa ekki þá færni að geta talað. PECS 

boðskiptaþjálfun er kerfi sem unnið er eftir við þjálfun á frumkvæði til boðskipta og 
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málhegðun en ekki er lögð áhersla á talmál. Eftir því sem boðskiptafærni barns eykst hefur 

það góð áhrif á þróun talmáls. Til að þjálfa virk boðskipti eru notaðar myndir og/eða 

önnur tákn, barnið lærir að skipta á mynd og því sem það langar að fá (Guðný 

Stefánsdóttir, 2014). Tákn með tali (TMT) er tjáskiptaaðferð sem fyrst var ætluð 

nemendum með mál- og þroskaröskun. TMT aðferðin byggist á því að einföld hreyfitákn 

eru notuð á markvissan hátt til stuðnings við talað mál (Sigrún Grendal Magnúsdóttir, 

2010.a). Bliss er myndrænt táknmál, orð og hugtök er táknuð með rökrænum teikningum í 

staðinn fyrir bókstafi. Táknmálið byggist á afmörkuðum fjölda grunntákna sem létt er að 

raða saman á ýmsa vegu og búa þannig til ný tákn (Sigrún Grendal Magnúsdóttir, 2010.b). 
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4 Mikilvægir þættir 

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvæga þætti skólastarfs, sagt verður frá 

einstaklingsmiðuðu námi og skóla án aðgreiningar. Eins verður sagt frá lögum um rétt 

allra nemenda til kennslu og rétt þeirra sem eru með sérþarfir. Farið verður yfir hlutverk 

þeirra starfstétta innan grunnskólans sem starfa með nemendum sem glíma við raskanir, 

til dæmis ADHD og einhverfu. Skýrt verður frá störfum þroskaþjálfa, sérkennara og 

stuðningsfulltrúa. Þeir sem sinna sérfræðiþjónustu og námsráðgjöf sinna sínu hlutverki, og 

bera hag nemenda fyrir brjósti. Að lokum verður fjallað um mikilvægi þess að samstarf sé 

gott á milli heimili og skóla. Eitt mikilvægasta mótunarskeið barnsins sem einstaklingur og 

þjóðfélagsþegn er á grunnskólaárunum. Skólinn á að veita nemendum tækifæri til að afla 

sér þekkingu, leikni og hæfni sem býr þá undir áframhaldandi nám eftir að þeir hafa lokið 

grunnskólanámi. Í skólanum er undirstaða fyrir þátttöku einstaklinga í lýðræðisþjóðfélagi 

byggð auk þeirra manngilda sem styðja við þroska þeirra, að þeir fræðist um menningu á 

Íslandi sem og annarra landa og beri virðingu fyrir ólíkri menningu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Samkvæmt 2. grein Aðalnámskrá grunnskóla um markmið grunnskóla kemur fram að: 

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska 

allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. 

Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni 

arfleið íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við að 

haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og 

stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. Grunnskóli skal 

stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla með það að markmiði að tryggja 

farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 32) 

Það skiptir máli að kennarar viðurkenni nemendur eins og þeir eru og kennari getur 

kennt nemenda að viðurkenna sjálfan sig og fá tilfinningu fyrir eigin verðleikum. Hann 

getur stuðlað að þroska nemandans og hjálpað honum að nýta þá eiginleika sem honum 

eru áskapaðir, hjálpar honum að læra að verða sjálfstæður, stutt hann í að hann læri að 

vinna úr vanda sem kemur upp í lífinu. Flestir takast á við vonbrigði og sársauka sem geta 

komið upp í æsku og táningsárunum, kennarar eiga að veita þeim styrk til að vinna úr því 

(Gordon, 2001). Góð samskipti skipta einnig mjög miklu máli svo nemendum líði vel í skóla 
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og það eykur líkur á að nemendur nái góðum árangri. Það eru sjö atriði sem einkenna góð 

samskipti og þau eru: 

 Virðingu er hægt að sýna á ýmsan hátt og gott er að hafa í huga afstaða 

einstaklinga, hugsana og tilfinninga er það sem mótar virðingu. Vert er að hafa í 

huga að virðing og hlustun haldast í hendur. Til þess að einstaklingur eigi skilið 

virðingu þá þarf hann að sýna öðrum virðingu og gagnkvæm virðing hefur þar 

mest að segja. 

 Traust þarf að vera gagnkvæmt í samskiptum og þá skiptir máli að einstaklingar 

sýni að það sé hægt að treysta þeim. Einstaklingar þurfa að finna fyrir öryggi þegar 

þeir vilja deila sínum vangaveltum og hugsunum og því er hreinskilni mikilvæg 

þegar kemur að trausti. 

 Skilningur skiptir miklu máli þegar verið er að hlusta vel og reyna að skilja aðra.  

Það getur komið fyrir að einstaklingar tjá sig í meira lagi og leggja lítið við hlustir 

því flestir vilja fá athygli og vilja segja sínar skoðanir.  

 Jákvæðni og neikvæðni eru hugtök sem allir vita hvað er og hafa álit á. Segja má 

að hugarfar sé bráðsmitandi en það hefur gjarnan áhrif á hvernig umhverfi fólks 

mótast. Sá sem er jákvæður reynir alltaf að finna leiðir til lausnar en sá neikvæði 

er alltaf að leita að hindrunum og afsökunum.  

 Sveigjanleiki og þá birtist hugtakið „sjaldan veldur einn þá tveir deila“. Deilur eiga 

yfirleitt rætur sínar að rekja til einhverra hagsmuna, hvort sem um er að ræða 

tilfinningar, hvernig tengsl eru við aðra eða staða. Togstreita getur myndast ef það 

er ágreiningur eða árekstrar en afleiðingarnar gætu verið að fréttir berast hratt á 

milli einstaklinga og þá skiptir sveigjanleiki miklu máli. Það er jákvæður eiginleiki 

að geta gefið eftir, en hafa þarf í huga að í samskiptum geti báðir aðilar komið sínu 

fram. Það sem einkennir góð samskipti er málamiðlun. 

 Einlægni endurspeglar hreinskilni, að einstaklingur geti sagt hvað liggur honum á 

hjarta, verið opinn og verið samkvæmur sjálfum sér. Tengsl og samskipti 

einstaklinga geta verið misgóð en einlægni segir mikið um ríkjandi hugarástand 

eða hugarfar sem skín í gegnum samræðurnar. Það skiptir máli að vera einlægur 

því það veitir einstaklingnum vellíðan og getur stuðlað að dýrmætri 

tengslamyndun. 

 Þolinmæði er góður eiginleiki, því það getur tekið sinn tíma að eiga í samskiptum 

og ef andrúmsloftið er spennuþrungið þá fæst lítill árangur. Í vandasömu samtali 
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skiptir máli að byrja samræður á góðum nótum, ná tengslum, sýna skilning og 

þannig mynda gagnkvæmt öryggi milli einstaklinga (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann 

Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 

Það skiptir miklu máli fyrir börn sem eru á grunnskólaaldri og glíma við raskanir að 

þau finni að þau séu í öruggu umhverfi í skólanum og að kennarar, og aðrir innan skólans, 

taki tillit til röskunarinnar. Börnin geta átt góðan möguleika að ganga vel í náminu ef þarfir 

þeirra eru hafðir í huga (Dornbush og Pruitt, 2002). Þar sem rannsóknir sýna að um eitt af 

hverjum tuttugu börnum greinast með ADHD, þá skiptir máli að kennarar og starfsfólks 

skólans hafi þekkingu á ADHD og viti hvernig best sé að vinna með þeim (Dornbush og 

Pruitt, 2002; Grétar Sigurbergsson, e.d.). Huga þarf að mörgu þegar nemandi með ADHD 

er í bekk, eins og til dæmis hvernig nemandanum finnst best að læra og hvernig skipulagið 

er í skólastofu nemandans (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Grunnskólabörn sem glíma við 

einhverfu þurfa einnig að finna að þau séu í öruggu umhverfi í skólanum. Það er mikilvægt 

fyrir þau að það sé gott skipulag og góður rammi í kennslustund, annars er hætta á að þau 

eigi erfitt með að skilja kröfurnar sem gerðar eru til þeirra og hvaða hegðun sé æskileg. 

Einhverfir nemendur geta átt erfitt fyrir utan kennslustund þar sem ekki er mikil gæsla, 

eins og í frímínútum o.s.frv. Nemendur með ADHD og einhverfu eiga rétt á meiri aðstoð í 

námi sínu, frá stuðningsfulltrúa, sérkennara, námsráðgjafa, þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, 

námsveri og þátttökubekkjum. Í samvinnu við foreldra þá er teymi að vinna saman að því 

að meta styrkleika og þarfir nemandans, þá er búinn til ákveðinn rammi og rútína, útbúin 

eru myndrænar leiðbeiningar og gott hvatningarkerfi (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013; Sigrún 

Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014).  

4.1 Einstaklingsmiðað nám 

Einstaklingsmiðað nám er hugmyndafræði sem felst í því að fylgja þörfum einstaklinga 

námslega séð og miða námið og aðstæður eftir að því sem þau þurfa (Aldís Yngvadóttir, 

2008). Þegar talað er um einstaklingsmiðað nám, þá merkir það oftast að kennarar séu 

sveigjanlegir og geti mætt þörfum nemenda sinna á einstaklingsmiðaðan hátt. 

Viðfangsefnin geta verið ólík á milli nemenda og því hentar ekki öllum að læra það sama. 

Lögð er áhersla á að nemendurnir beri ábyrgð á eigin námi og að þeir séu virkir (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2004). 

Í grein Aldísar Yngvadóttur (2008), um einstaklingsmiðað nám og möguleikann á að 

þróa námsefni sem eru hentug fyrir ólíka nemendur, kemst hún að niðurstöðu um að 

hugtakið einstaklingsmiðað nám snýst um að búa til ólíkar aðstæður fyrir fjölbreyttan 

nemendahóp að læra í. Í greininni kemur fram að kona að nafni Carol Ann Tomlinson hafi 

komið með hugmyndir um fjölbreytta kennsluhætti og hún kynnti hugtakið 



38 

einstaklingsmiðun. Samkvæmt henni, þá er sveigjanleiki í kennsluaðferðum, námstíma, 

verkefnum, hópaskiptingu og hópstarfi lykillinn. Tomlinson segir að mikilvægi 

einstaklingsmiðaðrar kennslu felist í því að kennari greini námshæfi, áhuga, námstíl og 

viðhorf nemenda. Þessi aðferð þarf að beinast að inntaki, aðferð, afrakstri og hvernig 

námsumhverfið er (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). 

Hér fyrir neðan er mynd sem sýnir hvernig hugmynd Tomlinsons er um 

einstaklingsmiðun og kom fram í grein Aldísar. Lýst er á myndrænan hátt hver ábyrgð 

kennara gagnvart nemendum er þegar unnið er eftir kenningum um einstaklingsmiðað 

nám. 

 

 

Mynd 1: einstaklingsmiðuð kennsla 

Í námskránni kemur fram hvernig á að taka tillit til einstaklingsins: „Almenn menntun 

stuðlar á hverjum tíma að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir 

daglegs lífs. Almenn menntun miðar að því að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum 
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sínum og hæfileikum og þar með hæfni til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 15). 

Ein af leiðunum til að ná að auka einstaklingsmiðun í kennslu er ein leiðin til þess að 

kennarar hugsi út fyrir rammann og geti farið sínar leiðir. Fram kemur í námskránni: 

„Nauðsynlegt er að nálgast viðfangsefnin á heildstæðan hátt af faglegri víðsýni og eftir 

atvikum samfaglega. Það getur kallað á óhefðbundna kennsluhætti og nýstárlega nálgun í 

skólastarfi“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 17). Einnig skiptir áhugi líka 

máli, að tillit sé tekið til áhugasviðs nemenda og þeirra ábyrgð á eigin námi: 

Mikilvægt er að skólinn taki mið af þörfum allra barna og ungmenna á 

einstaklingsbundinn hátt. Allir þurfa tækifæri til að njóta styrkleika sinna sem 

er lykilþáttur í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Mörg áhugamál barna og 

ungmenna stuðla að heilbrigði og geta nýst í þessu samhengi. Með því að gefa 

áhugasviðum þeirra rými í skólastarfinu gefst tækifæri til að vinna út frá 

styrkleikum og áhuga, byggja upp jákvæða sjálfsmynd og efla þannig heilbrigð. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 23) 

4.2 Skóli án aðgreiningar 

Í dag er skóli án aðgreiningar opinber menntastefna hér á landi. Stefnan er sprottin úr 

hugmyndum um að öll börn á grunnskólaaldri eigi jafnan rétt á að fá menntun í sínu hverfi 

samkvæmt Salamanca-yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna og að þau sem eiga rétt á stuðning 

eigi að fá hann. Fram kemur í Salamanca yfirlýsingunni að öll börn eigi rétt á að vera í 

skóla án aðgreiningar og að menntakerfi eigi að taka tillit til þess að einstaklingar og 

námsgeta hvers og eins er ólík. Markmið stefnunnar er að öll börn, í öllum heiminum, séu 

í almennum skóla án aðgreiningar, óháð sérþörfum, fötlunum eða námsgetu. Sérúrræði 

ætti að forðast, sé kostur á því (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1998). Í stefnu 

skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar er skóli án aðgreiningar skilgreindur á þann veg 

að hann byggir á viðurkenningu og þátttöku allra nemenda. Allir eiga að njóta virðingar og 

ná eins góðum mögulegum árangri og hægt er. Einnig er lögð áhersla á að stuðningur sem 

veittur er ráðist að þörfum hvers einstaklings (Skóla- og frístundaráð Reykjavíkur, 2012). 

Með skóla án aðgreiningar er þannig átt við grunnskóla í hverfi þar sem nemendi býr, þar 

sem almennt skólastarf komi til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda í almenna 

skólastarfinu með lýðræði og félagslegu réttlæti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2010).  

Skólinn á að aðlaga sig að þörfum barnanna og búa til rými til kennslu sem hentar 

hverjum nemenda. Þá hefur nemandi rétt á að vera í sama bekk og jafnaldrar sínir með 
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stuðning frekar en að vera í sérdeild eða í sérstökum skóla (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Réttindi þeirra eru að það sé farið eftir námskrá með þarfir þeirra í huga og á 

menntakerfið að sjá til þess að útvega þannig námskrá. Það á að þróa námskrána þangað 

til að hún hentar öllum nemendum (Watkins, 2007). Allir grunnskólar sem eru skólar án 

aðgreiningar ættu að hafa ákveðinn ramma í huga fyrir alla kennara, sem þeir fara eftir. 

Innan ramma verkefnis miðstöðvarinnar Kennaramenntun í anda nám án aðgreiningar, 

hefur verið búin til færnilýsing fyrir kennara sem starfa í skólum án aðgreiningar. Hún 

greinir ramma grunngilda og færnisviða sem hjálpar til að undirbúa þá undir störf í skóla 

án aðgreiningar og tekur mið af fjölbreytileika í öllum sínum myndum. Ramminn er 

svohljóðandi: 

 Að geta lagt mat á ólíkar þarfir nemenda – litið er á fjölbreytileika nemenda sem 

mannauð og menntunarauka. Færnisviðin sem fylgja þessu grunngildi tengjast: 

skilningi á námi án aðgreiningar; skoðun kennarans á fjölbreytileika meðal 

nemanda.  

 Að veita öllum nemendum stuðning – kennarar vilja að allir nemendur nái góðum 

árangri. Færnisviðin sem fylgja þessu grunngildi tengjast: aukinni fræðslu meðal 

nemenda á fræðilegu, hagnýtu, félagslegu og tilfinningalegu sviði; skilvirkum 

kennsluaðferðum í sundurleitum nemendahópum.  

 Að geta unnið með öðrum – samstarf og teymisvinna er öllum kennurum 

mikilvæg. Færnisviðin sem fylgja þessu grunngildi tengjast: samstarfi við foreldra 

og aðstandendur; samstarfi við ýmsa aðra sérfræðinga á sviði menntamála. 

 Að þroskast í starfi – kennsla er námsferli og kennurum ber að stunda símenntun. 

Færnisviðin sem fylgja þessu grunngildi tengjast: fagmennsku kennara; almennu 

kennaranámi sem undirstöðu faglegrar starfsþróunar. (Evrópumiðstöð um nám án 

aðgreiningar og sérþarfir, 2014) 

Samkvæmt 13. grein laga nr. 91 frá árinu 2008 um rétt nemenda kemur fram að öll 

börn sem stunda nám í grunnskóla eigi rétt á kennslu sem hentar þeim í námsumhverfi 

sem er hvetjandi og viðeigandi húsnæði þar sem haft er í huga hverjar þarfir þeirra eru. 

Nemendurnir eiga að finna að þeir séu öruggir og hæfileikar þeirra fái að njóta sín, þeir 

eiga að geta notið bernsku sinnar í öllu því starfi sem er á vegum skólans. Einnig eiga þeir 

rétt á því að láta skoðun sína í ljós hvað varðar námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag 

skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem tengjast þeim. Hafa þarf í huga að taka tillit til 

sjónarmiða þeirra. Allir nemendur eiga að hafa umsjónarkennara sem fylgist vel með 

náminu þeirra og þroska, hvernig þeim líður og hugar að almennri velferð. Kennarinn 
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veitir leiðsögn í námi og starfi, hjálpar og gefur nemendum ráð um ýmis mál sem snerta 

þá auk þess að stuðla að góðu samstarfi á milli heimilis og skóla (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

Í 17. grein sömu laga er fjallað um réttindi nemenda sem eru með sérþarfir. Þar 

kemur fram að öll börn hafi þau réttindi að námsþörfum þeirra sé mætt í almennum 

grunnskóla án misræmis vegna líkamlegs eða andlegs atgervis. Nemendum ber að mæta 

með ákveðnum stuðningi í samræmi við sérþarfir sem geta stuðlað að erfiðleikum í námi. 

Sem rekja má til dæmis sértækra námsörðugleika, félags- eða tilfinningalegra örðugleika, 

fötlunar, lestrarörðugleika, langveikinda eða annarra heilsutengdra þátta (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

Þegar kemur að skipulagi náms fyrir alla nemendur og að kennslan leggur meiri 

áherslu á mismunandi hæfileika, áhuga og reynslu þeirra, er meginforsendan að kennarar 

séu með hugann opinn fyrir margbreytileikanum og nýti það í kennslu (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2003). Kennarar þurfa að fá fræðslu og endurmenntun reglulega til að 

þekkja vel starfshættina sem snýr að skóla án aðgreiningar. Við innleiðingu bekkjarstarfs 

án aðgreiningar fylgja erfiðleikar sem eru meðal annars fólgnir í því hversu mikið það 

krefst af kennurum og því að þeir þurfa að búa yfir fjölbreyttri færni. Að læra að starfa 

með einstaklingum með ýmis konar fatlanir krefst þess að kennarar fái stuðning við að 

auka færni sína og þekkingu í eflingu samskipta og félagatengsla. Sumir nemendur þurfa 

að fara í sérskóla ef það hentar þeim betur svo þeim gangi vel í náminu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013; Rósa Eggertsdóttir og Grétar Marinósson, 2002). 

Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar byggir á sýn og von um skóla sem er betri fyrir 

alla. Erfiðleikar við framkvæmd eru mögulega vegna þess að skilgreiningar og túlkun á 

hugmyndafræðinni sem býr að baki eru misjafnar. Einnig geta þeir verið af því að það er 

lítið talað um stefnuna, bæði meðal kennara og foreldra en ekki síður þeirra sem hafa 

völd eða eru í aðstæðum til að breyta einhverju (Allan, 2004). Idol (2006) hefur skýrt frá 

því að kennarar eru oftast hlutlausir þegar kemur að hugmyndum um skóla án 

aðgreiningar en þegar um er að ræða nemendur sem glíma við hegðunarerfiðleika, sem 

hafa áhrif á kennslu, þá verða viðhorf þeirra önnur. Kennarar þurfa hjálp við að greina á 

milli nemenda sinna, rýna í kennsluna og gæta þess að nemendurnir sem valda truflun í 

kennslu standi ekki í vegi fyrir þróun nám án aðgreiningar. Þeir þurfa hjálp við að finna 

úrræði eða leiðir til að bregðast á viðeigandi hátt við nemendum sem glíma við 

hegðunarerfiðleika (Idol, 2006). 

Samkvæmt Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar kemur fram að það eru nokkur 

atriði sem stuðla að skóla án aðgreiningar. Í starfi Evrópumiðstöðvarinnar er algengast að 
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mið sé tekið af námi á skyldunámsstigi en þau ná til allra skólastiga, símenntunar og 

framhaldsfræðslu. Einnig gilda þau um formlegt og óformlegt nám. Atriðin eiga jafnt við 

nemendur sem eru fatlaðir og ófatlaðir, þar sem skóli án aðgreiningar snýst um gæði 

menntunar sem allir nemendur eiga að njóta: 

 Brugðist við röddum nemenda – Hlusta skal á það sem nemendur, aðstandendur 

og ráðgjafar hafa að segja, sérstaklega þegar um er að ræða ákvarðanir sem geta 

verið áhrifavaldar í lífi þeirra. Nemendur hafa rétt til þess að tjá sig um ákvarðanir 

sem tengjast þeim í námsmati, námsferlinu og námsáætlunum. Einnig hvernig 

stuðning nemendurnir þurfa til að geta gengið betur í námi sínu, ákvarðanir sem 

varða frammistöðumat sem tryggja á velgengi í námi sem og vellíðan. 

 Virk þátttaka nemenda – Allir nemendur hafa rétt til þess að vera virkir 

þátttakendur í skólanum og einnig í samfélaginu. Nemendur eiga að taka þátt í 

umræðu um hvort þeir þurfi meiri stuðning svo þeir geti verið þátttakendur í öllu 

því sem er í boði í skólanum. Nemendur eiga að finna að þeir séu öruggir í 

skólanum og finnist þeir vera hluti af hópnum. Þeir eiga að fá tækifæri til 

samstarfs og samvinnunáms í hópvinnu með jafnöldrum sínum og öðlast í leiðinni 

góða félagsfærni og samskiptahæfileika. Þegar þeir sýna góða frammistöðu þá 

eiga þeir að fá hrós og viðurkenningu, þeir bera ábyrgð á sínu námi og þátttöku 

sinni í námsferlinu. Þeir stefna hátt og finna fyrir sjálfstæði í námi. 

 Jákvætt viðhorf kennara – Kennarar eiga að vera með gott viðhorf gagnvart öllum 

nemendum sínum og hafa vilja til að vinna með samstarfsfélögum. Allir kennarar 

ættu að líta á fjölbreytileika sem styrk og hvatningu til að vilja öðlast meiri 

fræðslu. Í námi kennara er mikilvægt að öðlast reynslu sem skapar jákvæð viðhorf 

og gildi auk þess að hvetja þá til að leita, ígrunda og finna nýjar lausnir á þeim 

vandamálum sem ólíkum nemendahópum fylgir. Þegar kennarar fá stuðning frá 

samstarfsfólki sem er með sérfræðikunnáttu þá eiga kennarar að vera jákvæðir 

gagnvart því. Kennarar bera ábyrgð á öllum nemendum og sýna skilning á því sem 

þeir vilja upplifa, svo sem öryggi, að finnast þeir vera hluti af hópnum, finnast 

skemmtilegt í skólanum og að ganga vel í skólanum. Kennarar eiga að sýna 

virðingu og vera viðbúnir því að takast á við ýmsar aðstæður sem tengjast andlegri 

heilsu og vellíðan. Einnig þurfa kennarar að vera meðvitaðir um þegar nemandi 

þarf að fá aðstoð og sjá til þess að nemandinn fái aðstoðina án frekari eftirmála. 

 Færni kennara – Til að koma til móts við ýmsar sérþarfir allra nemenda, þá þurfa 

kennarar að afla sér færni. Í námi kennara eiga þeir að hafa öðlast þekkingu, 
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skilning og færni sem eykur sjálfstraust þeirra til að takast á við sérþarfir nemenda 

á skilvirkan hátt. Kennurum ber að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir svo 

nemendum þeirra gangi sem best í námi. Einnig ætti námsmat að fara fram með 

fjölbreyttum aðferðum svo nemendur geti sýnt hvað þeir geta, hvað þeir eru færir 

um, skilja og geti gert, hver á sinn hátt. Mikilvægt er að kennarar geti boðið upp á 

ýmsa möguleika í námi, beiti ýmsum kennsluaðferðum og skipti nemendum í 

sveigjanlega hópa með tilliti til vilja nemenda. 

 Framsýn forysta í skólum – Skólastjórnendur þyrftu að líta fjölbreytileika 

starfsfólks og nemenda jákvæðum augum, hvetja til samstöðu og ýta undir nýjar 

hugmyndir. Skóli án aðgreiningar krefst forystu með framsýni að leiðarljósi á 

öllum stigum svo og gildi þess að allir taki þátt og gott andrúmsloft og 

námsumhverfi verði til og sé sýnilegt. Skólastjórnendur eiga að sjá til þess að 

vellíðan og þátttaka allra nemenda sé höfð í fyrirrúmi í öllum stefnumálum og að 

sú stefna birtist í öllum starfsháttum. Skólastarfið á að vera skipulagt þannig að 

nemendur vinni að ýmsum verkefnum í blönduðum og sveigjanlegum hópum. 

Unnið skal á markvissan hátt að því að bregðast við ólíkum þörfum nemenda með 

auknu námsframboði í almennu námsumhverfi. Skólastjórnendur eiga að vera í 

góðum samskiptum við sveitafélagið, þverfaglega stuðningsaðila og sérfræðinga 

svo þess sé gætt að nemendum og aðstandendum þeirra sé mætt á heildstæðan 

og samræmdan hátt til að nemendum gangi vel í skóla. 

 Samfelld þverfagleg þjónusta  – Allir skólar eiga rétt á að fá stuðning frá 

þverfaglegri félagsþjónustu. Ef heilsu, tilfinningalegum og félagslegum þörfum er 

ekki sinnt hjá nemendum þá gengur þeim ekki vel í námi. Fjölskyldur og ýmsir 

samfélagshópar gætu þurft á aðstoð að halda og þá þurfa þjónustuaðilar eins og 

heilbrigðis- og félagsþjónusta að koma að málum og sjá til þess að heildstæðum 

aðferðum sé beitt. Þverfaglegir þjónustuaðilar eiga að sýna að það sé gott 

samstarf á milli ýmissa þjónustuaðila og skóla í samfélaginu. Þeir eiga að sjá um að 

miðla upplýsingum og að veittur sé viðeigandi stuðningur tímanlega ef frekari 

sérþarfir eru til staðar. Þeir eru í góðri samvinnu með foreldrum og nemendum til 

að auka tengslin milli fjölskyldu, skóla og þverfaglegs teymis. Einnig eru þeir í 

samvinnu með skólum til að gæta þess að allir viðkomandi aðilar taki þátt í 

starfinu, fái sérúrræði innan sveitarfélagsins í samstarfsnet sitt auk þess að leita 

nýrra leiða til að miðla þekkingu. (European Agency for Development in Special 

Needs Education, 2012)  
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4.3 Hlutverk þroskaþjálfa 

Samkvæmt starfslýsingu frá Reykjavíkurborg (e.d.) um hlutverk þroskaþjálfa, kemur fram 

að hlutverk þeirra sé að sjá um að gera einstaklingsáætlun í samráði við bekkjarkennara, 

sérkennara, foreldra og aðra sem eiga við. Hann sér um að gera færni og þroskamat. 

Skipuleggur þjálfunaraðstæður, velur/býr til þjálfunar- og námsgögn og fylgir eftir settum 

markmiðum. Hann sér um að veita ráðgjöf til foreldra nemandans síns og leiðbeiningar er 

lýtur að fötlun nemandans. Einnig sér hann um upplýsingagjöf og upplýsingaöflun vegna 

sérþarfa nemanda. Starf þroskaþjálfara gerir mikið fyrir nemendur með sérþarfir, fram 

kemur í starfslýsingu um hlutverk þroskaþjálfa um ábyrgð í starfi þroskaþjálfa og það felst 

í að: 

 Bera ábyrgð á og sjá um þroskaþjálfun og umönnun nemanda sem glímir við 

fötlun. 

 Bera ábyrgð á samskiptum við fjölskyldu nemanda.  

 Miðla upplýsingum varðandi sérþarfir nemanda til kennara og annarra 

starfsmanna skólans og foreldra nemandans. 

 Gæta réttinda nemanda síns og að hann fái bestu þjónustu sem hann á rétt á. 

 Stuðla að jafnrétti og að það séu jákvæð viðhorf til fatlaðra einstaklinga. 

 Efla og viðhalda fagþekkingu sinni með reglulegri endur- og símenntun 

(Reykjavíkurborg, e.d.). 

4.4 Hlutverk sérkennara 

Sérkennari hefur sérmenntun til að sinna sérstökum stuðning í skóla og sér um að veita 

ráðgjöf til bekkjarkennara og annarra grunnskólakennara (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2010). Sérkennsla felur í sér: 

 Að nemendur sem þurfa sérkennslu fái kennslu við sitt hæfi. 

 Sérkennsla getur farið fram með sérkennslu eða skiptitímum inni í bekkjardeild. 

Með einstaklingskennslu utan bekkjardeildar eða í sérstökum námshópum að 

hluta eða öllu leyti. 

 Mikla breytingu á námsmarkmiðum, námsefni, námsaðstæðum og/eða 

kennsluaðferðum miðað við það sem samnemendur í sama árgangi er boðið upp 

á.  
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 Með þarfir nemandans í huga, þá er sérkennsla skipulögð til lengri eða skemmri 

tíma, jafnvel öll grunnskólaárin.  

 Einstaklingar eða hópar sem fá sérkennslu stunda námið innan eða utan almennra 

bekkjardeilda, í sérdeildum, sérskólum eða annars staðar (Menntamálaráðuneyti, 

1996). 

4.5 Hlutverk stuðningsfulltrúa 

Hlutverk stuðningsfulltrúa er að vera kennurum innan handar við að sinna þeim 

nemendum sem þarfnast sérstakrar aðstoðar. Í megindráttum er starfinu ætlað að auka 

færni og sjálfstæði þessara nemenda, félagslega, námslega og í hversdagslegum 

athöfnum. Farið er eftir ákveðinni áætlun sem hefur það markmið að minnka smátt og 

smátt úr þörf nemanda/nemenda á stuðningi sé þess kostur. Samkvæmt Menntasviði 

Reykjavíkurborgar kemur fram í starfslýsingu stuðningsfulltrúa að hlutverk 

stuðningsfulltrúa sé að: 

 Veita nemendum aðstoð við daglegar athafnir og stuðla að virkri þátttöku í 

skólastarfi. 

 Hvetja nemandann til sjálfstæðis í náminu, hvetja hann til að gera eins og hann 

getur óstutt og hrósa honum fyrir. 

 Veita nemandanum aðstoð við að fara eftir ákveðnum reglum um hegðun, 

umgengni og vinnubrögð. 

 Styrkja góða hegðun nemenda samkvæmt umbunarkerfi og vinna á móti hegðun 

sem er neikvæð, til dæmis með því að áminna nemendur og fara með þá eftir 

þörfum afsíðis í smá tíma ef talið sé þörf á því. 

 Styrkja félagsleg samskipti hjá nemandanum, bæði innan og utan skólastofunnar. 

 Sjá um að fylgja nemanda á ferðum hans um skólann, frímínútum og 

vettvangsferðum og hjálpa til þegar þörf er á. 

 Geta verið til staðar fyrir aðra nemendur í bekknum til að létta undir hjá 

kennaranum (Reykjarvíkurborg Menntasvið, 2006). 

4.6 Sérfræðiþjónusta og námsráðgjöf 

Sérfræðiþjónusta sveitarfélaga sem starfa með grunnskólum hefur það hlutverk að efla 

skóla sem faglegar stofnanir sem eru í stakk búin að leysa þau mál sem upp koma í 

skólastarfi og eru tilbúnir að upplýsa starfsfólk skóla, leiðbeina þeim og veita þeim 
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viðeigandi aðstoð við störf sín. Sérfræðiþjónusta er bæði til staðar fyrir skóla og kennara, 

og fyrir nemendur og foreldra þeirra. Markmið sérfræðiþjónustunnar er að 

kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og félagsfræðileg þekking nýtist sem best í 

starfi skólans. Framkvæmdir sérfræðiþjónustu krefjast þess að sveitarfélög leggi áherslu á 

forvarnarstarf sem stuðli markvisst að því að nemendum gangi og líði vel, og til að koma í 

veg fyrir vanda. Snemmtækt mat á stöðu nemanda og ráðgjöf í framhaldi af því skiptir 

miklu máli svo bregðast megi við námslegum, félagslegum og sálrænum vanda. 

Skipuleggja á kennslu og stuðning, með þeim sem starfa í skólanum, þannig að það henti 

hverjum nemenda í grunnskóla án aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). 

 Náms- og starfsráðgjöf er lögbundinn hluti af sérþjónustu skóla. Hlutverk 

námsráðgjafa í grunnskóla felst í að starfa með nemendum, foreldrum, kennurum, 

skólastjórnendum og öðrum sem vinna í skólanum að ýmsu sem snýr að námi, líðan og 

framtíðarmarkmiðum nemandans. Þeir aðstoða nemendur við að koma auga á hæfileika 

sína og áhugasvið. Það skiptir miklu máli að nemendur fái stuðning við að leita leiða til 

lausna ef upp koma erfiðleikar í námi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).   

4.7 Samstarf skóla og heimila 

Í lögum kemur skýrt fram að skóli og heimili eigi að vinna saman. Samkvæmt 2. grein laga 

um grunnskóla nr. 91 2008 kemur fram að: 

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska 

allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. 

Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni 

arfleið íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju, sáttfýsi og virðinu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við að 

haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og 

stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins (Lög um grunnskóla 

nr. 91, 2008).  

Gott samstarf skóla og heimila skiptir miklu máli til að styrkja námslega og félagslega 

aðlögu nemenda sem glímir við röskun í skólanum. Nemendur með röskun þurfa oft meira 

utanumhald en börn almennt. Kennarar og foreldrar hafa það sameiginlega verkefni að 

veita barninu stuðning á skólagöngu og búa það undir lífið. Samstaða er mikilvæg svo 

barnið fái raunhæf markmið sem allir geta verið sáttir við sem framfylgja má bæði heima 

fyrir og í skólanum. Það getur haft slæm áhrif á barnið ef upp kemur sú staða það það 

verði togstreita á milli skóla og heimili. Foreldrar geta verið með efasemdir um hvernig 
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skólinn stendur sig í að bregðast við þörfum barns síns og kennarar hafa mögulega ekki 

góðan skilning á þeim vanda sem foreldrar standa frammi fyrir heima og veldur þeim 

hugarangri. Kennararnir þekkja barnið einungis í skólanum. Ef upp kemur slík togstreita þá 

skiptir miklu máli að bregðast strax við, greina vandann og finna leiðir til að leysa 

vandann. Sé gott samstarf milli heimila og skóla, þá stuðlar það að vellíðan og öryggi hjá 

nemandanum (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013; Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). 
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5 Lokaorð 

Ástæðan fyrir því að ég valdi að skrifa ritgerð um ADHD og einhverfu var sú að mig langaði 

að afla mér meiri fróðleiks um þessar raskanir og hvernig best væri að vinna með þær í 

skólakerfinu. Ég hef orðið margs vísari um ADHD og einhverfu við skrif þessarar ritgerðar. 

Mér fannst mjög áhugavert að lesa og fræðast um þessar raskanir og byggja upp þekkingu 

um hver einkennin eru og fylgiraskanir. Einnig hvernig námsörðugleikar koma fram og 

hvernig er áhrifaríkast að vinna með þessum nemendum í skóla. Ég sé fram á að vinna mín 

við þessa ritgerð muni nýtast mér í framtíðinni við störf mín, þar sem ég stefni að því að 

starfa með börnum. Mér er jafnframt ljóst að það skiptir máli að fylgjast með því sem 

fræðimenn skrifa um því sífellt koma nýjar rannsóknir um þessar raskanir og skyldar 

raskanir. Ljóst er af framangreindum skrifum að ADHD og einhverfa geta haft hamlandi 

áhrif á líf þess einstaklinga sem við þær glíma.  

Allir skólar eru með fjölbreyttan hóp af nemendum, það skiptir máli að kennarar og 

annað starfsfólk skólans séu með góða þekkingu, sýni umburðarlyndi og sveigjanleika. 

Taka þarf tillit til nemenda sem glíma við raskanir og þarf starfsfólk skólans að hafa hæfni 

til að þekkja helstu raskanir sem nemendur geta glímt við og getu til að koma til móts við 

þarfir þeirra. Mikilvægt er að vita hvernig kennsluaðferðir henta nemendum með 

raskanir, hvernig þeim finnst best að læra og hvernig skipulag skólastofu hentar þeim. Fái 

nemendur kynningu á greiningum einhverfu og ADHD, þá eru meiri líkur á að þau sýni 

samnemendum sem eru með þær raskanir skilning. Nemendur finna fyrir öryggi þegar 

þeir finna fyrir góðu skipulagi í skólastarfi og að þeim sé sýndur skilningur.  

  Samkvæmt grunnskólalögum eru grunnskólakennarar skyldugir til að leiðbeina 

nemendum sínum í námi og starfi. Nemendur eiga rétt á að fá kennslu við sitt hæfi í 

hvetjandi námsumhverfi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Börn með ADHD og einhverfu 

eru meðal þeirra barna sem hafa sérþarfir og eins og lögin segja, þá þurfa kennarar að 

sinna þörfum þeirra.  

Það má gera ráð fyrir einum nemenda sem glímir við ADHD í hverjum bekk þar sem 

það eru um 5% nemenda með þessa röskun eða um eitt af hverjum tuttugu börnum 

(Grétar Sigurbergsson, e.d.; Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, 2014.). Kennari þarf að hafa í 

huga hvernig kennsluaðferðir henta best fyrir nemanda með ADHD, hvernig þær geta 

hjálpað til með að auka einbeitingu nemandans og hvernig skipulag skólastofunnar er. 

Kennarinn ætti að vera duglegur að hrósa og/eða umbuna nemandanum við viðeigandi 

aðstæður en það styrkir góða hegðun (Ragna Freyja Karlsdóttir, 2001). Sumir nemendur 

með ADHD þurfa meiri aðstoð frá sérkennara, þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013).  
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Sumum nemendum með einhverfu getur gengið vel námslega á meðan aðrir eiga í 

námsörðugleikum. Þeir eiga rétt á að fá viðeigandi stuðning í sínum skóla þegar þörf er á, 

mikilvægt er að starfsfólk skólans sé meðvitað um einhverfu og noti kennsluaðferðir sem 

henta fyrir einhverfa nemendur. Nokkrar kennsluaðferðir hafa virkað vel og aðferðirnar 

eru viðurkenndar sem áhrifaríkar við kennslu fyrir einhverf börn. Einhverfir nemendur 

þurfa að hafa gott skipulag og ramma í skólanum. Það getur verið erfitt hjá þeim fyrir utan 

kennslustund þar sem ekki er mikil gæsla eins og í frímínútum. Sumir nemendur með 

einhverfu þurfa að fá meiri aðstoð frá sérkennara, þroskaþjálfa og stuðningsfulltrúa 

(Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014). 

Huga þarf að ýmsum mikilvægum þáttum. Það kemur fram í grunnskólalögum að öll 

börn á grunnskólaaldri eigi jafnan rétt til að sækja menntun. Einnig kemur fram að öll 

börn ættu að vera í almennum skóla án aðgreiningar og að menntakerfið eigi að taka mið 

af mun á einstaklingum og námsgetu þeirra (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í skóla án 

aðgreiningar er mikilvægt að kennarar hafi þekkingu á fötlunum og fjölbreyttum 

kennsluaðferðum til að koma til móts við nemendur. Að lokum skiptir máli að það sé gott 

samstarf milli heimili og skóla sem byggir á trausti og gagnkvæmum skilningi, það styrkir 

námslega og félagslega aðlögun nemenda sem þarf mikinn stuðning í skólanum (Ingibjörg 

Karlsdóttir, 2013). 
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