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Ágrip 

Börn með röskun á einhverfurófi stunda nám í leikskólum og almennum 

grunnskólum. Skólarnir þurfa að koma til móts við þessi börn og huga vel að 

þeim mikilvæga áfanga þegar þau flytjast úr leikskóla yfir í grunnskóla. 

TEACCH er ein af heildstæðum aðferðum sem eru notaðar hér á landi með 

börnum með röskun á einhverfurófi í leikskólum. Í þessu verkefni var skoðað 

hvernig TEACCH var notað með börnum á leikskólanum og heima. Einnig 

hvort börnin fengju tækifæri til þess að nota þann grunn, sem hafði myndast 

með notkun á TEACCH í leikskólanum, áfram í grunnskólanum og hvort 

börnin hefðu notað hann áfram heima og í skólanum og litið til framtíðar í því 

samhengi.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að almennt er staðið vel að 

kennslu barna með röskun á einhverfurófi í leikskóla með kennsluháttum sem 

byggja á TEACCH. Yfirfærsla barnanna yfir í grunnskóla er þáttur sem þarf 

að undirbúa og standa vel að og má gera betur í þeim efnum. Aðferðir líkt og 

TEACCH sem börn nota í leikskóla þarf að hafa í huga við yfirfærsluna og 

fylgja þeim eftir til þess að þær nýtist barninu í þessu ferli. Einnig þarf  að meta  

hvort og hvernig TEACCH nýtist börnunum á næsta skólastigi og bregðast við 

því. Í niðurstöðum kemur einnig fram að hlutverk foreldra í lífi barna sinna 

með röskun á einhverfurófi er mikilvægt og þarf að styðja betur við foreldra 

þegar þeir velja kennsluaðferð fyrir barn sitt í leikskólanum, auka fræðslu og 

aðstoð við þá heima til að aðferðin nýtist barninu sem best. 

  



 

Abstract 

Children with autism spectrum disorders attend pre-schools and mainstream 

primary schools. Schools have to reach out to those children and pay special 

attention to the important milestone that is the transfer from pre-school to 

primary school. TEACCH is one of the comprehensive programmes being used 

in this country for children with autism spectrum disorders in pre-schools. This 

study looks into how TEACCH is used for teaching children in pre-schools and 

at home. Also whether the children are able to continue to build on the 

TEACCH programme foundation they are given in pre-school as they go into 

primary school, and if they have continued to use it at home and at school and 

are likely to do so in the future.  

The main findings of the research were that implementation of the 

TEACCH programme in pre-schools is generally successful. Children’s 

transfer to primary school is an element that needs preparation and careful 

attention and there is scope for improvement in this area. Programmes, such as 

TEACCH, which are used for children in pre-schools, need to be taken into 

account for this transfer, and follow-up is needed so that they will benefit the 

child during this process. It is necessary to assess whether and how TEACCH 

benefits children at the next school level, and to respond to this. The findings 

also show that parents play an important role in the lives of their children with 

autism spectrum disorders, and parents need more guidance for selecting a 

teaching programme for their child in pre-school, and more education and 

assistance at home so that the programme has maximum benefits for the child. 
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1. Inngangur 

Viðfangsefni ritgerðar þessarar er að rannsaka hvort börn með röskun á 

einhverfurófi, sem hafa stuðst við TEACCH í leikskóla, hafi fengið að nýta sér 

það áfram í almennum grunnskóla og hvernig það hefur gengið. Einnig að 

skoða upplifun foreldra af yfirfærslu barnanna frá leikskóla yfir í grunnskóla.  

Fyrst verður sagt stuttlega af hverju þetta viðfangsefni varð fyrir valinu. 

Farið verður yfir hvað fræðin segja um einhverfu, TEACCH, skipulagða 

kennslu, atferlisíhlutun, samfellu náms barna á einhverfurófinu frá leikskóla 

yfir í grunnskóla og hlutverk foreldra í því samhengi og skóla án aðgreiningar. 

Þá verður sagt frá rannsóknaraðferðinni, siðferðileg atriði sem þarf að hafa í 

huga verða skoðuð ásamt því hvernig unnið var úr upplýsingum sem fengnar 

voru með viðtölunum. Síðan verður gerð grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknarinnar og að lokum eru umræður þar sem niðurstöður verða bornar 

saman við fræðin. Að endingu koma lokaorð. 

1.1 Val á viðfangsefninu  

Ég útskrifaðist sem grunnskólakennari árið 2004 frá Kennaraháskóla Íslands 

og starfaði tvö fyrstu árin eftir útskrift í grunnskóla. Að loknu fæðingarorlofi 

árið 2007 bauðst mér starf við kennslu í leikskólanum Furugrund þar sem ég 

hef starfað síðan. Ástæðan fyrir því að þetta efni varð fyrir valinu er bæði 

persónuleg og fagleg. Ég hef unnið með börnum með röskun á einhverfurófi í 

leikskóla þar sem kennsluaðferðin skipulögð kennsla var notuð í starfi með 

börnunum. Ástæðan fyrir því að ég vel að horfa á skipulagða kennslu er sú að 

hún er sá þáttur af TEACCH sem er einna mest þekktur og er til dæmis kenndur 

á námskeiðum fyrir foreldra og kennara hér á landi. Í ljós kom einnig að 

skipulögð kennsla reyndist hafa verið notuð umfram aðra þætti TEACCH með 

börnum þeirra mæðra sem ég talaði við í þessari rannsókn. Þessi kennsluaðferð 

er hluti af TEACCH hugmyndafræðinni. Mig langaði að skoða hvort börn með 

röskun á einhverfurófi, sem nota TEACCH í leikskóla, fái tækifæri til þess að 

nýta það áfram þegar þau hefja nám í almennum grunnskóla. Í leikskólum er 
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oft unnið með það að markmiði að kenna börnum með röskun á einhverfurófi 

að nýta sér skipulagða kennslu í leik og námi. Mér fannst því forvitnilegt að 

vita hvort kennslan og færnin, sem börnin ná með því að nota kennsluaðferðir 

sem byggja á TEACCH, fái að nýtast þeim markvisst áfram á næsta skólastigi. 

Persónulega ástæðan fyrir valinu er að ég er móðir drengs með röskun á 

einhverfurófi. Honum var kennt með skipulagðri kennslu í leikskóla frá þriggja 

ára aldri og þau tengd við daglegar athafnir. Í leikskólanum notaði hann 

sjónrænt skipulag, þar sem hann átti erfitt með allar breytingar eins og algengt 

er með mörg börn með röskun á einhverfurófi. Þessi kennsluaðferð hentaði 

honum vel og var búið að undirbúa hann fyrir að taka hluta af TEACCH með 

sér yfir í grunnskólann eins og sjónræna stundarskrá og dagbók. Við 

foreldarnir gerðum ráð fyrir að TEACCH yrði notað áfram með honum. Hins 

vegar var grunnskólinn ekki undirbúinn fyrir áframhaldandi vinnu með 

skipulagða kennslu. Skólabyrjunin var honum nokkuð erfið og margt nýtt sem 

hann þurfti að takast á við. 

Mig langaði því að rannsaka reynslu foreldra barna með röskun á 

einhverfurófi sem hafa notað skipulagða kennslu og TEACCH í leikskóla og 

hvort börnin fengju að nýta sér TEACCH áfram í grunnskólanum. Þær 

spurningar hafa vaknað hjá mér hvort þær áherslur í námi og kennslu barna 

með röskun á einhverfurófi, sem er unnið eftir í leikskólanum, séu nýttar áfram 

sem grunnur til að byggja á í grunnskólanum og einnig heima hjá barninu. Ég 

tel að það sé mikilvægt fyrir okkur, sem vinnum eftir TEACCH 

hugmyndafræðinni og notum skipulagða kennslu með ungum börnum, að fá 

að vita að vinnan með börnunum í leikskólanum, sem sýnir sig að virkar vel 

fyrir þau og gerir þau m.a. sjálfstæðari og öruggari, skili sér áfram á næsta 

skólastig. Eða hvort skoða þurfi betur samfelluna á milli skólastiga hvað 

þennan þátt varðar. Ég mun nota hugtakið röskun á einhverfurófi því 

samkvæmt nýjustu útgáfu Amerísku geðheilbrigðissamtakanna af 

flokkunarkerfi sínu DSM-5, sem notað er við greiningu hér á landi á 

röskuninni, kemur fram ein skilgreining eða röskun á einhverfurófi (e. autism 

spectrum disorder eða ASD) og falla þá skilgreiningar eins og til dæmis 

Asperger heilkenni út ásamt fleirum. Þetta er gert til að einfalda en fjöldi 

einkenna og styrkleiki hafa áhrif á hversu alvarleg röskunin er. Það að hafa eitt 

regnhlífahugtak yfir raskanirnar er talið að muni bæta greiningar (American 

Psychiatric Association, 2016). 
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1.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka reynslu foreldra af því hvort og 

hvernig TEACCH nýtist börnum í leik- og grunnskóla og á heimilum þeirra. 

Hugað var sérstaklega að reynslu foreldra af yfirfærslu á þessum aðferðum 

þegar barnið færist á milli skólastiga. Einnig að varpa ljósi á hvernig foreldrar 

töldu skipulagða kennslu og TEACCH hafa áhrif á skólastarf og líðan þessara 

nemenda. Ég vel að skoða TEACCH í þessari rannsókn því ég hef sjálf unnið 

eftir hugmyndafræði TEACCH og notað kennsluaðferðir sem byggja á 

TEACCH í vinnu minni sem leikskólakennari með börnum með röskun á 

einhverfurófi. 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

Hver er reynsla foreldra af grunnskólabyrjun barna sinna með röskun á 

einhverfurófi sem hafa notað TEACCH í leikskóla?  

Hvernig er staðið að undirbúningi grunnskólagöngunnar og yfirfærslu 

barnsins milli skólastiga með tilliti til TEACCH? 

Gildi rannsóknarinnar felst í því að að ekki hefur verið gerð sambærileg 

rannsókn á þessu efni áður hér á landi en rannsóknir á því hvernig börnum með 

röskun á einhverfurófi vegnar í skóla án aðgreiningar hafa ekki verið margar 

hér á landi þó svo að margar rannsóknir á fötluðum börnum almennt og 

skólagöngu þeirra hafi verið gerðar. 

 

Lykilhugtök: Einhverfa, TEACCH, leikskóli, grunnskóli, foreldrar, 

yfirfærsla 
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2. Fræðileg umfjöllun 

Í fræðilegri umfjöllun verður röskun á einhverfurófi skoðuð og þær 

kennsluaðferðir sem notaðar eru við kennslu barna með slíka röskun, 

TEACCH kerfið, sjónrænan stuðning, skipulagða kennslu og Boardmaker 

myndræna gagnagrunninn. Fjallað er um félagslega færni og þátttöku barna 

með röskun á einhverfurófi í skólastarfi og aðferðir sem hafa sýnt að nýtast 

börnum í þessu samhengi. 

2.1 Einhverfa  

Skilgreiningar og afmarkanir 

Röskun á einhverfurófi (e. autism spectrum disorder) og einhverfa (e. autism) 

er taugaþróunarlegt ástand og eru orsakir óljósar. Einkenni röskunar á 

einhverfurófi birtist helst í skertri færni í félagslegu samspili, sérstakri skynjun, 

skertum boðskiptum ásamt endurtekningarsamri hegðun og áhugamálum á 

þröngu sviði (Evald Sæmundsen og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 373; 

Kristjana Magnúsdóttir, Evald Sæmundsen, Baldvin L. Einarsson, Páll 

Magnússon og Urdur Njardvik, 2016, bls. 28; Word Health Organization, 

2016a). 

Einhverfa kemur yfirleitt fram snemma hjá börnum og er hún skilgreind á 

sama hátt í flokkunarkerfum Alþjóðaheilbrigðisstofnunar (WHO), ICD-10 

annars vegar og hins vegar flokkunarkerfi Amerísku 

geðheilbrigðissamtakanna, DSM-IV. Hugtakið röskun á einhverfurófi nær yfir 

þennan breytileika (Landlæknisembættið, 2013, bls. 157). Röskun á 

einhverfurófi er regnhlífarhugtak sem nær yfir meðal annars einhverfu og 

Asperger heilkenni (Word Health Organization, 2016b). Einkenni einhverfu 

geta verið breytileg milli einstaklinga vegna þess að mismunandi ferli geta 

farið úr skorðum í heilanum en einhverfa kemur fram vegna röskunar á 

heilastarfsemi (Ingólfur Einarsson, 2014, bls. 123). Í fjórðu útgáfu DSM 

(DSM-IV) gátu einstaklingar verið greindir með fjórar mismunandi einhverfu 
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raskanir. Rannsóknir sýndu fram á að ekki var alltaf staðið eins að þessum 

fjórum mismunandi greiningum milli stofnana sem um greiningarnar sáu. Hver 

einstaklingur, sem nær greiningarviðmiðum einhverra þessara fjögurra 

greininga í DSM-IV, ætti að ná viðmiðum röskunar á einhverfurófi í fimmtu 

útgáfu DSM (DSM-V), sem er nýjasta útgáfa af flokkunarkerfi Amerísku 

geðheilbrigðissamtakanna. Í DSM-5 er tiltekin einungis ein skilgreining, þ. e. 

röskun á einhverfurófi. Þá falla út skilgreiningar eins og Asperger heilkenni 

ásamt fleiri skilgreiningum miðað við DSM-IV. Fjöldi einkenna og styrkleiki 

hafa eigi að síður ennþá áhrif á hversu alvarleg röskunin er. Mælt er með því 

að hafa eitt regnhlífarhugtak yfir raskanirnar og talið að einföldunin muni bæta 

greiningar án þess að draga úr nákvæmni greiningarviðmiða eða hafa veruleg 

áhrif á fjölda þeirra barna sem fá greiningu (American Psychiatric Association, 

2016). 

Einkenni einhverfu og greining 

Með lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins er markmiðið að tryggja 

greiningu, ráðgjöf og önnur úrræði sem leitast við að draga úr afleiðingum 

röskunarinnar fyrir börn með alvarlegar þroskaraskanir. Einnig að tryggja 

öflun, viðhald og miðlun fræðilegrar þekkingar á sviðinu. Með hugtakinu 

alvarleg þroskaröskun er átt við meðfætt eða áunnið ástand sem er þess 

valdandi að þroski og færni víkur verulega frá því sem telst eðlilegt og hindrar 

þannig einstakling í að aðlagast kröfum þjóðfélagsins án þess að fá markvissa 

aðstoð á uppvaxtarárum (lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 

83/2003). 

Heildarmynd af því, hvernig einhverfa birtist hjá hverjum einstaklingi, er 

mikilvæg en hún skýrist yfirleitt frekar með auknum þroska og aldri. Hver og 

einn einstaklingur með röskun á einhverfurófi er einstakur og einstaklingar 

með röskun á einhverfurófinu eru með mismiklar hamlanir. Einkenni einhverfu 

geta birst á mismunandi hátt og einnig geta meðraskanir, til dæmis frávik í 

hreyfiþroska, komið fram sem einkenni. Máltaka hefst almennt seint hjá 

börnum með röskun á einhverfurófi og einnig eru þekkt ýmis sérkenni í 

málþroska þeirra, meðal annars mjög skert máltjáning og erfiðleikar með 

málnotkun (American Psychiatric Association, 2016; Ingibjörg Bjarnadóttir, 

Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014, bls. 131–32). 
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Einkenni einhverfu koma einkum fram í skorti á félagslegu samspili og 

boðskiptum; skortur er oft á augnsambandi, frumkvæði til samskipta vantar, 

skortur á gagnkvæmni í samskiptum, endurtekningar í tali, stagl, fornafnarugl, 

nýyrðasmíð og skrítin máltjáning. Einnig í einhæfri, endurtekinni hegðun sem 

getur í senn verið bæði sérkennileg og áráttukennd, þröngt eða sérkennilegt 

áhugasvið, knýjandi þörf til að segja hluti á ákveðinn hátt, hafa hluti í óvenju 

föstu kerfi, sérkennilegar endurteknar handahreyfingar og óvenjuleg notkun 

hluta. Þjónusta við einstaklinga með röskun á einhverfurófi hefur áhrif á horfur 

þeirra í framtíðinni. Miklu skiptir að greina einhverfu snemma og að barnið 

njóti í kjölfarið öflugrar og sérhæfðrar íhlutunar. Það hefur mikið að segja að 

staðið sé vel að aðlögun og þátttöku barna með einhverfu í leik og starfi með 

jafnöldrum þeirra í skóla og einnig úti í samfélaginu. Þá er bæði átt við fyrstu 

aldursárin og einnig síðar. Það getur haft verulega mikið um þátttöku þessara 

einstaklinga í samfélaginu að segja, og einnig lífsgæði þeirra, að stuðningurinn 

við þá samræmist þeirra óskum og þörfum fram eftir aldri (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014a, bls. 185–186). 

Í lögum um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins kemur fram að áður en 

börnum er vísað þangað skuli frumgreining hafa farið fram meðal annars hjá 

ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu leikskóla, sérfræðingum svæðisskrifstofa og 

fleirum. Einnig er sagt að hlutverk Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins sé 

meðal annars að annast greiningu barna og ungmenna með alvarlegar 

þroskaraskanir sem vísað hefur verið til athugnar að lokinni frumgreiningu. 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins á að sjá um ráðgjöf og fræðslu til 

einstaklingsins, foreldra hans og þjónustuaðila varðandi viðeigandi meðferð, 

þjálfun og fleiri úrræði (lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 

83/2003). Í reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga (nr. 584/2010) gr. 13 

segir að sérfræðiþjónusta sveitarfélaga skuli gefa foreldrum kost á almennri 

ráðgjöf og fræðslu vegna samstarfs heimila og skóla, hegðunar barna þeirra 

eða skólagöngu þeirra. 

2.2 Einhverfa og kennsluaðferðir 

TEACCH  

Á Íslandi hafa aðallega tvær heildstæð kerfi (e. comprehensive program) verið 

notaðar af þeim sem vinna með börnum með röskun á einhverfurófi, TEACCH 
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(Treatment and Education of Autism and related Communication handicapped 

Children) og atferlisíhlutun (e. behavioural intervention) (Sigrún Hjartardóttir 

og María Sigurjónsdóttir, 2014, bls. 249). TEACCH kerfið (e. program) var 

búið til af Eric Schopler árið 1972 í University of North Carolina Department 

of Psychiatry. Hugmyndafræði TEACCH byggir í grunninn á því að virða og 

skilja persónueinkenni einstaklingsins með röskun á einhverfurófi. Áhersla er 

lögð á að koma til móts við einstaklinginn og horfa á styrkleika hans og 

áhugasvið. Horft er á hvernig hægt er að nýta þá þætti til að auka þekkingu, 

færni og þátttöku einstaklinga í samfélaginu, traust samstarf milli foreldra og 

fagfólks ásamt ævilangri heildstæðri þjónustu. Í hugmyndafræði TEACCH eru 

þrír grundvallarþættir sem eru hafðir að leiðarljósi. Þekking á einhverfu, ítarleg 

fræðsla og ráðgjöf til þeirra sem að íhlutun og þjálfun koma, foreldrasamvinna 

og heildstæð þjónusta alla ævi. Hugtakið skipulag hefur allatíð vegið þungt í 

aðferðafræði TEACCH (Harris, Handleman og Jennett, 2005, bls. 1049; 

Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014, bls. 249–250). Fleiri 

þættir eru lagðir til grundvallar TEACCH en þeir eru aukin aðlögun (e. 

improved adaption), samvinna foreldra og fagfólks, skipulögð kennsla (e. 

structured teaching), vitsmuna- og atferliskenningar (e. cognative- og 

behavioral theories), aðferðir til að auka færni og viðurkenna að vanti upp á 

færni (e. deficit) og heilstæð stefnumörkun (e. orientation) (Schopler, 2005, 

bls. 1178). TEACCH er hægt að notast við til þess að kenna einstaklingum með 

röskun á einhverfurófi frá unga aldri fram á fullorðinsár. Þetta kerfi á að geta 

nýst þeim alla ævi og gert einstaklinga hæfari til að taka virkan þátt í flóknu 

samfélagi sem sjálfstæðir einstaklingar. TEACCH hefur verið sérstaklega 

hannað með það að markmiði að draga úr erfiðleikum einstaklingsins með því 

að nota skipulag og samfellda íhlutun sem er aðlöguð að umhverfinu. 

Markmiðið er einnig að auka samskiptafærni einstaklinga með röskun á 

einhverfurófi (Panerai, Zingale, Trubia, Finocchiaro, Zuccarello, Ferri og Elia, 

2009, bls. 875). 

Í rannsókn Panerai o.fl. (2009) var TEACCH rannsakað með þátttöku barna 

með röskun á einhverfurófi í þremur hópum. Í einum hópi voru börn sem voru 

á vistheimili og var TEACCH notað með þeim þar. Í öðrum hópi voru börn 

sem voru í almennum grunnskóla án aðgreiningar en notuðu enga sérstaka 

kennsluaðferð utan almennra aðferða sem notuð voru með öðrum börnum 

einnig. Í þriðja hópnum voru börn sem notuðu TEACCH í almennum 

grunnskóla án aðgreiningar og heima með foreldrum. Þau fengu að nota 
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TEACCH sem gerði þeim kleift að vinna að sömu verkefnum og önnur börn í 

skólanum gerðu. Rannsóknin sýndi þannig fram á að TEACCH væri áhrifaríkt 

kerfi að nota með börnum með röskun á einhverfurófi og sýndi fram á gildi sitt 

í skóla án aðgreiningar. Panerai o.fl. segja að til þess að auka færni barna með 

röskun á einhverfurófi og draga úr óæskilegri hegðun hjá þeim er ekki nóg að 

þau séu einungis inni í almennum bekk í grunnskóla, það þarf meira en það. 

Einnig kemur fram að almennir grunnskólar þurfa að vinna að því að innleiða 

skipulagða kennslu (e. structured teaching) og hafa sveigjanleika til þess að 

miða að því að skapa viðeigandi skilyrði í öllum skólanum fyrir börn með 

röskun á einhverfurófinu. Skólarnir stuðla þannig að ákjósanlegum þroska 

þeirra og námi og laga sig að barninu en aðlaga barnið ekki að skólanum. 

Þátttaka foreldra er mikilvæg og skilar það mestum árangri ef foreldrar hafa 

frumkvæði og eru virkir í því að nota TEACCH með barninu (Panerai o.fl., 

2009, bls. 875–881). 

Skipulagðar kennsluaðferðir 

Skipulögð kennsla (e. structured teaching) er hluti af TEACCH kerfinu. Hún 

er kennsluaðferð sem byggir á skipulagi og skiljanlegu umhverfi fyrir 

einstaklinga með röskun á einhverfurófi, sjónrænu skipulagi og viðfangsefnum 

sem eru með sjónrænum leiðbeinungum (Blubaugh og Kohlmann, 2006, bls. 

18; Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014, bls. 251). Skipulögð 

kennsla miðast við að gera reglur umhverfisins skiljanlegri og fyrirsjáanlegar 

ásamt því að gera væntingar og markmið skýrari með því að taka með inn í 

myndina taugasálfræðilegar (e. neuropsychological) hliðar einstaklinga með 

röskun á einhverfurófi. Notast er við sjónrænan stuðning eins og stundaskrár, 

áþreifanlega uppbyggingu umhverfisins og sjónræna uppbyggingu verkefna. 

Einnig er lögð áhersla á kennslu í samskiptum (Harris, Handleman og Jennett, 

2005, bls. 1050). Hægt er að nýta skipulagða kennslu hvar sem er í 

skólastarfinu. Þessi kennsluaðferð er ekki háð ákveðnu umhverfi eða 

aðstæðum og getur því nýst í kennslu barna með röskun á einhverfurófi óháð 

umhverfinu (Panerai o.fl., 2009, bls. 881). Rao og Gagie (2006, bls. 26–27) 

segja sjónrænan stuðning (e. visual support) mikilvægan fyrir einstaklinga með 

röskun á einhverfurófi. Hann hjálpi til við að hafa skipulag og röð á hlutunum. 

Einstaklingar með röskun á einhverfurófi eiga oft, eins og komið hefur fram 

áður, erfitt með að skilja talað mál en eiga auðveldara með að skilja sjónrænan 
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stuðning. Sjónrænan stuðning er hægt að veita einstaklingum í hvaða 

aðstæðum sem er, eins og í skóla, heima, í vinnu sem og í samfélaginu. Hvernig 

hann er settur fram fer eftir hvert markmiðið er og hvernig hann á að styðja við 

einstaklinginn. Sjónrænn stuðningur í formi mynda getur hjálpað nemandanum 

því myndir eru hluti af samskiptakerfi allra. Hann getur einnig hjálpað til við 

að halda athygli nemenda. Sjónrænn stuðningur hvetur nemendur til að 

einblína á skilaboðin sem kennarinn sendir og það getur svo dregið úr kvíða 

því hann gerir yfirlit nákvæmara fyrir nemandann og getur hjálpað honum að 

tjá hug sinn. Sjónræn stundarskrá (e. visual schedule) byggir á sjónrænum 

stuðningi. Nemendur með röskun á einhverfurófi geta farið á mis við 

upplýsingar sem fram koma í kennslustundum í skólum því algengast er að 

kennarar miðli þeim með orðum. Einstaklingar með röskun á einhverfurófi 

eiga oft erfitt með breytingar en með því að fá sjónrænar vísbendingar geta þeir 

séð hvað er framundan og vita hvenær komið er að því að þeir þurfi til dæmis 

að breyta um aðstæður. Einnig er hægt með notkun á sjónrænum stuðningi að 

auka sjálfstæði einstaklinganna við að fara eftir dagskrá og halda áætlun. Farið 

er að nota sjónræna stundaskrá eða dagskipulag með börnum með röskun á 

einhverfurófi frá leikskóla upp í framhaldsskóla, í tómstundarstarfi og heima. 

Með því er hægt að kenna, auka og viðahalda færni eins og að fylgja áætlun 

(Hildur B. Svavarsdóttir, Sara Björg Ólafsdóttir og Hrund Logadóttir, 2011, 

bls. 23; Knight, Sartini og Spriggs, 2014, bls. 158, 173; Marans, Rubin og 

Laurent, 2005, bls. 995; Rao og Gagie, 2006, bls. 26–27). 

Körfuvinna (e. task boxes eða work boxes) er ein kennsluaðferð sem byggir 

á hugmyndafræði TEACCH og skipulagðri kennslu sem farið var yfir áður. 

Körfuvinna vísar til þess að verkefnin sem einstaklingurinn vinnur eru sett í 

körfur eða ílát til aðgreiningar. Körfuvinna krefst þess að hugað sé vel að 

umhverfinu og það vel skipulagt fyrir einstaklinginn til að vinna í því. Það er 

mikilvægt fyrir einstaklinginn að sjá fyrir hvað framundan er og miðar þessi 

aðferð að því. Lögð er áhersla á að efla skilning á umhverfinu og væntingar til 

þess. Kennsluaðferðin býður upp á leiðir til þess að hjálpa einstaklingum með 

röskun á einhverfurófi að einblína á mikilvæg smáatriði og halda athygli á 

markmiðum, ásamt því að geta yfirfært færni sem er lærð í einum aðstæðum 

yfir á aðrar aðstæður og verða sjálfstæðir í vinnu. Einstaklingurinn fær að vita 

hvaða verkefni hann vinnur fyrst, hvað tekur við að því loknu og á hverju er 

endað. Verkefnin eru sniðin að einstaklingnum sem á að vinna að þeim og þeim 

markmiðum sem sett eru til grundvallar. Verkefnin eru númeruð eða merkt og 
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eru gjarnan staðsett vinstra megin við nemandann á borðinu sem hann vinnur 

við. Þegar hann er búinn að ljúka verkefninu þá setur hann þau hægra megin 

við sig. Verkefnin eru með sjónrænum leiðbeiningum sem einstaklingurinn 

notar til þess að leysa þau. Þegar hann hefur lokið við öll verkefnin sem lagt 

var upp með í byrjun fær hann leiðbeiningar með hvað tekur við. Þannig vinnur 

hann verkefni sem lögð eru fyrir hann á sambærilega hátt þó svo að verkefnin 

sjálf séu mismunandi og geta innihaldið flokkun, pörun, stærðfræði, skrift eða 

annað (Caranhan, Hume, Clarke og Borders, 2009, bls. 7–10). 

Boardmaker er myndrænn gagnagrunnur sem hægt er að fá aðgang að á 

netinu. Forritið er framleitt af Mayer Johnson fyrirtæki sem er í 

Bandaríkjunum. Gagnagrunnurinn geymir rúmlega þrjú þúsund samskiptatákn 

myndir (e. picture communication symbols). Kennarar og foreldrar geta notað 

þessar myndir til þess að útbúa sjónrænar vísbendingar, verkefni og 

stundaskrár sem nýtast einstaklingum með röskun á einhverfurófi í 

samskiptum (Boardmaker for Windows, 2002; Gullkistan.net, 2016). 

Félagfærni, þátttaka og kennsluaðferðir 

Félagsfærni (e. social competence) er að þekkja tilfinningar annarra ásamt því 

að hafa færni til að eiga í samskiptum við aðra. Einnig að ráða við náin 

sambönd við aðra (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur 

Hafsteinsson, 2004, bls. 36). Aðalnámskrá grunnskóla skilgreinir félagsvitund 

sem hæfni til að skilja, skynja og bregðast við tilfinningum annarra. Einnig 

segir í aðalnámskrá grunnskóla að félagsfærni miði að því að einstaklingar geti 

átt jákvæð og árangursrík samskipti við aðra. Ennfremur segir aðalnámskrá 

grunnskóla að þroskuð félagsfærni sé grunnur að lífshamingju og lífsfyllingu 

hvers einstaklings (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). Eins 

og komið hefur fram hér áður eiga einstaklingar með röskun á einhverfurófi í 

erfiðleikum með félagsleg samskipti við aðra. Þessir erfiðleikar eru 

samtvinnaðir við málþroskaerfiðleika sem og þröngt áhugasvið 

einstaklinganna en það eru einnig einkenni einhverfu. Þó áherslan í dag sé á 

heildræna og einstaklingsmiðaða námskrá horfa margir til þess að þjálfa 

félagsfærni einstaklinga sérstaklega (Olley, 2005, bls. 868). 

Carol Gray þróaði félagshæfnisögur fyrst allra og eru þær ein leið af 

sjónrænum leiðbeiningum sem notaðar eru með börnum með röskun á 

einhverfurófi. Félagshæfnisögur eru ferli til þess að kenna meðal annars 
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börnum með röskun á einhverfurófi félagshæfni í formi sögu. Þær eru miðaðar 

út frá einstaklingnum sjálfum sem á að nota þær. Þær innihalda leiðbeinandi 

upplýsingar fyrir hann um aðstæður sem hann á í erfiðleikum með að takast á 

við (Brynja Jónsdóttir, Guðný Stefánsdóttir, Kristjana Magnúsdóttir og Sigrún 

Hjartardóttir, 2014, bls. 269; Gray, 2016; Rao og Gagie, 2006, bls. 29). 

Félagshæfnisögur leiða einstaklinginn í gegnum aðstæður sem ef til vill hafa 

áður reynst honum erfiðar. Þær eru settar upp af lýsandi (e. desriptive) 

setningum sem lýsa aðstæðum og hvernig ætlast sé til að einstaklingar hegði 

sér þar, leiðbeinandi (e. directive) setningum sem leiðbeina einstaklingnum um 

viðeigandi viðbrögð, setningum sem lýsa sjónarhorni (e. perspective) annarra 

einstaklinga og stýrandi (e. control) setningum sem veita tengdar leiðbeiningar 

í ákveðnum aðstæðum. Hægt er að setja myndir inn í söguna og æfa hana til 

að fá skýrari áherslu á að sagan endi með ákjósanlegum hætti og komi vel út 

fyrir einstaklinginn. Þannig eru félagshæfnisögur settar upp til þess að innleiða 

jákvæða hegðun hjá einstaklingum fremur en að einblína á og reyna að leiðrétta 

neikvæða óæskilega hegðun. Þannig er verið að vinna að því að styrkja hegðun 

sem er ákjósanleg í ákveðnum aðstæðum (Marans, Rubin og Laurent, 2005, 

bls. 995; Olley, 2005, bls. 869). 

Áður hefur verið fjallað um að einstaklingar með röskun á einhverfurófi 

eiga oft í erfiðleikum með félagsleg samskipti en þeir eru meðvitaðir um 

félagslega stöðu sína og vilja gjarnan meiri nánd og samskipti við annað fólk. 

Einhverf börn geta því verið einmana þar sem þau hafa ekki það sem þarf til 

að mynda vinatengsl við önnur börn þó að þau vilji það (Jarþrúður 

Þórhallsdóttir, 2013, bls. 52–53). Ein af þeim leiðum sem hafa verið notaðar 

hér á landi til að efla félagsfærni barnanna, er CAT aðferð. Aðferðin var þróuð 

í Danmörku fyrir börn með röskun á einhverfurófi í samvinnu dr. Tony 

Attwood og sálfræðinganna Kirsten Callesen og Annette Møller Nielsen (Cat-

kit.com, án ártals; Einhverfuráðgjöf.is, án ártals). CAT stendur fyrir Cognitive 

Affective Training. Cognitive felur í sér það ferli sem inniheldur hugsanir, 

skilning, upplifanir, viðhorf og þekkingu sem einkennir meðvitaða og 

ómeðvitaða hugsun mannsins. Affective stendur fyrir það ferli sem inniheldur 

tilfinninganæmi, tilfinningar, innsæi, innri og ytri skynjanir og líkamsvitund 

sem er einkennandi fyrir tilfinningalíf mannsins. Einn þýðingarmikill þáttur í 

þroska barns er að það verði meðvitað um tengslin sem eru á milli hugsana, 

tilfinninga og viðbragða. Mikilvægt er að barnið fái tækifæri til að þroska 

sjálfsvitund og félagslega hæfni sína. Training er þjálfun sem skipulögð er til 
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að styðja barnið á meðan þetta ferli er í gangi og hjálpa því að öðlast skilning 

á sjálfu sér ásamt því að auka félagslega færni þess. Aðferðin hefur verið sett 

fram í formi verkefna og æfinga sem eru notuð til að þjálfa barnið í að ná valdi 

á ákveðnum þáttum eins og eigin tilfinningum, líðan og fleira. Þessi færni er 

svo fléttuð inn í daglegt líf barnsins (Callesen, Nielsen og Attwood, 2005, 

bls14). 

CAT-kassinn, eins og þessi aðferð hefur verið kölluð á íslensku, var 

þróaður sem samtalsaðferð sem getur auðveldað barni að verða meðvitaðra um 

eigin tilfinningar, hugsanir og athafnir. Aðferðin er hugsuð á þann veg að 

barnið geti nýtt sér leiðir sem hún hefur að geyma og notað þær til að þjálfa og 

læra samskipti við fólk sem það umgengst (Callesen, Nielsen og Attwood, 

2005, bls. 9). CAT-kassinn er í raun er ekki kassi heldur mappa sem inniheldur 

æfingar, verkefni og leiðbeiningar. Síðan farið var að nota aðferðina hefur 

komið í ljós að aðferðin nýtist líka börnum með eðlilegan þroska sem eiga í 

margvíslegum erfiðleikum. Aðferðin er sérstaklega hugsuð og þróuð til að 

auðvelda samræður við börn og unglinga. Markmiðið með því að nota CAT-

kassann er að styðja samræður við börn frá 6 ára aldri og unglinga sem eiga 

erfitt með að tjá sig um tilfinningar, upplifanir og hugsanir (Callesen, Nielsen 

og Attwood, 2005, bls. 11). 

Atferlisþjálfun  

Atferlisþjálfun (e. behavioral intervention) er notuð hér á landi og byggist á 

hagnýtri atferlisgreiningu (e. applied behavour analysis, ABA). Atferlisíhlutun 

er heildstæð aðferð sem notuð er fyrir börn á einhverfurófinu. Unnið er að því 

að kenna hvernig megi ýta undir viðeigandi þætti, eins og til dæmis málþroska 

og hreyfiþroska, en einnig hvernig draga má úr óviðeigandi hegðun, líkt og 

sjálfsmeiðandi hegðun (Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014, 

bls. 254–255). ABA miðar að því að kenna félagslega hegðun með aðferð sem 

byggð er á vísindalegum grunni. Unnið er með raunverulega og mælanlega 

hegðun frekar en óhlutbundna greiningu. Þriðja einkenni ABA er að ákvarðanir 

eru byggðar á skráningum sem safnað er til að sjá hvaða áhrif íhlutunin sem 

notuð er hefur ef hún er einhver (Kearney, 2008, bls. 20). Atferlisþjálfun er 

heildstæð aðferð og er þá unnið með þá færni sem skiptir máli fyrir barnið, líkt 

og eftirhermur hljóða, hreyfinga, orða og leiks. Til eru margar leiðir til að 

kenna barni nýja færni innan atferlisþjálfunar. Skráning er mikilvægur þáttur í 
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atferlisþjálfun og er stöðugt mat lagt á skráningar og árangur. Áhersla er lögð 

á að styrkja viðeigandi hegðun og er færni, sem barnið hefur tileinkað sér í 

ákveðnum aðstæðum, yfirfærðar á aðrar aðstæður (Sigrún Hjartardóttir og 

María Sigurjónsdóttir, 2014, bls. 256–261). 

Rannsóknum á atferlismeðferð ungra barna með röskun á einhverfurófi ber 

saman um að meðferðin er árangursrík. Felst árangurinn helst í aukningu á 

þroskahraða sem kemur fram í framförum á málþroska og hækkun á 

greindarvísitölu. Einnig hafa einkenni einhverfu mildast og börnin sýnt meiri 

leikni í félagslegum samskiptum. Til þess að atferlismeðferð geti stuðlað að 

sem mestum árangri hjá börnum með röskun á einhverfurófi þurfa ákveðin 

skilyrði að vera til staðar. Meðferð þarf að hefjast strax og greining liggur fyrir 

og yfirgripsmikil og kerfisbundin þjálfun þarf að vera komin af stað fyrir 

fjögurra ára aldur barnsins. Kerfisbundin meðferð þarf að fara fram í þrjátíu til 

fjörutíu tíma á viku og í að minnsta kosti tvö ár áður en tímafjöldinn er 

endurmetinn. Meðferðin þarf að fara fram af meðferðaraðilum sem hafa 

tilskilda þjálfun, í einstaklingstímum í fyrstu en síðan með öðrum börnum 

einnig. Foreldrar barnanna þurfa að fá kennslu í undirstöðuþáttum 

meðferðarinnar svo þeir geti viðhaldið þeim árangri sem náðst hefur í 

þjálfuninni (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2000, bls. 100–101). Fram hefur komið í 

rannsóknum að atferlismeðferð getur verið mjög árangursrík í skólastarfi að 

því gefnu að unnið sé markvisst og af nákvæmni. Ráðgjöf og leiðsögn er hins 

vegar mikilvæg til að vel takist til (Eikeseth, Klintwall, Jahr og Karlsson, 2012, 

bls. 383–384). 

2.3 Skólinn  

Í þessum kafla verður fjallað um skóla án aðgreiningar, undirbúning fyrir 

skólabyrjun, yfirfærslu barna frá leikskóla yfir í grunnskóla og hlutverk leik- 

og grunnskóla, foreldra og stoðkerfis í því sambandi. 

Skóli án aðgreiningar 

Árið 1994 var haldin ráðstefna á vegum UNESCO um menntun barna með 

sérþarfir. Almenn samstaða virtist ríkja innan menntunarfræðanna um að vinna 

þyrfti í málefnum þeirra er áttu við sértæka námsörðugleika að etja. Á 

ráðstefnunni var gefin út yfirlýsing, Salamanca yfirlýsingin, um að almenn 
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mannréttindi ættu að ná til allra hópa, ófatlaðra og fatlaðra. Skólar skyldu taka 

virkan þátt í því að sameina hagsmuni beggja hópa (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2001, bls. 14–15). Salamanca yfirlýsingin leggur meðal annars 

áherslu á jöfnun tækifæra fyrir fatlað fólk í ríkjum heims og að skólaganga 

fatlaðra verði heildstæður þáttur í almenna menntakerfinu. Menntun skuli vera 

frumréttur hvers barns, þau séu ólík og þeim skuli mæta sem slíkum og taka 

skuli mið af því við skipulag menntakerfis og tilhögun náms. Einstaklingar 

með sérþarfir á sviði menntunar skuli hafa aðgang að almennum skólum og þar 

skuli þörfum þeirra mætt með viðeigandi kennsluaðferðum eftir því sem hentar 

barninu. Í yfirlýsingunni segir að almennir skólar séu virkasta aflið þegar 

kemur að því að sigrast á mismunun og bjóða fatlaða velkomna í mótun 

þjóðfélags án aðgreiningar (Menntamálaráðuneytið, 1995). 

Hugtakið skóli án aðgreiningar (e. inclusive school) kom fram árið 1988 í 

Frontier-háskóla í Toronto. Hugmyndin um skóla án aðgreiningar var sú að 

hafna aðgreiningu og hvetja til þátttöku allra í skólasamfélaginu með skóla án 

aðgreiningar. Náði hugmyndin góðum hljómgrunni víða um heim (Thomas og 

Loxley, 2007, bls. 1). Aðalhlutverk leik-, grunn- og framhaldsskóla er að stuðla 

að almennri menntun þegnanna og skulu þeir leitast við að haga störfum sínum 

í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir barna og ungmenna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 12–13). 

Í aðalnámskrá grunnskóla vísar hugtakið skóli án aðgreiningar til þess að 

allir nemendur eigi rétt á að stunda skyldunám í almennum grunnskólum án 

aðgreiningar. Skóli án aðgreiningar er yfirleitt grunnskóli í heimabyggð eða 

nærumhverfi nemenda. Þar sé komið til móts við náms- og félagslegar þarfir 

hvers og eins. Jafnfram er tekið fram að í skóla án aðgreiningar sé gengið út 

frá því að námið sé á forsendum hvers einstaklings og allir fái jöfn eða jafngild 

tækifæri til náms (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 43). 

Panerai o.fl. (2009, bls. 874) benda á að  skóli án aðgreiningar stendur einnig 

fyrir það að allir nemendur verða hluti af skólasamfélaginu burtséð frá styrk 

eða veikleikum þeirra á ákveðnum sviðum. Jafnframt að nemendur með 

ákveðnar námsþarfir, sem geta ekki nýtt sér almenna kennslu, hafa rétt á 

sérkennslu. 

Með tímanum hefur áherslan beinst meira að félagslegum rétti allra til að 

fá nám við hæfi. Á 10. áratugnum var litið á skóla án aðgreiningar frá einni 

vídd, þar sem einblínt var á blöndun (e. intergration) og því að sinna 

sérþörfunum. Nú er þetta meira hugsað í víðari skilningi, þ. e. fleiri þættir eru 
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teknir inn í myndina. Í þessu samhengi er horft á kostina sem fylgja 

fjölbreytileikanum (Thomas og Loxley, 2007, bls. 1). Í lögum um grunnskóla 

(nr. 91/2008) 17. gr. segir að í almennum grunnskóla án aðgreiningar eigi 

nemendur rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra án tillits til líkamlegs 

eða andlegs atgerfis. Í samantekt og greiningu, sem gerð var árið 2014 fyrir 

mennta og menningarmálaráðuneytið um skóla án aðgreiningar, kemur meðal 

annars fram að skólastefnan sjálf, skóli án aðgreiningar, er talin umdeild og 

virðist vera takmarkaður skilningur á því hvað skóli án aðgreiningar merkir í 

raun. Einkennandi fyrir umræðuna séu deilur um velferðarþjónustu og aðstoð 

við tiltekna hópa frekar en að leggja áherslu á að hver og einn eigi 

lágmarksréttindi og að fjarlægja þurfi hindranir sem setja börn út á jaðar 

skólans í sérdeildir eða sérskóla. Staðfesta þurfi margbreytileika nemenda og 

því þurfi að brjóta upp hefðbundnar kennsluaðferðir, nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og koma þannig til móts við nemendur svo þeir fái að njóta sín 

í skólanum. Einnig kemur fram að talið er mikilvægt að almenni skólinn hlusti 

á og læri af reynslu foreldra allra barna óháð aðstæðum og séreinkennum og 

komi þannig á sem víðtækastan hátt til móts við sjónarmið þeirra. Kennarar 

vilja taka tillit til margbreytilegra þarfa í skólastarfi en eru óöruggir og 

úrræðalausir þegar kemur að því að taka á til dæmis hegðunarvanda nemenda 

(Steingerður Ólafsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára Rún Sigurvinsdóttir, Dóra 

S. Bjarnason, Anna Kristín Sigurðardóttir og Kristín Erla Harðardóttir, 2014, 

bls. 36–37). 

Skóli án aðgreiningar og börn með röskun á einhverfurófi 

Það hefur ekki alltaf verið samhljómur um það hvar börn með röskun á 

einhverfurófi skuli stunda nám. Olley (2005) fjallar um það í grein sinni að í 

dag séu kennarar og foreldrar farnir að horfa meira til þess að börn með röskun 

á einhverfurófi sæki almenna grunnskóla með jafnöldum sínum í skóla án 

aðgreiningar. Einnig segir hann að þeir sem berjast fyrir málstað einstaklinga 

með röskun á einhverfurófi telji að allt annað en full þátttaka þessara 

einstaklinga í skóla án aðgreiningar sé óásættanlegt (Olley, 2005, bl.s 867–

868). Í 2 gr. í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) segir að í leikskólum skuli 

velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Börnin skuli fá 

menntun og umönnun í hvetjandi uppeldisumhverfi og búa skuli þeim örugg 

náms- og leikskilyrði. Starfshættir leikskólans skulu einkennast af 
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umburðarlyndi og kærleika, umhyggju, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og 

virðingu fyrir manngildi. Aukin áhersla á skóla án aðgreiningar hefur þau áhrif 

að ung börn með röskun á einhverfurófi eru með jafnöldrum sínum í leikskóla. 

Margir leikskólakennarar hafa tekist á við þessa árskorun með góðum árangri 

þannig að nám ungra barna með röskun á einhverfurófi í almennri skólastofu 

hefur aukist. Þegar skólastarfið er skipulagt þannig að öll börn eru þátttakendur 

eykur það líkur á því að til verði umhverfi þar sem ríkir tillitssemi og samþykki 

fyrir því að allir séu ekki eins. Það dregur svo aftur úr líkum á stríðni og einelti 

(Vakil, Welton, O‘Connor og Kline, 2008, bls. 321, 326). 

Fjölbreyttur nemendahópur kallar á fjölbreyttar kennsluaðferðir og 

Browder og Cooper-Duffy (2003) vitna í rannsókn Agran og Apler frá árinu 

2000 þar sem kemur fram að almennir kennarar nota oft fáar gagnreyndar 

aðferðir við kennslu fatlaðra nemenda eins og að sjá nemendum fyrir aðstoð 

eftir þörfum þeirra en þeir nota að einhverju marki markvissar aðferðir eins og 

sjónrænar vísbendingar. Einnig kom það fram að kennurum finnst áskorun 

felast í því að sníða almenna námskrá að þessum nemendum og síðan meta þá 

út frá stefnu yfirvalda (Browder og Cooper-Duffy, 2003, bls. 161). Í 

grunnskólalögum (lög um grunnskóla nr. 91/2008, gr. 24) segir að 

grunnskólarnir skuli taka mið af öllum einstaklingum og koma til móts við þá 

í námi. Í 24. grein í sömu lögum um segir að í aðalnámskrá og við 

skipulagningu náms, kennslu og við gerð og val námsgagna skuli sérstaklega 

gæta þess að allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms og einnig að þeir skuli 

hafa tækifæri til að velja sér viðfangsefni og nálgun í eigin námi. Einnig kemur 

fram að markmið náms, kennslu og starfshátta skuli háttað þannig að það komi 

í veg fyrir mismunum vegna meðal annars uppruna, fötlunar, kyns og 

heilsufars. Þar segir líka að skólastarf skal stuðla að heilbrigðum lífsháttum og 

taka meðal annars mið af þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og áhugasviði 

hvers og eins. Hermína Gunnþórsdóttir (2010, bls. 11) segir í rannsókn sinni 

að þátttakendur í rannsókninni efist um að nemendur þeirra, sem samkvæmt 

greiningu þurfa að fá viðbótarstuðning, fái nægilegan faglegan stuðning til að 

mæta þörfum þeirra. 
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Undirbúningur fyrir yfirfærslu barna með röskun á einhverfurófi 

í grunnskóla, hlutverk leik- og grunnskóla og foreldra 

Það er stór áfangi fyrir barn að byrja í grunnskóla og er að mörgu að huga við 

undirbúning barnsins fyrir breytingarnar. Þegar um er að ræða barn með 

sérþarfir þarf að huga að fleiri þáttum. Mikilvægt er að undirbúa barnið, 

foreldra og starfsmenn skóla. Í ETAI verkefni (e. enhanching teacher‘s ability 

in inclusion) sem stóð frá 1998 til 2001 var rannsakað hvað unnt væri að læra 

af raunverulegu starfi í grunnskólum og á meðal þeirra þátta sem skoðaðir voru 

var undirbúningur fyrir skólabyrjun. Þar kemur fram í niðurstöðum að 

grundvallarviðmið er að undirbúningur hefjist ári áður en barnið færist yfir á 

næsta skólastig og í sumum tilvikum tveim árum áður (Rósa Eggertsdóttir, 

Grétar L. Marinósson, Rúnar Sigþórsson, Ingibjörg Auðunsdóttir, Halldóra 

Haraldsdóttir, Þóra Björk Jónsdóttir, Sigalés, C. Pacheco, J. og Wilhelm M 

2002, bls. 43). Leik- og grunnskóli eru að mörgu leyti ólíkir og byggja þessar 

stofnanir á ólíkri menningu, ytri umgjörð, skipulagi og hugmyndafræði um 

nám. Húsnæði leik- og grunnskóla er gjarnan ólíkt. Grunnskólar eru oft í stærri 

byggingum en leikskólar og kennslustofur ólíkar. Einnig er daglegt skipulag 

ólíkt þar sem nemendum er í grunnskóla skipt í bekki eftir aldri. Fleiri 

nemendur eru á hvern fullorðinn í grunnskólanum heldur en í leikskóla. 

Félagslegt umhverfi er einnig ólíkt og er það flóknara í grunnskólanum því 

börn úr mörgum leikskólum blandast í fyrsta bekk og þurfa því börnin að 

aðlagast nýjum félagahóp (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 26, 27, 67). 

John Dewey skilgreindi reynslu sem lífsreynslu einstaklingsins. Hann talar 

um frumregluna um óslitinn þráð og að samfella (e. continuity) þurfi að vera í 

reynslu barna. Umhverfið er öll þau skilyrði sem móta reynsluna sem 

einstaklingurinn öðlast. Það sem hann tileinkar sér í einum aðstæðum af 

þekkingu og færni verður aftur tæki til að fást við aðrar aðstæður sem á eftir 

koma (Dewey, 2000, bls. 38, 54). Gefa þarf barninu tækifæri til að nýta fyrri 

reynslu sína úr leikskólanum í grunnskólanum og stuðla að góðu samstarfi á 

milli skólastiga. Jóhanna Einarsdóttir vitnar í hugmyndir Bronfenbrenners frá 

árinu 1977 sem eru að barnið sé hluti af og hafi reynslu af þeim þremur 

nærkerfum sem eru í kringum það, heimili, leikskóla og grunnskóla. Tengslin 

á milli þessara kerfa hafa áhrif á hvernig til tekst þegar barnið flyst úr leikskóla 

yfir í grunnskólann og sérstaklega fyrir börn sem eiga erfitt með yfirfærsluna. 

Stofnanakerfin séu utan við þessi kerfi en þau hafa til dæmis áhrif með 

stefnumörkun í skólakerfinu, félagslegri þjónustu og heilbrigðiskerfinu 
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(Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 77). Áður hefur verið rætt um að einstaklingar 

með röskun á einhverfurófi eigi erfitt með að breyta úr einum aðstæðum í aðrar. 

Þetta er einn þáttur sem hafa þarf í huga þegar börn með röskun á einhverfurófi 

eru undirbúin undir flutning á milli skólastiga. Mikilvægt er, eins og áður segir, 

að leikskólinn hugi snemma að því að undirbúa barnið fyrir 

grunnskólagönguna. Það er til að mynda gert með því að leggja áherslu á að 

kenna því færni til að það geti verið sem mest sjálfbjarga þegar það er svo 

komið í grunnskólann. Það getur tekið barn með röskun á einhverfurófi mörg 

ár að ná sjálfstæði á ákveðnu færnisviði (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b, bls. 

221). 

Þegar við upphaf undirbúnings þarf að huga að því að hann verði sem 

skilvirkastur. Fram kemur í niðurstöðum úr ETAI verkefninu (Rósa 

Eggertsdóttir o.fl. 2002, bls. 43–44) að við undirbúning skólabyrjunar ætti að 

mynda starfshóp þeirra sem þekkja til nemandans sem í væru foreldrar og 

fulltrúar skólanna þar sem upplýsingum er miðlað áfram. Skyldur stoðþjónustu 

eru að stofna slíkan starfshóp til að sjá um skólagöngu, aðstoða foreldra við 

val á skóla, láta skólann vita af barninu og gefa honum upplýsingar um barnið 

og þarfir þess og koma á samskiptum milli leik- og grunnskóla og foreldra og 

skóla. Einnig þarf grunnskólinn að gera framkvæmdaáætlun í samvinnu við 

foreldra sem felur í sér að huga að því hverjir sinna kennslu barnsins og að þeir 

fái tækifæri til að kynna sér nýja kennsluhætti og aðferðir. Það þarf líka að 

skipuleggja samstarf innan skólans og þátttöku foreldra í stefnumótun og 

ákvörðunum, einstaklingsnámskrá fyrir barnið til viðbótar við bekkjarnámskrá 

og að velja kennsluaðferðir, sem efla samskipti milli nemenda, og 

kennsluáætlun sem felur einnig í sér félagslegt nám. 

Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttir (2012, bls. 161), sem náði m.a. til 

flutning barna frá leikskólum yfir í grunnskóla og frá grunnskólum yfir i ́

framhaldsskóla, kom fram að nokkur samfella sé á milli skólastiganna þar sem 

verðandi grunnskólabörn fara meðal annars í heimsóknir og fleira sem gert er 

til að leikskólabörn aðlagist grunnskólanum. Hún segir hins vegar einnig vera 

sjáanlegt afturhverft rof þar sem nemendurnir eru oft að gera sömu eða mjög 

svipaða hluti i ́ grunnskólanum og þeir gerðu í leikskólanum og hefur það 

letjandi áhrif á þá. Í rannsókn hennar kom í ljós að lítið samstarf sé oft á milli 

skólastiganna og að upplýsingamiðlun þeirra á milli sé oft af skornum 

skammti. 
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Foreldrar eru mikilvægur þáttur í því ferli sem á sér stað þegar barn er 

undirbúið undir að flytjast á milli skólastiga. Fyrir foreldra barna sem þurfa 

auka stuðning er algengt að áhyggjur skyggi á aðrar tilfinningar þegar barnið 

flyst frá leikskóla yfir í grunnskóla. Foreldrar þurfa stuðning á þessum 

óvissutíma og að þeim séu gefnar upplýsingar um undirbúningsferlið, réttindi 

sín og skyldur og þeir þannig gerðir þátttakendur sem fullgildir í samstarfi við 

þá sem taka ákvarðanir um skólagöngu barnsins. Sérfræðingar geta verið með 

ólík sjónarmið og skoðanir og foreldrum getur þótt erfitt að taka ákvarðanir 

varðandi barnið. Þá er æskilegt að þeir hafi aðgang að ráðgjöf hlutlausra aðila 

sem geta gefið upplýsingar, farið með foreldrum á fundi og metið niðurstöður 

þeirra ásamt því að aðstoða foreldra við samskipti við ýmsar stofnanir (Rósa 

Eggertsdóttir o.fl., 2002, bls. 44). 

Yfirfærsla barna með röskun á einhverfurófi á milli leik- og 

grunnskóla, hlutverk skólanna og stoðkerfis og foreldra 

Í lögum um leikskóla er talað um gagnvirkt samstarf leik- og grunnskóla (lög 

um leikskóla nr. 90/2008) og í aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á að 

skólaganga barna myndi samfellda heild svo reynsla og nám á fyrri skólastigi 

nýtist þeim á næsta skólastigi. Þau viðfangsefni sem börnin fást við í leikskóla 

myndi grunn að því sem þau takast á við í grunnskólanum. Undirbúa þurfi 

yfirfærslu frá leikskóla yfir í grunnskóla vel fyrir og eftir lok leikskólanáms til 

þess að hún verði farsæl (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 50–

51). Í aðalnámskrá grunnskóla segir jafnframt að skólanámskrár leik- og 

grunnskóla skuli gera grein fyrir samstarfi milli þessara skólastiga, hvernig 

skuli standa að yfirfærslu barna á milli þessara skólastiga og aðlögun þeirra. 

Leikskólinn hefur að geyma upplýsingar um barnið við lok leikskólagöngu 

þess og er gert er ráð fyrir því að upplýsingar fylgi barninu frá leikskóla yfir í 

grunnskóla til þess að tryggt sé að byggt sé ofan á fyrra nám barnanna og 

reynslu þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 74–75). 

Undirbúningsferlið til þess að undirbúa barn fyrir það að færast frá 

leikskóla yfir í grunnskóla hefst þegar barnið er ennþá í leikskólanum. 

Undirbúningsferlið byrjar þegar samstarf er á milli leikskólans, foreldra, 

grunnskólans og þeirra annarra stofanna sem hafa sinnt barninu áður. Þessu 

ferli lýkur þegar barnið hefur aðlagast grunnskólanum og líður þar vel 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008, bls. 149). Yfirfærsla (e. transition) er iðulega 
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innan menntavísinda skilgreind sem ferlið að flytjast á milli staða eða þegar 

börn flytja á milli skólastiga (Fabian, 2007, bls. 6). Börnin mæta mörgum 

áskorunum og kröfum í þessu ferli. Það að byrja í grunnskóla felur í sér fyrir 

börnin meðal annars að skilja skólann, bregðast við og tileinka sér ákveðna 

hegðun og væntingar nýja umhverfisins í skólanum. Upplifunin er ólík eftir 

einstaklingum út frá fyrri reynslu þeirra. Fyrir suma eru þessar breytingar 

miklar áskoranir og fyrir aðra eru þær minniháttar (Margetts, 2006, bls. 1). 

Þegar börn með röskun á einhverfurófi byrja í almennum grunnskóla eftir 

leikskólagöngu þarf að huga að ýmsu til að samfellan milli skólastiga gangi 

vel. Þessi yfirfærsla á milli skólastiga er jafnan mikill áfangi fyrir börnin og 

foreldra þeirra. En fyrir börn með röskun á einhverfurófi er ekki sjálfgefið að 

þessi reynsla sé jákvæð. Þar sem börn með röskun á einhverfurófi eiga oft erfitt 

með breytingar og að breyta á milli aðstæðna getur því þessi yfirfærsla verið 

mikið mál fyrir þau. Þegar börn á einhverfurófinu hefja grunnskólagöngu er 

mikilvægt að samfella sé þegar þau færast á milli leik- og grunnskóla. Þannig 

nýtist best reynsla og nám þeirra frá fyrra skólastigi á því seinna. 

Aðlögunarhæfni barna með röskun á einhverfurófi þarf ekki endilega að vera í 

samræmi við vitsmunalegan þroska þeirra það; er ekki sjálfgefið en algengt er 

að gerðar séu kröfur þess efnis til barnanna (Marcus, Kunce og Schopler, 2005, 

bls. 1072; Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014, bls. 227; 

Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014, bls. 104). Rannsókn Halldóru 

Haraldsdóttur sýndi að samstarf skólastofnana á mótum skólastiga byggðist 

einkum á því að minnka kvíða og spennu nemenda með því að kynna þeim 

umhverfi og aðstæður grunnskólans en það gengi síður út á að samræma 

kennsluhætti skólastiganna (Halldóra Haraldsdóttir, 2012, bls. 15). 

Hlutverk foreldra í námi barna sinna  

Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í lífi allra barna. Foreldrar barna á 

einhverfurófi eru þeir aðilar sem halda utan um mál barnsins og bera ábyrgð á 

því. Oft vakna fyrstu áhyggjur af þroska og hegðun barnsins hjá foreldrum sem 

síðan leita álita hjá sérfræðingum (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014, bls. 279). 

Foreldrar eru að öllu jöfnu þeir sem fylgja barninu í gegnum fyrstu æviskeiðin 

og standa að baki því í því sem það tekur sér fyrir hendur í leik og starfi. Lög 

um grunnskóla segja að foreldrar gæti hagsmuna barna sinna á 

skólaskyldualdri. Foreldrar teljast þeir samkvæmt lögum sem fara með forsjá 
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barns í skilningi barnalaga. Þeir eiga að veita grunnskóla upplýsingar um barn 

sitt sem nauðsynlegar eru fyrir skólastarf og velferð barnsins. Þeir skulu hafa 

samráð við skólann um skólagöngu þess, fylgjast með, styðja við skólagöngu 

þess og námsframvindu (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Einnig leggur 

aðalnámskrá grunnskóla áherslu á þátttöku foreldra í skólastarfi og námi barna 

sinna, ásamt góðum tengslum þeirra við stjórn skóla, kennara og 

skólasamfélagið. Þar er einnig sagt að foreldrar séu mikilvægir tengiliðir milli 

skólastiga; þeir geti miðlað upplýsingum á milli um börn sín. Þegar barn flyst 

á milli skólastiga þurfa foreldrar, barnið, kennarar og starfsfólk á báðum 

skólastigum að vinna saman til þess að það gangi vel. Mikilvægt er að kennarar 

á báðum skólastigum kynni sér náms- og starfsaðferðir á hvoru stigi (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33, 74–75). Nanna Kristín 

Christiansen, (2010, bls. 17) bendir á að á Íslandi hefur foreldrasamstarf verið 

að aukast síðustu ár eins og annars staðar í heiminum. Sífellt er lögð meiri 

áhersla á þátttöku foreldra í skólastarfinu og sem dæmi um það er oft litið á  

gott foreldrasamstarf sem vísbendingu um gæði skólastarfs. 

Hugtakið foreldrasamstarf vísar til þess samstarfs sem skólaforeldrar og 

starfsmenn skóla eiga um ýmis mál. Þetta er stundum nefnt samstarf heimilis 

og skóla og er þar verið að vísa til tveggja umræddra stofnana. 

Umsjónarkennari er tengiliður foreldranna við skólann og oftast eini aðilinn 

sem þeir eiga samskipti við. Einnig er þó oft töluvert samstarf milli foreldra og 

annarra starfsmanna skólans, eins og sérkennara, stuðningsfulltrúa og fleiri. 

Foreldar þurfa að eiga virka hlutdeild í skólastarfi barna sinna og til þess að 

geta haft eitthvað um skólastarfið að segja (Nanna Kristín Christiansen, 2010, 

bls. 19, 22). Þátttaka foreldra í skólastarfi barna sinna hefur áhrif á væntingar 

kennara til nám barnsins, eykur sjálfstraust foreldra og hvetur einnig börnin 

áfram í námi (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 94). 

2.4 Samantekt 

Röskun á einhverfurófi er taugaþróunarlegt ásand og orsök er ekki ljós. 

Einkenni geta komið fram á misjafnan hátt eftir einstaklingum en birtast meðal 

annars í slæmu félaglegu samspili við aðra, endurtekningarsamri hegðun og 

áhugamálum á þröngu sviði (Evald Sæmundsen og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 

2014, bls. 373; Kristjana Magnúsdóttir o.fl., 2016, bls. 28; Word Health 

Organization, 2016a). Mikilvægt er að greina einhverfu snemma svo 
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einstaklingarnir geti fengið viðeigandi íhlutun (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, 

bls. 185). 

Á Íslandi hafa tvær heildstæð kerfi (e. comprehensive program) aðallega 

verið notaðar, TEACCH (Treatment and Education of Autism and related 

Communication handicapped Children) og atferlisíhlutun (e. behavioural 

intervention). Hugmyndafræði TEACCH byggir í grunninn á því að virða og 

skilja persónueinkenni einstaklingsins með röskun á einhverfurófi. Áhersla er 

lögð á að koma til móts við einstaklinginn og horfa á styrkleika hans og 

áhugasvið. Horft er á hvernig hægt er að nýta þá þætti til að auka þekkingu, 

færni og þátttöku einstaklinga í samfélaginu í traustu samstarfi milli foreldra 

og fagfólks ásamt ævilangri heildstæðri þjónustu. Í hugmyndafræði TEACCH 

eru þrír grundvallarþættir sem eru hafðir að leiðarljósi. Þekking á einhverfu, 

stöðug og ítarleg fræðsla og ráðgjöf, foreldrasamvinna og heildstæð þjónusta 

alla ævi. Hugtakið skipulag hefur allatíð vegið þungt í aðferðafræði TEACCH 

(Harris, Handleman og Jennett, 2005, bls. 1049; Sigrún Hjartardóttir og María 

Sigurjónsdóttir, 2014, bls. 249–250). TEACCH hefur verið sérstaklega hannað 

með það að markmiði að draga úr erfiðleikum einstaklingsins með því að nota 

skipulag og samfellda íhlutun sem er aðlöguð að umhverfinu. Markmiðið er 

einnig að auka samskiptafærni einstaklinga með röskun á einhverfurófi 

(Panerai o.fl., 2009, bls. 875). 

Innan hugmyndafræði TEACCH eru margar kennsluaðferðir og er 

skipulögð kennsla ein af þeim. Þar undir er sjónrænn stuðningur (e. visual 

support) sem er mikilvægur fyrir einstaklinga með röskun á einhverfurófi. 

Hann hjálpar til við að hafa skipulag, rútínu og röð á hlutunum fyrir 

einstaklinga með því meðal annars að setja upp sjónrænt skipulag (Rao og 

Gagie, 2006, bls. 26–27). Boardmaker er myndrænn gagnagrunnur sem geymir 

mörg þúsund myndir sem gagnast við gerð sjónræns stuðnings (Boardmaker 

for Windows, 2002; Gullkistan.net, 2005-2016). Skipulög kennsla (e. 

structured teaching) er einnig hluti af TEACCH kerfinu og er kennsluaðferð 

sem byggir einnig á skipulagi og skiljanlegu umhverfi fyrir einstaklinga með 

röskun á einhverfurófi (Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014, 

bls. 25). Félagshæfnisögur (e. social story) eru enn ein tegund af sjónrænum 

leiðbeiningum sem notaðar eru með einstaklingum með röskun á einhverfurófi 

til að hjálpa þeim að komast í gegnum aðstæður sem reynast þeim erfiðar en 

þá er hægt að undirbúa þá með félagshæfnisögum áður en farið er í aðstæðurnar 

(Rao og Gagie, 2006, bls. 29). CAT aðferðin er einnig tæki til þess að hjálpa 
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einstaklingum með röskun á einhverfurófi að þjálfast í félagslegu samspili og 

læra á tilfinningar og líðan sína (Callesen, Nielsen og Attwood, 2005, bls. 9, 

14). 

Atferlisþjálfun (e. behavioral intervention) er notuð hér á landi og byggist 

á hagnýtri atferlisgreiningu (e. applied behavour analysis, ABA). 

Atferlisíhlutun er heildstæð aðferð sem notuð er fyrir börn á einhverfurófinu. 

Unnið er að því að kenna hvernig megi ýta undir viðeigandi þætti, eins og til 

dæmis málþroska og hreyfiþroska, en einnig hvernig draga má úr óviðeigandi 

hegðun líkt og sjálfsmeiðandi hegðun (Sigrún Hjartardóttir og María 

Sigurjónsdóttir, 2014, bls. 254–255). 

Leik-, grunn-, og framhaldsskólar á Íslandi eru skólar án aðgreiningar og 

nemendur eiga rétt á því að í almennum grunnskólum sé komið til móts við 

námsþarfir þeirra (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Börn með röskun á 

einhverfurófi stunda núorðið oftar nám í almennum leik- og grunnskólum án 

aðgreiningar enda er þess almennt krafist. Kennarar standa því í dag frammi 

fyrir að kenna fjölbreyttum nemendahóp sem kallar á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir (Browder og Cooper-Duffy, 2003, bls. 158; Olley, 2005, bls. 

867–868; Vakil, Welton, O‘Connor og Kline, 2013, bls. 321, 326). 

Það er mikill áfangi fyrir barn að byrja í grunnskóla og þarf að huga að 

mörgu í tengslum við það. Þegar um barn með sérþarfir er að ræða þarf að huga 

að fleiri þáttum og hefja undirbúning snemma (Rósa Eggertsdóttir o.fl. 2002, 

bls. 43). Börn með röskun á einhverfurófi eiga oft erfitt með breytingar. Því 

getur yfirfærsla frá leikskóla yfir í grunnskóla verið mikið mál fyrir þau. Þegar 

börn á einhverfurófinu hefja grunnskólagöngu er mikilvægt að samfella sé 

þegar þau færast á milli leik- og grunnskóla. Þannig nýtist best reynsla og nám 

þeirra frá fyrra skólastigi á því seinna (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós 

Jóhannsdóttir, 2014, bls. 227). 

Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í námi barna sinna og eru foreldrar 

barna á einhverfurófi oft þeir aðilar sem halda utan um mál barna sinna í heild 

og bera ábyrgð á því (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014, bls. 279). Foreldrar eru 

mikilvægir tengiliðir milli skólastiga þegar barn færist úr leikskóla í 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33, 74–75). 
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3. Rannsóknin 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðir og gagnaöflun rannsóknarinnar, þá verður 

farið yfir framkvæmd rannsóknarinnar, hvernig staðið var að vali á 

þátttakendum, gagnaöflun og greiningu. Þá verður áreiðanleiki og réttmæti 

rannsóknarinnar skoðað auk þeirra siðferðilegu atriða sem þarf að hafa í huga 

við öflun og úrvinnslu gagna í rannsóknarvinnu. Að lokum verður gerð grein 

fyrir þeim leyfum sem fengin voru vegna rannsóknarinnar. 

3.1 Aðferðir og gagnaöflun 

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka reynslu foreldra af 

grunnskólabyrjun barna með röskun á einhverfurófi, sem höfðu stuðst við 

TEACCH í leikskóla. Einnig var markmið að skoða hvort börnin höfðu fengið 

að nýta sér TEACCH áfram í almennum grunnskóla. Tilgangurinn var að fá 

upplýsingar um samfellu á milli skólastiga og hvort börn fái tækifæri til að 

byggja ofan á reynslu sína af TEACCH þegar þau færast yfir í grunnskólann. 

Einnig að skoða hvort börnin noti TEACCH áfram í grunnskólanum og þegar 

þau eldast. 

Rannsóknin var eigindleg viðtalsrannsókn (e. qualitative research 

interview) þar sem viðtöl voru notuð til gagnasöfnunar. Þessi aðferð var valin 

því að hún hentaði til þess að fá að skyggnast inn í reynsluheim foreldranna og 

upplifun þeirra á rannsóknarefninu. Uppbygging eigindlegs rannsóknarviðtals 

er að ýmsu leyti lík daglegum samræðum en sem faglegt viðtal felur það í sér 

sérstaka nálgun og ákveðna tækni til að spyrja. Viðtal miðar að því komast eins 

nálægt upplifun fólks og hægt er (Brinkmann og Kvale, 2015, bls. 27, 51). 

Til þess að fá upplýsingar um rannsóknarefnið var valið að taka hálfopin 

viðtöl (e. semistructured interview) við þátttakendur. Rannsakandinn hefur í 

hálfopnum viðtölum fyrirfram ákveðinn spurningaramma sem stýrir viðtalinu 

í þá átt sem hann hefur fyrirfram ákveðið. Niðurstöðurnar úr hálfopnu 

viðtölunum er hægt að bera saman á milli viðmælenda. Ákveðinn 

spurningarammi er mikilvægur þar sem haft er í huga að spurningarnar séu 
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alltaf lagðar eins fyrir viðmælendur en þeir eru hvattir til að fara dýpra í svörin 

sín. Þessi gerð viðtala getur gefið mjög miklar og djúpar upplýsingar (Turner, 

2010, bls.755-758, Brinkmann og Kvale, 2015, bls. 6, 18, 150). 

Brinkmann og Kvale skipta vinnunni við viðtalsrannsókn upp í sjö stig, 

undirbúning, rannsóknarsnið, viðtöl, afritun, greiningu, staðfestingu og 

birtingu niðurstaðna (Brinkmann og Kvale, 2015, bls. 128–129). Þessi sjö stig 

Brinkmann og Kvale hentuðu þessari rannsókn því hún auðveldaði 

rannsakandanum að halda utan um ferlið í heild sinni. Einnig að halda utan um 

og vinna skipulega úr þeim upplýsingum sem fengnar voru með viðtölunum til 

þess að auðveldara væri að vinna niðurstöður. Þessu ferli Brinkmann og Kvale 

(2015) var fylgt eftir stig af stigi og byrjað var á undirbúningi sem fólst í því 

að finna flöt á rannsóknarefninu, hvaða sjónarhorn ætti að rannsaka. Ákveðið 

var að skoða reynslu foreldra af rannsóknarefninu, þeirra sjónarhorn, og því 

varð eigindleg viðtalsrannsókn sem rannsóknarsnið fyrir valinu. Með henni var 

hægt að skoða reynslu foreldranna en foreldrar eru oftast þeir aðilar sem fylgja 

börnunum og halda utanum mál þeirra þegar þau flytjast á milli skólastiga. 

Með viðtölum við foreldra var hægt að fá upplýsingar um þeirra reynslu og 

einnig var hægt að spyrja nánar út í ýmislegt ef þörf var á. Það hentaði vel í 

þessari rannsókn þar sem verið var að skoða reynslu foreldra barna sem notuðu 

TEACCH í leikskóla og hvort þau fengu að nota það áfram í grunnskóla. 

Sjónarhorn viðmælenda var ólíkt út frá reynslu þeirra og því var nauðsynlegt 

að geta spurt nánar, ef það átti við, til að ná frá sem víðasta sjónarhorni en 

einnig dýpt er varðar ákveðin málefni. Fyrirfram ákveðinn viðtalsrammi (sjá 

fylgiskjal 1 og 2) var notaður til þess að fá fram upplýsingar um sömu þætti 

hjá viðmælendunum þó svo að einnig hafi verið spurt dýpra út í einhverjar 

spurningar. Viðtalsrammanum var skipt upp í fimm þætti sem þannig 

auðvelduðu greiningu á viðtölunum í þemu þegar afritun á þeim var lokið. Með 

því að vinna skipulega að undirbúningi rannsóknarinnar og úrvinnslu úr 

viðtölunum varð auðveldara að hafa yfirsýn og staðfesta hvort rannsóknin hafi 

kannað það sem henni var upphaflega ætlað að gera. Niðurstöðurnar verða þá 

líka markverðari ef sýnt er fram á að ákveðnu ferli hafi verið fylgt við 

framkvæmd rannsóknarinnar eins og Brinkmann og Kvale (2015) leggja 

áherslu á. 
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3.2 Val á úrtaki og gagnasöfn 

Í þessari rannsókn var valið að tala við foreldra sem hafa reynslu af 

rannsóknarefninu, áttu börn sem hafa notað TEACCH í leikskóla og fóru í 

almennan grunnskóla og eru ennþá í almennum grunnskóla. Áætlað var að hafa 

viðmælendur átta til tíu talsins. Ákveðið var að tala við það foreldri sem hafði 

samband við rannsakanda eftir að leitað hafði verið eftir ábendingum frá 

fagaðilum um foreldra sem féllu undir viðmiðið. Um tilgangsúrtak (e. 

purposive sampling) er að ræða en með slíku úrtaki er reynt að velja fólk sem 

er ekki statt í miðri reynslunni heldur þá sem geta litið aftur og rifjað upp með 

þeirri ígrundun sem oftast á sér stað þegar frá líður (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 287). Leitað var að foreldrum til að taka þátt með því að auglýsa 

eftir þátttakendum á Facebook síðu Einhverfusamtakanna. Einnig var leitað 

eftir aðstoð leikskólaráðgjafa á höfuðborgarsvæðinu, sem höfðu tengingu við 

foreldra sem höfðu reynslu af rannsóknarefninu, við að finna  þátttakendur. 

Úrtakið varð átta mæður barna með röskun á einhverfurófi. Þegar vísað er til 

foreldra í rannsóknarspurningunni þá eru það mæðurnar sem átt er við því þær 

gáfu kost á sér í viðtölin en enginn faðir. 

Fimm mæður voru af höfuðborgarsvæðinu og þrjár af landsbyggðinni. Ekki 

er tekið nánar fram hvar þátttakendur voru staðsettir á landinu til þess að koma 

í veg fyrir að uppruni þeirra sé rekjanlegur. Við úrvinnslu viðtalanna voru 

mæðrunum gefin önnur nöfn til að gæta nafnleyndar. Einnig komu nöfn skóla 

sem börnin voru í ekki fram. Tvö börn voru á unglingastigi, tvö á miðstigi og 

fjögur á yngsta stigi grunnskóla.  

Eins og áður hefur komið fram voru viðtölin hálfopin og því var 

viðtalsramminn fyrirfram ákveðinn. Af því að verið var að skoða hvort börnin 

fengu að nota TEACCH áfram þegar í grunnskólann var komið eða ekki þá 

voru viðtalsrammarnir tveir (sjá fylgiskjal nr. 1 og 2). Annar var ætlaður 

foreldrum þeirra barna sem notuðu TEACCH í grunnskóla og hinn var fyrir 

foreldra barna sem notuðu ekki TEACCH í grunnskóla. Viðtalsrömmunum var 

báðum skipt upp í fimm þætti. Þessir þættir voru leikskólinn, undirbúningur 

fyrir skólabyrjun, upphaf skólabyrjunar, staðan í dag og að lokum horft til 

framtíðar. Spurningar innan hvers þáttar beindust að því að fá upplýsingar um 

þann þátt og tengsl TEACCH við hann ef það átti við. Með þessum 

viðtalsrömmum var því hægt að greina viðtölin ásamt því að bregðast við 

svörum viðmælenda meðan á viðtalinu stóð og þá um leið dýpka skilning á 
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svörum þeirra ef þess þurfti. Viðtölin fóru fram í lok febrúar 2016 þar sem það 

hentaði viðmælendunum. Var það ýmist heima hjá rannsakanda, heima hjá 

viðmælenda eða í vinnu viðmælenda. Viðtölin voru tekin upp á starfrænan 

hljóðrita og svo afrituð i tölvu. 

3.3 Gagnagreining og úrvinnsla 

Viðtölin voru þemagreind (e. coding) og flokkuð (e. categorizing) með 

hliðsjón af viðtalsrömmunum. Markmiðið með því að greina viðtölin í ákveðin 

þemu var að afhjúpa merkingu spurninganna, að skýra forsendur þeirra og þar 

af leiðandi skilyrðislausan skilning á því sem rannsóknin tók fyrir (Brinkmann 

og Kvale, 2015, bls. 216). Við greiningu viðtalanna voru fundin sameiginleg 

þemu í svörum viðmælenda og einnig undirþemu. Með því er verið að nýta 

merkingu viðtalanna, færa skilning þátttakandans upp á yfirborðið og koma 

fram með ný viðhorf frá rannsakandanum. Þemagreining gengur út á að tengja 

eitt eða fleiri lykilorð við textahluta til þess að geta seinna borið kennsl á 

staðhæfingar. Flokkunin hefur í för með sér markvissari vinnu með 

staðhæfingar og gerir rannsakandanum betur kleift að meta og greina innihald 

gagnanna (Brinkmann og Kvale, 2015, bls. 227). 

Þemun, sem skilgreind voru út frá innihaldi viðtalanna eftir að búið var að 

rita þau upp, voru sjö talsins sem aftur voru greind í undirþemu. Þemun eru: 

TEACCH í leikskólanum, TEACCH í grunnskólanum, TEACCH heima, 

undirbúningur fyrir skólabyrjun, hlutverk leik-, grunnskóla og foreldra, upphaf 

skólagöngunnar og fyrstu árin í grunnskólanum, staðan í dag, framtíðin og 

TEACCH. Gerð er grein fyrir þemunum í niðurstöðukafla en í umræðukafla 

voru þemun svo tengd saman við rannsóknarefnið, túlkuð og rædd með 

stuðningi og vísun í fræðin tengd viðfangsefninu. 

3.4 Réttmæti og áreiðanleiki. 

Réttmæti (e. validation) og áreiðanleiki (e. reliability) eru mælikvarðar á gæði 

rannsóknarinnar og þær niðurstöður sem hún sýnir. Réttmæti er mæling á því 

hvort rannsóknin kannar það sem lagt er upp með að rannsaka og áreiðanleiki 

segir til um stöðugleika útkomunnar frá einni mælingu til annarrar (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211–212). Til að tryggja 
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réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar voru sömu viðtalsrammar lagðir fyrir 

þann hóp viðmælenda sem þeir áttu við til þess að gæta jafnræðis. Einnig voru 

viðtölin tekin upp til þess að hægt væri að vinna skipulega úr þeim 

upplýsingarnar sem aflað var. Brinkmann og Kvale (2015, bls. 278–280) benda 

á að gæta þarf hlutleysis við framkvæmd rannsókna og rannsakandinn þarf að 

vera fordómalaus í sinni rannsóknarvinnu. Viðtöl geta verið hlutlaus ef þau eru 

vel skipulögð og vel sett upp. Rannsakandinn þarf að vera meðvitaður um 

skoðanir sínar og einnig hafa í huga að þær hafi ekki áhrif á viðtölin. Með 

viðtali er hægt að ræða saman á þann hátt að réttur skilningur komi fram án 

þess að rannsakandinn hafi áhrif á viðmælendur. Þar sem rannsakandinn í 

þessari rannsókn hafði reynslu af rannsóknarefninu sem móðir og kennari, varð 

hann að vera meðvitaður um að blanda sinni reynslu ekki inn í rannsóknina. 

Hann varð að gæta þess að það hefði ekki áhrif við gerð rannsóknarspurninga, 

í viðtölum og við greiningu gagna. Helga Jónsdóttir (2013, bls. 149) segir 

mikilvægt að rannsakandi sé trúr þátttakendum, heiðarlegur og nákvæmur og 

fylgi þeim aðferðafræðilegu forsendum sem lagt er upp með í rannsókninni. 

Það var reynt af fremsta megni.  

3.5 Siðferðileg atriði 

Í rannsóknum er mikilvægt að uppfylla siðferðilegar kröfur. Menn hafa 

sjálfstæða hagsmuni sem rannsakandinn þarf að hafa í huga við 

rannsóknarvinnuna (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71). Einnig setja 

siðferðileg grundvallaratriði rannsóknum ákveðin mörk. Fjórar höfuðreglur 

eru hafðar til grundvallar, sjálfræðisreglan, skaðræðisreglan, velgjörðarreglan 

og réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73–75). Rannsakandinn 

verður því að fara varlega með þær upplýsingar sem hann fær og bera virðingu 

fyrir viðmælendum og reynslu þeirra. 

Viðmælendur fengu kynningarbréf (sjá fylgiskjal nr. 3) í upphafi þar sem 

markmiðið með rannsókninni var útskýrt, tekið var fram að viðmælendur yrðu 

ekki nafngreindir að viðtöl yrðu hljóðrituð og svo afrituð, í afrituninni yrðu 

nöfnum og staðháttum breytt til að ekki yrði unnt að rekja niðurstöður 

rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga eða skóla barnsins. Þátttakendum 

var einnig gert ljóst að þeir gætu hætt í rannsókninni á hvaða tíma sem þeir 

óskuðu. Rannsóknin var tilkynningaskyld til Persónuverndar og var hún 

tilkynnt þangað (sjá fylgiskjal nr. 4). 
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4. Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir reynslu foreldra af því hvort börn þeirra 

með röskun á einhverfurófi sem notuðu TEACCH í leikskóla hafi fengið 

tækifæri til þess að nota þau áfram í grunnskóla. Kaflanum er skipt í sjö 

undirkafla sem taka mið af þeim þemum sem komu fram í viðtölunum. Í lok 

kaflans er stutt samantekt. 

Þemun eru: TEACCH í leikskólanum, TEACCH í grunnskólanum, 

TEACCH heima, undirbúningur fyrir skólabyrjun, hlutverk leik-, grunnskóla 

og foreldra, upphaf skólagöngunnar og fyrstu árin í grunnskólanum, staðan í 

dag, framtíðin og TEACCH. 

Mæðrunum voru gefin önnur nöfn til að gæta nafnleyndar og einnig koma 

nöfn skóla ekki fram. Arna átti barn á unglingastigi úti á landi, Halldóra átti 

barn á unglingastigi á höfuðborgarsvæðinu, Hulda átti barn á miðstigi úti á 

landi en Unnur átti barn á miðstigi á höfuðborgarsvæðinu. Kolbrún átti barn á 

yngsta stigi úti á landi en Sigrún, Rúna og Sóley áttu börn á yngsta stigi á 

höfuðborgarsvæðinu. Talað er um börnin sem börn hvort sem þau eru á yngsta- 

mið- eða unglingastigi og var það gert til að ekki væri hægt að greina hver þau 

væru eða tengja þau við skóla. 

Þegar vísað er í nöfn mæðranna varð fyrir valinu að hafa orð þeirra 

skáletruð til að draga fram og leggja meiri áherslu á það sem þær sögðu. Hikorð 

voru tekin út til að textinn yrði læsilegri en þess var þó gætt að orð mæðranna 

héldust sem mest orðrétt.  

4.1 TEACCH í leikskólanum 

Í þessum kafla verður farið yfir hvernig TEACCH var notað með barninu í 

leikskólanum og hvernig það nýttist því best og í hvaða aðstæðum. 
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Fyrstu kynni af TEACCH og áhrif notkunar þess á líðan 

barnanna, kostir og gallar 

Misjafnt var hver það var sem kynnti fyrir foreldrum TEACCH. Tvær mæður 

sögðu að skólaskrifstofan á svæðinu hafi kynnt fyrir þeim TEACCH og sagði 

Rúna að skólaskrifstofan hefði gefið val um að TEACCH yrði notað eða 

atferlisþjálfun með barninu. Hulda sagði að Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins hafi ráðlagt TEACCH og taldi það henta barninu best. Halldóra sagði 

að enginn hefði viljað taka afstöðu með einni aðferð umfram aðra þegar kom 

að því að velja. Hún hafi sjálf farið að kynna sér bæði TEACCH og 

atferlisþjálfun og eins og hún sagði: „... eftir að hafa kynnt mér TEACCH þá 

fannst mér það henta barninu frekar, það var mjög sjónrænt sterkt ... ég tók 

bara ákvörðun og leikskólinn bara fylgdi, það var ekki reynsla af hvorugu þar 

áður.“ Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins ásamt leikskólunum ráðlagði 

tveimur mæðrunum að nota TEACCH frekar en annað. Kolbrún fékk að velja 

á milli TEACCH og atferlisþjálfunar og var það Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins sem kynnti bæði kerfin fyrir henni. Arna sagði að Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins hefði kynnt bæði TEACCH og atferlisþjálfun fyrir 

foreldrunum en þar sem leikskólinn var farinn að nota TEACCH með barninu 

áður en greining lá fyrir þá ákváðu foreldrarnir að halda þeirri vinnu áfram. 

Mæðurnar sögðu allar nema Kolbrún að TEACCH hefði verið kynnt fyrir þeim 

sem kerfi sem gæti nýst barninu út lífið. Arna sagði: „Það var ekki spurning 

um verkfæri heldur hvernig barnið hugsar, þú skipuleggur fyrir það, ég leit 

alltaf á þetta sem eitthvað sem barnið myndi nota áfram.“ Kolbrún sagði: „Það 

var talað um að þetta myndi nýtast barninu í leikskóla og svo myndi sennilega 

annað taka við í grunnskóla.“ 

Mæðurnar voru ánægðar með notkun TEACCH í leikskólanum, höfðu 

jákvæða reynslu af því og töldu það hafa nýst barninu vel. Sóley, Unnur, Arna 

og Rúna sögðu að farið hafi verið að byrja að nota TEACCH með barninu í 

leikskólanum þegar grunur lék á að það þroskaðist ekki eðlilega eða áður en 

formleg greining lá fyrir. Rúna sagði um þetta „...það sem hjálpaði okkur mest 

var að það var byrjað að nota þetta svolítið löngu áður en barnið var greint, 

sáu bara hvað þetta hentaði barninu vel, annars funkeraði það ekki í 

leikskólanum, sá hvernig dagurinn yrði, það var með svo fá orð að það 

hjálpaði því rosalega mikið ... manni fannst þetta gerast ótrúlega hratt.“ 

Halldóra, Sigrún og Rúna fengu að velja hvort TEACCH var notað með 

barninu frekar en annað kerfi þegar greining lá fyrir. 
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Mæðurnar sáu marga kosti við það að TEACCH var notað með barninu og 

nefndu þrjár þann þátt, að barnið skildi umhverfi sitt, sem helsta kostinn. 

Einnig að það að vita hvað væri framundan virkaði róandi á börnin. Sóley 

sagði: „Bjargaði öllu því barnið skildi ekki munnlegt en um leið og það sá 

miðann vissi það hvert það átti að fara ... þessir miðar voru bara heilagir ... 

barnið skildi meira og gekk bara allt betur ... mun öruggari því það var oft 

erfitt í skapinu þegar það skildi ekki, vissi ekki hvað var í gangi og þá róaði 

þetta ... gerði það öruggara.“ Arna talaði um að barnið hefði orðið eirðarlaust 

ef það vissi ekki hvað framundan biði, það hefði róað barnið að vita hvað það 

var að fara að gera næst. Hún sagði: „Það var á leikskólanum aðallega þessi 

ró sem skapaðist hjá barninu.“ Unnur sagði að vegna þess hversu sjónrænt 

sterkt barnið var þá hefði TEACCH höfðað vel til þess því það hefði verið 

mjög vel læst á myndir og skildi þær vel. Kolbrún sagði TEACCH eiga þátt í 

því hversu fljótt barnið var að læra að lesa því orðin voru alltaf með á 

myndunum sem barnið notaði. Halldóra sagði það hafa verið jákvætt að ef 

aðstæður breyttust þá var kostur að geta breytt sjónræna skipulaginu hjá 

barninu, taka það út sem breyttist og setja annað inn í staðinn. Þá minnkuðu 

köst hjá barninu þegar það sá breytingarnar sjónrænt. 

Mæðurnar sáu ekki galla sem þær gátu nefnt við notkun á TEACCH í 

leikskólanum hvað varðaði börnin. En tvær mæður sögðu að ef þær fyndu 

einhverja galla þá væri þetta hugsanlega meiri vinna fyrir leikskólakennarana 

að setja upp dagskipulagið fyrir barnið á leikskólanum og halda utan um það. 

Rúna tók fram að þegar leið á leikskólann þá hafi TEACCH ekki nýst barninu 

eins vel og því var farið að nota atferlisþjálfun að auki í leikskólanum og dró 

þá úr notkun á TEACCH þó svo að það hafi verið notuð með. 

Dagskipulag, aðstæður sem TEACCH nýttist barninu í 

leikskólanum og aukið sjálfstæði barnsins 

Mæðurnar töldu allar börnin sterk sjónrænt, með gott minni og hentaði því 

þeim að sjá myndrænt hvað var framundan hjá þeim í leikskólanum. Hulda 

sagði: 

 
Þetta var á veggnum og barnið tók niður þegar það var búið og setti í 

vasa fyrir neðan ... þetta átti það að gera núna og það sá á myndinni hvað 

það átti að gera, barnið skildi ekki hvað var verið að segja við það en 

þetta myndræna, það náði því miklu fyrr en einhverjum skipunum um 

hvað það átti að gera. 
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Sem dæmi um mikilvægi dagskipulagsins talaði Arna um að barnið þurfti að 

vita hversu lengi það ætti að vera í ákveðnum aðstæðum og í hvaða röð hlutir 

væru gerðir og það hafi verið mikilvægt að setja dagskrána fyrir daginn upp 

fyrir barnið. „Barnið vissi hvað það var að fara að gera næst, það hjálpaði því 

... það skipti það máli að það færi út og svo fengi það að borða, þetta var 

grundvallaratriði til dæmis að hafa þetta á hreinu.“ 

Öll börnin voru með dagskipulag sem var sett upp myndrænt á 

leikskólanum með myndum yfir þá dagskrá sem var hjá hverju barni fyrir sig 

þann daginn. Hverjum lið í dagskránni var svo skipt niður í minni þætti eftir 

því sem barnið þurfti. Þær aðstæður, sem foreldrarnir nefndu að barnið hefði 

átt erfitt með og hefði þurft að nota sjónrænar leiðbeiningum með myndum í 

leikskólanum, voru við matarborðið, í fataklefanum, í útiveru, við 

verkefnavinnu, í samverustund og við klósettferðir. Sem dæmi um þetta sagði 

Halldóra að það hefði nýst barninu vel að setja upp myndir í aðstæðum sem 

voru erfiðar fyrir barnið að fara í gegnum. „Eins og þetta litla að fara á 

klósettið.“ Hún lýsti þessu þannig að myndirnar voru settar upp aðgerð fyrir 

aðgerð í tímaröð sem barnið svo fylgdi. Myndirnar gerðu barninu kleift að 

komast í gegnum aðstæðurnar því búið var að búta þær niður í aðgerðir sem 

það réði við þegar það hafði lært að fara eftir myndunum og læra rútínuna. Um 

þann þátt sagði Unnur: „Barnið áttaði sig betur á því sem var ætlast til af því 

og af því að barninu gekk svo vel að lesa í þetta og skilja þetta varð það aðeins 

sjálfstæðara.“ Halldóra sagði að hún hefði viljað að barnið yrði sjálfstæðara 

með því að fá sjónrænt skipulag yfir það sem það ætti að gera. Hún sagði: „Ég 

hugsaði að barnið yrði sjálfstæðara með þessari aðferð og svo væri auðvelt að 

breyta, bara svissa mynd ... þannig að ég hugsaði að barnið yrði sjálfstæðara 

og allt svona auðveldara.“ 

Sigrún sagði að barnið hefði fengið þjálfun í að nota myndir við 

verkefnavinnu í leikskólanum. „Barnið var duglegt að vinna í svona 

verkefnavinnu, þá var svona box og þá vann það, það var myndrænt hvaða 

verkefni barnið átti að gera.“ Halldóra sagði TEACCH hafa nýst barninu vel 

þegar það þurfti að skipta um leikskóla. Barnið fór úr litlum tuttugu barna 

leikskóla yfir í hundrað barna leikskóla og sagði hún TEACCH hafa nýst 

barninu vel í þeirri reynslu. Hún lýsir þessu þannig: „Þessi breyting varð miklu 

auðveldari fyrir barnið, þá vissi það bara, það komu fullt af vandamálum upp 

en þá samt þá var það hægt með þessu sjónræna, þó barnið skildi ekkert annað 
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en hvað var í vændum.“ Henni fannst TEACCH hjálpa mikið á þessum tíma 

og gera barninu auðveldara með þessa miklu breytingu og aðlögun að nýjum 

skóla og starfsfólki. 

4.2 TEACCH í grunnskólanum 

Misjafnt var hvort börnin fengu að halda áfram að nota TEACCH í 

grunnskólanum. Hér verður fjallað um í hvaða aðstæðum barnið notaði 

TEACCH, þekkingu kennara grunnskólans á TEACCH og hvaða áhrif 

TEACCH hafði félagslega fyrir barnið. 

TEACCH og grunnskólin, áhrif notkunar þess á líðan og nám 

barna 

Þegar kom að því að barnið fluttist yfir í grunnskóla var misjafnt á milli barna 

hvort TEACCH fylgdi þeim á milli skólastiga og hvernig var staðið að því. 

Mæðurnar sögðu allar að barn þeirra hefði haldið hefði áfram að nota 

TEACCH í grunnskólanum nema Halldóra og Kolbrún. Halldóra sagði að í 

þeim grunnskóla, sem barnið hefði byrjaði í sex ára bekk, hefði TEACCH ekki 

verið notað með barninu fyrsta hálfa árið en þegar það færðist síðar í annan 

grunnskóla þá hefði það verið notað. Kolbrún sagði að TEACCH hafi í raun 

ekki fylgt barninu yfir í grunnskólann en hafi verið notað í sumum tímum með 

því. Hún hafi bent skólanum á að nota myndir til þess að skipta verkefnum 

niður fyrir barnið til að auðvelda því verkið. „Bara með því að setja smá töflu 

á borðið hjá barninu ... ef því finnst þetta of mikið ... ég benti þeim á að skipta 

því niður með því að setja töflu á borðið hjá barninu og búta verkefnið niður, 

þannig að barnið gat tekið miða af og séð fram á að klára verkefnið.“ Arna 

sagði ekki mikla þekkingu hafa verið á TEACCH þegar barnið hennar var að 

hefja grunnskólagönguna. Ráðgjafi hjá þjónustu á vegum sveitarfélagsins sem 

hafði þekkingu á TEACCH kenndi starfsfólkinu í skólanum í byrjun. Arna lýsti 

þessu á eftirfarandi hátt: „Það var nátttúrlega hræðilegt af því það kunni 

enginn neitt ... þau kunnu því miður ofboðslega lítið þannig að það var ég og 

ráðgjafinn að kenna þeim að nota TEACCH með barninu ... eins og með 

sjónrænu stundaskrána, vera með daginn í myndrænu uppi á töflu þannig það 

nýttist ekki bara fyrir barnið heldur líka hin börnin.“ 
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Mæður þeirra sex barna sem fengu að nota TEACCH áfram sögðu allar að 

það hefði haft jákvæð áhrif á líðan þeirra, Sóley, Sigrún og Hulda sögðu það 

hafa veitt barninu öryggi, eins og Hulda sagði: „Það gerði barninu gott að vita 

hvað var framundan, hvað það var að fara að gera ... hafði áhrif á líðanina, 

öryggið, númer eitt tvö og þrjú. Sóley sagði: „Það var rosalega öruggt að hafa 

það, þekkti það frá leikskólanum, barnið náði að tjá sig með myndunum.“ 

Unnur tók í sama streng og sagði að með því að fá að nota TEACCH hefði það 

dregið mjög úr ágiskunum hjá barninu því það skildi ekki alltaf munnlegar 

skipanir. Þegar barnið skildi til hvers var ætlast af því þá var hægt að hugsa um 

aðra þætti. 

Hvernig TEACCH var notað með barninu í skólanum og áhrif á 

félagslegan þátt 

Þau börn, sem fengu að nota TEACCH áfram í grunnskólanum, fengu að hafa 

sjónræna stundatöflu í skólastofunni til þess að fara eftir en Sigrún var þó ekki 

alveg viss um að sjónræn stundatafla hafi eingöngu verið fyrir hennar barn 

heldur bekkinn í heild. Arna sagði að sjónræna taflan hefði í raun nýst öllum 

bekknum og haft góð áhrif á barnið félagslega því bekkurinn vandist strax á að 

taflan væri uppi og allir gátu nýtt sér hana. „Ég held að árgangurinn hafi allur 

notið góðs af því þannig ... það hefur aldrei verið vandamál að barnið væri 

einhverft í þessum árgangi og það hefur aldrei verið mál ... þetta var gert fyrir 

bekkinn líka þannig að ég held að umhverfið hafi orðið líka betra fyrir barnið 

út af því.“ Hulda hafði svipaða reynslu af þessu: „Sjónræn stundartafla hékk 

uppi í skólastofunni sem var hugsuð fyrir barnið og allan bekkinn.“ Einnig 

sagði Hulda að vegna þess að barnið fékk myndir af bekkjarfélögunum til þess 

að læra nöfnin á þeim þá hafi það verið fljótt að læra nöfnin á 

bekkjarfélögunum og það hefði verið kostur félagslega fyrir það.  

Arna sagði að bekkjarfélögum barnsins hefði aldrei þótt skrítið að barnið 

væri með sitt skipulag á borðinu og það hefði aldrei verið litið hornauga af 

neinum í bekknum og öllum fundist þetta vera eðlilegasti hlutur í heiminum að 

barnið hefði sitt spjald á borðinu eða uppi á töflu í skólastofunni. Það hafi verið 

í jákvæðu umhverfi þar sem bekkjarfélagarnir hafi vanist á það að það notaði 

TEACCH frá byrjun og það nýttist þeim einnig með sjónrænu stundatöflunni. 

Kolbrún hafði líka reynslu af þessu og að barnið hennar hefði einnig fengið 

verkefni, sem það átti að vinna, sett upp myndrænt fyrir það og það hefði aldrei 
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verið neitt vandamál hvað varðar bekkjafélagana. Þeir hefðu fengið fræðslu 

um einhverfu og skildu að barnið þyrfti stundum annað en þau. 

Halldóra sagði að í þriðja bekk, þegar barnið fór í annan skóla, hafi það 

verið mikill léttir að barnið fékk að nota myndir, aðallega út frá 

stöðugleikanum sem því fylgdi fyrir barnið að vita hvað var framundan. Það 

fékk líka að hafa sjónrænt dagskipulag í dægradvöl í skólanum. Skólinn hafi 

verið tilbúinn að taka við ábendingum frá foreldrum og keypt þau tæki sem í 

boði voru til að mynda CAT. Skólinn og foreldrarnir notuðu sömu myndir en 

þær voru komnar frá foreldrunum. Halldóra sagði að gott samstarf hafi verið á 

milli heimilis og skólans. 

Þrjár mæður þeirra sex barna, sem voru í grunnskóla þar sem TEACCH var 

notað áfram eftir leikskólann, sögðu að munur hefði verið á notkun TEACCH 

í leikskólanum og grunnskólanum. Það hefði verið notað minna í byrjun í 

grunnskólanum heldur en í leikskólanum þar sem markviss var kennt að nota 

þessi vinnubrögð með barninu og vel haldið utan um alla vinnuna og að þróa 

þessi vinnubrögð í takt við þroska barnsins. Hulda sagði að barnið hefði notað 

TEACCH meira á yngsta stigi grunnskólans heldur en þegar leið á 

skólagönguna. 

4.3 TEACCH heima  

Í þessum kafla verður farið yfir hvernig foreldrarnir notuðu TEACCH heima 

með barninu og í hvaða aðstæðum. 

Fyrstu kynni foreldra af TEACCH 

Mæðurnar sögðust allar hafa farið á námskeið í TEACCH og sex þeirra notuðu 

það að einhverju leyti heima með barninu. Rúna og Sigrún voru þær tvær sem 

notuðu ekki TEACCH með börnunum heima. Rúna hafði lítið nýtt sér 

TEACCH heima en sagðist hafa talað við barnið og útskýrt fyrir því hvað var 

framundan þann daginn en hún sagði að sér fyndist að þau foreldrarnir hefðu 

mátt nota sjónrænt skipulag meira með barninu heima. Sigrún sagði að heima 

hefði gengið vel með barnið án þess að nota TEACCH. Hún sagði að þau 

foreldrarnir hefðu alltaf ætlað að taka upp myndræna vikustundaskrá fyrir 

barnið en fundist það erfitt og flókið að byrja á því að nota það. Hún sagðist 

reyna að útskýra vel fyrir barninu það sem framundan væri en gæti samt ekki 
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gefið sér að barnið skildi allt sem sagt var. Hún hugsaði til TEACCH og 

myndanna þegar hún færi með barnið í klippingu og það gengi illa og 

hugsanlega gæti það komið að notum í þeim aðstæðum. 

Arna notaði TEACCH mikið með sínu barni bæði heima og að heiman og 

var komin með mikla reynslu. Hún sagði að það hefði verið svolítið ,,maus“ 

að byrja að nota TEACCH heima með barninu. Það hafi verið mikil 

tilraunastarfsemi hjá þeim foreldrunum fyrst að finna út hvað hentaði því 

hverju sinni. Mikil vinna var fyrst við að útbúa fyrir barnið sjónrænt skipulag 

og læra á að nota það með því. Hún tók einnig fram að henni fannst það vefjast 

svolítið fyrir ættingjum sem önnuðust barnið stundum að nota sjónrænt 

skipulag með því. Þau foreldrarnir hafi samt reynt að spila þetta svolítið eftir 

hendinni og nota TEACCH innan skynsamlegra marka og þá hafi það gengið 

vel og henni hafi ekki þótt fylgja því gallar. Einnig sagði Arna: 

 
Ég hef reynt að segja við foreldra einhverfra barna að þau verða að líta 

á þetta sem einhvers konar verkefni að vera með einhverft barn ... þegar 

barnið greindist þá fórum við foreldrarnir bara á námskeið, námskeið, 

námskeið og bækur og bækur og bækur ... tókum þetta eins og kúrs í 

háskólanum ... það hefur hjálpa okkur mikið, við fórum alveg strax, 

hugsuðum, hvernig gerum við þetta, þannig að þetta verði auðvelt fyrir 

alla, ég held að þetta sé miklu auðveldara þegar þú gerir þetta þannig 

heldur en þegar fólk sem hefur ekki gert neitt heldur lætur skólann eða 

leikskólann svolítið um þetta, það lendir í miklu meiri 

hegðunarvandamálum með barnið og það er augljóst held ég að barninu 

líður miklu betur, þannig að þótt þetta sé pínu auka vinna. 

 

Unnur tók undir þetta og sagði einnig að það hefði verið svolítið mál að byrja 

að nota sjónrænt skipulag fyrir barnið heima en eftir byrjunarhnökrana þá hafi 

þau foreldrarnir nýtt það með því. 

Aðstæður sem foreldrarnir nýttu TEACCH heima og hvers vegna. 

Þær mæður, sem notuðu TEACCH með barninu heima, sögðust hafa notað 

sjónrænt skipulag. Sóley, Unnur og Arna höfðu keypt Boardmaker forritið og 

notað myndirnar til þess að setja í sjónrænt skipulag fyrir barnið heima. Hulda 

sagðist hafa sett upp sjónrænt dagskipulag fyrir barnið í ákveðnum aðstæðum 

þegar það var yngra. „Við límdum renninga á vegginn heima þannig barnið 

vissi hver morgunrútínan var ... að tannbursta sig og svo greiða á sér hárið.“ 

Þegar barnið stækkaði vildi það ekki hafa renninginn uppi og fór að taka hann 
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niður af veggnum. Barninu fannst hann ætti ekki að vera heima hjá því. 

Foreldrarnir hættu þá að nota renninginn en prófuðu síðar að nota hann aftur í 

sömu aðstæðum. 

Sóley lýsti skipulaginu heimafyrir á eftirfarandi hátt: „Við notuðum 

Boardmaker forritið og prentuðum út myndir og plöstuðum og vorum með stórt 

blað og bara með vikudögunum og vorum með renninga yfir dagana heima og 

líka inni á baði, bursta tennur, pissa og svona rútinan.“ Sóley nefnir sund sem 

dæmi um aðstæður sem hún notaði myndir með barninu til að undirbúa það. 

Barnið hafði gaman af því að fara í sund en aðdragandinn gat verið erfiður. 

„Við vorum dugleg að fara í sund en barnið vildi aldrei fara út, svo vorum við 

að fara út í bílinn og það var bara barningur og um leið og ég sýndi barninu 

sundmyndina þá kveikti það.“ Hún sagðist hafi fengið góðar hugmyndir og 

ráðleggingar á teymisfundum í leikskólanum varðandi notkun skipulagðra 

vinnubragða heima. Arna sagði að barnið yrði eirðarlaust ef það vissi ekki hvað 

biði þess, henni fannst helsti kosturinn að barnið varð rólegra við það að hafa 

myndrænt sett upp hvað væri framundan; það róaði barnið að vita hvað það var 

að fara að gera. 

Kolbrún sagði að þegar barnið var orðið aðeins eldra notaði hún stórt 

dagatal sem var sett á vegginn og hún skrifaði þar inn það sem væri framundan 

um daginn, skóli, sund, íþróttir. Eins hefur barnið þá yfirsýn yfir mánuðinn og 

það sem er á döfinni. Ef eitthvað breytist út af vananum eins og það væri 

afmæli framundan þá skráði hún það á dagatalið sem barnið svo fór yfir á 

hverjum degi og nýtti sér. Unnur lýsir notkun sjónræns skipulags sem aðstoð 

við sérstakar athafnir. Hún sagði: „Við notuðum þetta helling eins og þegar 

barnið var að fara til stuðningsforeldra sinna og eins ef það var að fara að 

gera eitthvað sérstakt eða óvenjulegt sem þurfti að undirbúa það fyrir.“ Þau 

hefðu einnig notað myndir í tengslum við svefnrútínuna. Barnið átti erfitt með 

svefn en með því að sjá það sjónrænt vissi það í hvað stefndi og það hafi 

hjálpað því í þeim aðstæðum. 

Arna sagði TEACCH hafa nýst sérstaklega við heimanám og nefnir 

lesturinn sérstaklega. Foreldrarnir notuðu mikið körfuvinnu með barninu 

heima svo það væri með á hreinu hvað það ætti að gera og hvenær það væri 

búið með verkefnið. Hún hafi líka notað tímavaka með barninu við 

heimavinnuna til þess að það sæi hve lengi það átti að vinna heimavinnu: 

„Körfuvinnan var svolítið lausnin til að þurfa ekki alltaf að svara barninu, þá 

var gott að setjast niður og vinna körfuvinnu, ég gat þá verið að vinna eitthvað 
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í eldhúsinu og barnið setið við borðið að vinna.“ Hún notaði líka körfuvinnu 

til þess að kenna barninu ákveðna færni, eins og að klippa.  

Arna nýtti einnig sjónrænt dagskipulag þegar hún var að ferðast erlendis 

með barninu. Hún lýsti því þannig:  

 
Við höfum ferðast á erfiða staði með barnið, í borgir til dæmis, og þá 

höfum við verið með spjöld, þegar barnið var lítið en við erum farin að 

skrifa meira núna, erum ekki alltaf með miða en við settum upp í daglínu 

yfir daginn og þá var teiknað, húsið okkar heima þegar við vorum að 

fara, svo bíllinn, svo mynd af barninu að hlusta á mp3 spilarann og svo 

kom kannski pulsa og svo göng ef við vorum að fara í göng ... við 

reyndum að setja einhver kennileiti yfir daginn og það virkaði mjög vel, 

dugði henni eiginlega alltaf. 

 

Arna sagði að hún hefði notað sjónrænt skipulag fyrir barnið til að hafa með 

sér í skólasund til þess að það vissi í hvaða röð það ætti að gera hlutina í 

skólasundinu. Sjónræna skipulagið hafi nýst vel þegar barnið var að læra að 

gera nýja hluti. 

 
... ég notaði myndir af því að barnið ætti að fara úr fötunum og blanda 

vatnið og passa að það væri mátulega heitt og þannig, gerði líka þannig 

fyrir sundið, hvað barnið ætti að gera þegar það kæmi upp úr 

sundlauginni. Það hafa tekið barnið langan tíma að læra að þvo hárið 

vel, því gerði hún félagshæfnisögur fyrir barnið og þurfti að hafa hana 

mjög ýtarlega. 

 

Sóley, Hulda og Unnur nýttu sjónrænt skipulag meira þegar barnið var yngra 

en svo hafi dregið úr notkuninni þegar það varð eldra. 

Halldóra notaði TEACCH heima með barninu þó svo að það notaði það ekki í 

skólanum. Hún sagði: „Ég tók þá ákvörðun að við héldum okkar striki heima, 

það var þá stöðugleiki þar, barnið gat gengið að því vísu þar.“ 

4.4 Undirbúningur fyrir skólabyrjun hlutverk 

leik-, grunnskóla og foreldra 

Hér á eftir verður farið yfir hvernig staðið var að undirbúningi fyrir skólagöngu 

barnanna og hlutverk leik- og grunnskólans og foreldra í því samhengi. Einnig 

samstarfi á milli leik- og grunnskólans áður en barnið fluttist á milli skólastiga 

og samskiptum leik- og grunnskóla við foreldra barnanna. Einnig verður farið 
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yfir þá þætti sem mæðurnar segja að betur hefði mátt huga að varðandi 

undirbúning barnsins fyrir skólabyrjunina. 

Samstarf milli leik- og grunnskóla og foreldra 

Misjafnt var hvernig staðið var að undirbúningi barnanna fyrir upphaf 

grunnskólagöngu þeirra. Hulda sagði að það hafi verið haldinn fundur að vori, 

þegar barnið var ennþá í leikskóla, áður en barnið byrjaði í grunnskólanum. 

Allar mæðurnar tóku það fram að leikskólinn hafi staðið sig vel við 

undirbúning barnsins fyrir að hefja nám á næsta skólastigi. Þær taka sem dæmi 

skólaheimsóknir þess á vegum leikskólans í grunnskólann yfir ákveðið tímabil 

áður en það hætti á leikskólanum. 

Misjafnt var hvort haldnir voru fundir þar sem farið var yfir mál barnsins 

áður en það fór í grunnskólann. Fjórar mæður sögðu að slíkir fundir hefðu verið 

haldnir á vorönn. Tvær mæður sögðu að slíkir fundir hefðu verið haldnir bæði 

á haust- og vorönn þá fyrst í leikskólanum að vori og svo í grunnskólanum að 

hausti.  

Halldóra hefði gjarnan viljað hafa slíkan fund. „Það var skilafundur með 

Greiningarstöðinni í febrúar og skólinn byrjaði í ágúst, ég fékk ekki annan 

fund því það var búinn að vera þessi skilafundur og ég óskaði eftir því en það 

var ekki í boði.“ Hún sagði að hún teldi hafa verið þörf á að hafa fund áður en 

skólinn byrjaði að hausti til þess að fara yfir málin eins og það að barnið hafði 

notað TEACCH í leikskólanum. Hún segir að samskipti á milli foreldranna og 

skólans hefðu mátt vera miklu meiri áður en barnið byrjaði í grunnskóla. Hún 

hafi staðið í þeirri trú að leikskólinn hafi sent þau gögn sem þurfti yfir í 

grunnskólann og bauðst til að láta fylgja með þau sjónrænu gögn sem unnið 

hafði verið með barninu og það var vant að nota en svo kom á daginn að barnið 

fékk ekki að nota TEACCH áfram í grunnskólanum fyrsta hálfa árið. 

Mæðurnar tóku fram að það hefði verið gott samstarf á milli leikskólans og 

grunnskólans. Allar mæðurnar nema ein sögðu að barnið hefði farið í 

skólaheimsókn með leikskólanum til að kynnast skólanum sem það var að 

hefja nám í. Hulda sagði að það hefði verið mikið samstarf milli leik- og 

grunnskólans og barnið hafi farið einu sinni í viku frá febrúar fram á vorið í 

heimsókn með leikskólanum í grunnskólann. Hún sagði: 

 
... einu sinni í viku fóru krakkarnir í leikskólanum í skólann og fara þeim 

megin inn sem yngstu krakkarnir voru og lærðu hvernig það er að koma 
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inn í skólann og barnið var búið að venjast því, hitti þar starfsfólki og 

fór í heimsókn í fyrsta bekk og svona. 

 

Arna sagði um skólabyrjun barnsins síns:  

 
Ég sem sagt var búin að bíða ... það var búið að lofa okkur að við 

fengjum að vita hvernig staðið yrði að sérkennslustuðningi eftir að 

skólanum lyki að vori en svo heyrðum við ekkert og skólinn lokaði en 

svo hringi ég óþolandi strax á fyrsta degi, þá var sagt að það yrði hringt 

í mig. Það var hringt í mig og það var sá sem var yfir sérkennslunni og 

var bara gráti nær, var svo miður sín því það kom þá í ljós að það var 

ekkert búið að skipuleggja. 

 

Það hafði verið búið að standa vel að undirbúningi þess að barnið flyttist yfir í 

grunnskóla en vegna þess að sá aðili sem hélt utan um það allt saman lét af 

störfum í skólanum þá um sumarið og fór með alla vitneskjuna með sér varð 

ekki af neinu. Í sveitarfélaginu var þjónusta sem ráðgjafi starfaði við sem Arna 

ber góða sögu og hann hafi reynst þeim foreldrum og barni vel á þessu tíma 

þegar það var að hefja skólagöngu í skóla sem reyndist óundirbúinn til að taka 

á móti því. Arna tók fram að hún vissi að þetta myndi aldrei vera svona í dag; 

það hefðu verið öðruvísi aðstæður í skólanum á þessum tíma. „Þetta var erfitt 

stig að fara úr leikskóla í grunnskóla því við vorum blanco og vissum ekkert 

hvaða umsjónarkennari, hvaða sérkennari, hvað barnið fengi mikla sérkennslu 

eða stuðning.“ Hulda þurfti einnig að hafa frumkvæði að því að fá upplýsingar 

frá skólanum: „Ég var alltaf að ýta á eftir að fá að vita hvaða kennari myndi 

vera með barnið og barnið fékk að hitta hann í nokkur skipti um vorið áður en 

það hætti í leikskólanum.“ Sóley sagði að foreldrarnir ásamt barninu, 

deildarstjóra í leikskólanum og leikskólaráðgjafa hefðu fengið að fara í 

heimsókn í grunnskólann að vori áður en barnið byrjaði í skólanum. Þar hefði 

barnið fengið að hitta þá kennara sem kæmu til með að kenna því um haustið. 

Þó svo að ekki væri búið að ákveða umsjónarkennara þá kom þetta barninu vel 

að vera búið að fá að hitta kennarana. 

Tvær mæður nefndu sumarskóla sem barnið hefði farið í eftir leikskóla í 

tengslum við sumarfrí. Það var einskonar brú á milli leikskólans og 

grunnskólans en þá fór barnið ekki í leikskólann aftur eftir sumarfrí á 

leikskólanum. Það fyrirkomulag hafi reynst börnunum vel. Leikskólakennari 

og stuðningsaðili annars barnsins fóru með því og öðrum börnum úr 

leikskólanum yfir í sumarskólann fyrir sumarfrí. Þá var barnið hætt í 
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leikskólanum en hafði stuðning frá kennurum sínum úr leikskólanum. Eftir 

sumarfrí fór barnið aftur í sumarskólann og með stuðning úr leikskólanum eins 

og áður. Þá var sumarskólinn í tengslum við dægradvöl skólans. 

Stuðningsaðilinn úr leikskólanum var með barninu í tvo daga og miðlaði 

upplýsingum um það til starfsfólks í dægradvölinni sem var í rauninni búin að 

taka við barninu. Hjá hinu barninu var þessu öðruvísi farið en það fór einungis 

í tvær vikur eftir sumarfrí í sumarskólann áður en skólinn byrjaði. Það var 

ráðinn þroskaþjálfi til þess að aðstoða barnið í skólanum og kom hann í 

sumarskólann til þess að kynnast því þessar vikur áður en skólinn byrjaði. 

Mæðurnar voru báðar mjög ánægðar með sumarskólann og töldu hann eiga 

þátt í því að barninu gekk vel að aðlagast skólanum í byrjun. 

Þættir sem hafa má í huga við undirbúning barna fyrir 

grunnskólabyrjun  

Fimm mæður sögðu að þær teldu að það hefði ekki verið hægt að standa betur 

að málum þegar barnið byrjaði grunnskólagöngu sína. Kolbrún sagði: 

 
Ég held ekki í rauninni að það hefði verið getað staðið á annan hátt að 

byrjun skólagöngu barnsins, ég hef verið sjálf svo yfirgengileg að ég 

bara sá um þessa hluti. Í byrjun ákvað ég bara að vera opinská um þetta 

og vildi að foreldrar hinna barnanna vissu að barnið væri einhverft en 

það er í sjálfu sér engin afsökun, heldur bara að þau geri sér grein fyrir í 

afmælum og annað að barnið gæti brugðist öðruvísi við heldur en önnur 

börn.  

 

Rúna sagði: ,,Ég held að það sé ekkert sem hefði verið hægt að gera á annan 

hátt þegar barnið byrjaði í skólanum ... það eina sem maður vildi leggja mestu 

áherslu á að grípa inn í aðstæðurnar með barninu ... ég bað um að starfsfólkið 

væri vakandi fyrir félagslega þættinum.“ Þrjár mæður tóku fram nokkra þætti 

sem þær sögðu að hefði mátt huga betur að þegar verið var að undirbúa að 

barnið færi úr leikskólanum yfir í grunnskólann. Eitt af því var það sem Unnur 

talaði um og sneri að því góða „utanumhaldi“ í leikskólanum um barnið en 

henni fannst það minnka í grunnskólanum og hefði mátt vera meira.  

Halldóra segir öll gögn hafa fylgt barninu úr leikskólanum yfir í grunnskóla 

en það hafi svo strandað á grunnskólanum að vinna úr þeim upplýsingum sem 

hann fékk. Hún benti á að æskilegt hefði verið að sjá fræðslu um einhverfu 

fyrir kennarana í skólanum þegar barnið var að hefja grunnskólagönguna. 
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Fræðslu svo þeir hefðu getað undirbúið sig betur til að barnið gæti notað áfram 

TEACCH í grunnskólanum sem það var vant að nota úr leikskólanum. Einnig 

sagði hún að fræðslan hefði mátt ná til foreldra barna í bekknum og einnig: 

„Ég hefði viljað að kennarinn hefði kynnt sér TEACCH, það stóð í gögnunum 

um barnið að það væri að nota TEACCH.“ Hún segir að öll fræðsla, sem farið 

hefur fram í skólanum varðandi barnið, einhverfu og TEACCH hafi komið frá 

henni sjálfri og að hennar frumkvæði, skólinn hefði mátt eiga meira frumkvæði 

að fræðslu til kennara og nemenda. 

Arna sagði að það hafi verið staðið vel að því að undirbúa barnið fyrir að byrja 

í grunnskóla en það hefði vantað upp á upplýsingastreymið til foreldra frá 

grunnskólanum:  

 
Það er að barnið hefði verið búið að fá og við foreldrarnir upplýsingarnar 

fyrir fram er kannski grundvallaratriðið og svo náttúrulega það að 

skólinn hefði átt að vera búinn, að það hefði komið í ljós að hún væri að 

byrja í skólanum. Það var eins og þarna hefði verið uppgötvuð einhverfa 

þegar barnið byrjaði í skólanum, það var svolítið upplifun okkar 

foreldranna ... hefði átt að láta kennarana á námskeið því sérkennarinn 

hafði ekki þekkingu, hafði ekki lært neitt um einhverfu þegar barnið 

byrjaði í fyrsta bekk, kennarinn var samt góð manneskja og búin að 

kenna mikið.  

 

Skólinn hefði mátt undirbúa sig miklu betur að hennar mati, þó hann hafi verið 

í góðu samstarfi við leikskólann og barnið hafi fengið að fara í 

skólaheimsóknir. 

4.5 Upphaf skólagöngunnar og fyrstu árin í 

grunnskólanum 

Hér verður farið yfir upphaf skólagöngu barnanna, hvernig hún gekk. Einnig 

verður reynsla mæðranna á þekkingu kennaranna á einhverfu og TEACCH 

skoðuð. 

Skólabyrjunin 

Reynsla mæðranna af skólabyrjunar barnsins var misjöfn en sex mæður sögðu 

það hafa gengið vel fyrir barnið að byrja í grunnskólanum. Arna og Halldóra 

höfðu aðra sögu að segja. Unnur sagði að það hafi gengið vel þegar barnið 
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byrjaði í grunnskóla. „Þetta gekk mjög vel ... erum svo heppin með að barnið 

er með svo góða aðlögunarhæfni og almennt skapgott, er svona slakara fyrir 

því ef eitthvað bregður út af, þannig að það hjálpaði því alveg svakalega.“ 

Hulda taldi að skólabyrjunin hefði gengið vel heilt í gegn en svo hafi hlutirnir 

farið að breytast þegar barnið fór að eldast. Það hafi hjálpað barninu að fá að 

nota TEACCH í grunnskólanum og það hafi gert barninu gott að vita hvað það 

var að fara að gera, vita hvað var framundan; það hafi verið öryggi í því fyrir 

barnið. 

Sóleyju fannst barnið hefði verið fljótt að átta sig á öllu í skólanum og 

notaði sjónrænt skipulag til að byrja með en svo hafði það minnkað, það hafi 

þurft minna á því að halda en það var alltaf til staðar samt. Barnið hafi verið 

mjög öruggt með að nota það því það hafi þekkt það frá því í leikskólanum og 

gat notað myndirnar til þess að tjá sig með. Unnur sagði: „Við sögðum þeim 

að barnið væri að nota sjónrænt skipulag og þau nýttu sér það til að taka á 

móti henni eins og í námsveri var barnið með sitt borð þar og þar var TEACCH 

notað við að skipuleggja vinnuna þar.“ 

Halldóra sagði að við byrjun skólagöngu barnsins hafi ekki verið búið að 

ákveða neinar áherslur varðandi barnið í grunnskólanum. Hún sagði: 

 
Engin áhersla, engin einstaklingsnámskrá, enginn auka stuðningur ... 

barnið átti bara að þekkja þetta ... það var ekki með sama sæti í 

matsalnum og í leikskólanum, miklu fleiri krakkar en þegar það var 

þarna með leikskólanum ... engar sjónrænar vísbendingar eða neitt. Það 

hafa haft mikil áhrif á barnið að hafa ekki fengið að nota myndir þegar 

það var að byrja á nýjum stað ... það hafði bara ferleg áhrif á barnið, 

mikið álag, kvíði, svefnmissir, barninu leið ekki vel, vildi ekki fara í 

skólann, vissi ekki hverju það átti von á, frímínúturnar í skólanum voru 

„dísaster“ stóð bara við útidyrnar, enginn að fylgjast með barninu ... 

þetta var ferlegt fyrir barnið, enda var mikill léttir þegar það hætti þar. 

 

Arna taldi að vegna þess að undirbúningurinn fyrir skólabyrjunina og sú 

þekking, sem skólinn var búinn að afla sér um barnið, hafi farið með 

starfsmanninum sem hætti í skólanum sumarið áður en barnið byrjaði í 

grunnskólanum og það hafi haft mikið að segja um það hvernig fór. Hún sagði 

að þetta myndi ekki gerast í dag í skólanum; þar væru hlutirnir búnir að breytast 

það mikið og starfsfólkið með meiri reynslu, bæði af einhverfu og skipulagðri 

kennslu. Hún sagði: 
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Það var þarna í byrjun og fyrstu árin, þetta truflaði okkur mikið að maður 

hékk bara á einum einstakling, það var einhver sem var sterkur, 

sérkennari, stuðningsfulltrúi sem var að vinna með barninu, einhver 

góður, maður treysti bara einstaklingnum, ekki skólanum ... mér fannst 

ég vera einhvern veginn hjálparlaus. 

 

Það hafði verið hennar upplifun að upplýsingar um barnið bærust ekki á milli 

starfsfólks í skólanum; hún hafi ekki haft traustið. Arna sagði að fyrstu árin 

hefði það ekki verið á hreinu að vori hvaða kennara barnið myndi hafa veturinn 

á eftir. Því hafi ekki verið hægt að undirbúa barnið fyrir komandi vetur strax 

um vorið. Mæðurnar voru beðnar að horfa aftur til fyrstu ára barnanna í 

grunnskólanum og lýsa því hvernig skólagangan hafi gengið. Hulda sagði: 

„Barnið fékk í fjórða bekk sjónrænt skipulag á sitt borð til að fara eftir.“ 

Halldóra sagði að vegna kvíða hjá barninu hefðu myndir hjálpað barninu í 

grunnskólanum þó svo það væri farið að lesa. Hún sagði:  

 
Þegar barnið var í fjórða bekk þá fékk það svo mikinn kvíða að það fór 

aftur að nota myndir með texta ... þegar barnið var í þriðja bekk þá fór 

það í annan skóla og þar fékk það að nota TEACCH, en svo var stundum 

nóg að skrifa bara á miða hvað var framundan ... en svo kemur kvíðinn 

og þá þurfum við að hverfa aftur í myndirnar ... í fjórða bekk fékk barnið 

mikinn kvíða og fór að nota aftur myndir með texta ... þetta var 

stöðugleikinn.  

 

Hún sagði að það hefði munað miklu fyrir barnið að nota sjónrænt skipulag 

þegar það var komið í þriðja eða fjórða bekk; þá vissi það hvað var framundan 

þó svo það hafi verið farið að lesa þá og kynni stundatöfluna utanað. 

Þekking kennara í grunnskólanum á röskun á einhverfurófi og 

TEACCH 

Þegar mæðurnar segja frá reynslu sinni af þekkingu kennara á röskun á 

einhverfurófi hjá börnum þá telja þær að hún sé einhver en reynsla þeirra segir 

að henni sé stundum ábótavant og endurspeglist í framkomu þeirra við börnin. 

Unnur sagði:  

 
Barnið er búið að skipta um bekkjarkennara og mér finnst sá sem er núna 

vera móttækilegri, það tók bekkjarkennarann á undan smá tíma að skilja 

þetta, hvað væri í gangi ... það eru stöku manneskjur sem vita ekki hvað 

þær eru að fást við en þeim fer fækkandi held ég.  
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Kolbrúnu fannst ágætis þekking hjá kennurum á einhverfu og taldi það hafa 

breyst frá því barnið hennar byrjaði í grunnskóla.  

 
Ég var með svo miklar kröfur, ég vildi að kennararnir og allir sem komu 

að barninu vissu hvað þau væri að fást við, þau treystu sér að taka við 

barninu og þá þurfti ég líka að treysta þeim ... mér fannst 

bekkjarkennarinn í fyrsta bekk vera fyrst alltaf svo neikvæður út í barnið 

því það gat ekki jafn mikið og hinir krakkarnir.  

 

Rúna hafði aðra reynslu: „Við höfum verið ótrúlega heppin með kennara og 

samskiptin hafa verið góð okkar á milli. Hann leggur mikið upp úr að barninu 

líði vel og þá er það betra að vinna verkefnin sín.“ Sóley sagði að hennar 

tilfinning væri að þekking kennara á röskun á einhverfurófi væri misjöfn en 

„flestir kennarar eru skilningsríkir ... eru að reyna að berjast fyrir börnunum, 

allavega það sem ég hef kynnst.“ 

Hulda, Sigrún og Halldóra töldu að þekking kennara á röskun á 

einhverfurófi mætti vera meiri. Hulda sagði: „Ég held að kennarar séu með 

litla þekkingu á röskunum í dag ... það var umsjónarkennari sem kenndi 

barninu einu sinni sem hætti að mæta á teymisfundi því honum fannst að hann 

hefði ekkert að gera þar því stuðningsfulltrúi barnsins hefði meira um það að 

segja.“ Halldóra tekur undir þetta og segir:  

 
Almennt finnst mér þekking kennara ekki nógu mikil. Þetta fer eftir 

áhugasviði kennarans og í raun kannski val hjá kennurum. Ef þeir hafa 

áhuga þá er maður heppinn, við fengum áhugasama kennara seinna meir 

sem gerði allt og kynntu sér allt, sóttu sér fræðslu ... en almennt 

starfsfólk og kennarar eru ekki með næga þekkingu á einhverfu.  

 

Hún sagði jafnframt að hún teldi að stjórnun í skólunum hefði mikið að segja 

og viðhorf stjórnenda. 

Þegar mæðurnar segja frá reynslu sinni af þekkingu kennara á TEACCH þá 

telja þær þekkingu kennara ágæta. Kolbrún sagði: „Kennararnir þekkja þetta 

vel ... ég er ekki viss um að kennarar í eldri bekkjunum þekki þetta eins vel ... 

ég er farin að búa mig undir það.“ Unnur sagði: „Ég veit ekki hver reynsla 

þeirra allra er af TEACCH en í heildina þá er ég með jákvæða tilfinningu fyrir 

því ... stuðningsfulltrúarnir og þroskaþjálfar þekkja þetta.“  Sigrún segir: „Ég 

veit ekki betur en þekking kennara á TEACCH sé bara ágæt en maður veit svo 

sem ekkert ... en hvort þau séu með öll fræðin á bak við á hreinu á ég erfitt að 
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segja um.“ Arna sagði þekkingu kennara á TEACCH í dag góða en hún hafi 

verið hræðileg fyrst þegar barnið var að hefja nám í skólanum. 

4.6 Staðan í dag 

Í þessum kafla verður farið yfir stöðuna hjá börnunum í dag. Skoðað verður 

hvernig gengur hjá þeim námslega og félagslega í skólanum. Einnig verður 

líðan barnanna í skólanum skoðuð ásamt því hvort þau nýta sér TEACCH í 

skólanum og heima. 

Skólinn í dag og TEACCH 

Kolbrún sagði að það hefði verið góð samvinna á milli sín og skólans síðan 

barnið byrjaði í skólanum, skólinn hafi verið mjög opinn í gegnum tíðina fyrir 

því að taka á börnum með raskanir eins og einhverfu og ADHD og sagðist hún 

fá að koma með sínar skoðanir og hugmyndir og þær hafi verið teknar til 

greina. Hún komst svo að orði: 

 
Sumir kennararnir eru búnir að fylgja barninu síðan í fyrsta bekk og það 

er kannski ástæðan fyrir því að þetta gengur vel, ég hef náttúrulega 

pressað mikið á þau að kynna sér einhverfurófið og þær aðstæður sem 

geta komið upp. En barnið hefur líka haft kennara sem gat ekki höndlað 

það.  

 

Hún hafi verið búin að búa sig undir miklu meiri erfiðleika hvað varðar 

skólagöngu barnsins heldur en komið hefur svo á daginn. Barnið fengi að hafa 

svæði út af fyrir sig í stofunni ef það vildi vinna þar frekar í meiri friði og ró 

því það hefur átt erfitt með að einbeita sér enda fengið ADHD greiningu líka. 

Það hafi verið tekið vel á móti barninu hvað varðar námið og reynt að finna 

leiðir til að koma til móts við það því stundum hafi eitthvað verið reynt sem 

virkaði fyrir barnið í einhvern tíma en ekki til frambúðar og því hafi stöðugt 

þurft að vera að leita lausna til þess að koma til móts við barnið. „Kúnstin er 

að fylgjast vel með barninu og hvernig það er að haga sér akkúrat núna í 

þessum aðstæðum og það getur breyst á morgun eða eftir mánuð, við vitum 

það ekki.“ Unni fannst það há barninu í námi hve hægt það ynni þó svo að það 

væri að vinna verkefni rétt. Hún lýsir því nánar: 

 



49 

það vinnur hægt ... hugsar hægt ... en vinnur rétt ... það tekur styttri próf 

... í stað þess að sama dæmið sé sett upp tvisvar sinnum þá hefur það eitt, 

endurtekningar teknar út en barnið fer samt í gegnum allt sama 

námsefnið ... vinnur það ýmist inn í bekk eða í námsverinu ... barnið 

fylgir bekkjarnámskránni að mestu leyti með svona aðlögun.  

 

Hún sagði enga teymisfundi hafa verið í vetur og hún væri ekki búin að sjá 

vinnuaðstöðu barnsins í skólanum í vetur og hún var ekki viss um hvort barnið 

notaði TEACCH að einhverju ráði í skólanum. Unnur sagði einnig að barnið 

notaði spjaldtölvu í skólanum og hefði hún viljað að hann væri meira notaður 

til að þjálfa barnið við að halda sjálft utan um heimanámið og þannig yrði það 

sjálfstæðara. „Ég held að við séum að vannýta þetta ... TEACCH ... það væri 

hægt að nota það meira.“ 

Hulda sagði að barnið notaði ekki mikið TEACCH í dag í skólanum við 

nám. Það væri með dagskipulag en það fengi bara að vita einn tíma fram í 

tímann vegna þess að það spyrði annars svo oft hvað væri næst. Það þyrfti að 

fara með því yfir hvað er framundan frekar. „Í dægradvöl er barnið með 

renning þegar það kemur inn og þar eru stórar og fínar myndir og þar er farið 

yfir hvað er framundan þann daginn og útskýrt ... ég veit ekki af hverju það er 

ekki gert í skólanum ... barnið spyr ekki í dægradvölinni um hvað sé næst.“ 

Halldóru fannst að vel gengi  hjá barninu í dag og það nýtti sér enn sjónræna 

stundatöflu í skólanum. Barn Rúnu notaði einnig sjónræna stundatöflu í dag í 

skólanum sem var í skólastofunni og nýttist öllum bekknum. Rúna bætti við að 

hún vildi að barnið fengi meiri stuðning í skólanum, hún væri búin að reyna að 

fá það í gegn en peningarnir væru ekki eyrnamerktir börnum þó svo að þeim 

fylgdu peningar í skólann. Hún sagði:  

 
Það gengur rosalega vel núna, barnið er á sama stað og bekkjarfélagarnir 

þannig að kannski ... en ég hef sagt að um leið og barnið fer að dragast 

aftur úr þá fer ég af stað, það er bara þannig ... en mér finnst svo skrítið 

af hverju þarf að bíða eftir að eitthvað gerist. Barnið er með stuðning inn 

í bekk og er líka tekið út úr tímum stundum ef það þarf meiri aðstoð. 

Kennarinn þarf að gefa barninu skýr fyrirmæli hvað það á að gera ... 

kannski tvisvar, þrisvar sinnum ... það nær sér líka í upplýsinga sjálft, er 

duglegt að kíkja á hjá félögunum ... en svo koma dagar þar sem barnið 

vill hanga í kennaranum, er lítið í sér. 

 

Um stöðuna hjá barni sínu í dag sagði Sigrún:  
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Á teymisfundi var verið að tala um hvort barnið væri að fá það sem það 

þarf í skólanum. Það komu fram einhverjar tillögur en það var ekki verið 

til peningur fyrir þeim. Ég hef ekki heyrt þetta frá stuðningi barnsins 

sem er að gera fullt fyrir það en umsjónarkennararnir ... segja að barnið 

sé ekki að gefa neitt af sér og sé ekki að tengjast hinum börnunum nóg 

... Það fauk aðeins í mig, barnið er ekki búið að vera lengi í skólanum 

og það er kominn svona uppgjafartónn. Ég veit ekki hvort þetta er 

kannski skortur á einhverjum verkfærum. Vonandi er þetta bara eitthvað 

óöryggi um að ekki sé verið að veita barninu það sem það þarf. 

 

Arna segir TEACCH nýtast barninu vel í dag. TEACCH sé notað ennþá mikið 

í skólanum en farið sé að búa til viku fyrir barnið þannig að það er merkt með 

hring fyrir hvern dag. Síðan er skrifað í skipulagið ef það breytist. Barnið væri 

orðið ábyrgt fyrir að fylgjast með því. Hún segir að barnið nái ekki að fylgja 

jafnöldrum í náminu en líði vel í skólanum. Á hverju einasta vori hefur líka 

verið farið yfir með barninu hver muni koma til með að kenna því næsta vetur. 

Það er komið á unglingastig og það hefði mátt vera þannig á fyrstu árunum og 

núna býr barnið sér til sína eigin félagshæfnisögur í spjaldtölvunni og setur 

einnig sjálft sitt kerfi upp þar um kennarana. „Það fer og tekur myndir af 

fólkinu sem kemur til með að kenna því ... þetta verður dönskukennarinn minn, 

þetta verður enskukennarinn minn, þetta verður sérkennarinn minn og þetta 

verður umsjónarkennarinn minn.“ Þá er barnið komið með nafnalista og 

myndir að vorinu og er undirbúið. 

Félagsleg staða barnanna í dag 

Þegar horft er til félagslegra samskipta barnanna við skólafélaga hafa 

mæðurnar misjafna sögu að segja. Hjá tveim mæðrum kom fram að skólinn 

setti í gang félagastuðning í frímínútum til þess að hjálpa barninu að kynnast 

hinum börnunum. Kolbrún lýsir þessu þannig: „Barninu lyndir við alla, það á 

ekkert marga félaga, en er heppið að vera ekki eitt af þeim sem fær þessi 

reiðiköst, er rosalega rólegt og blítt, vill vel. Barnið mætti vera betur statt 

félagslega en það á góð samskipti við önnur börn í dægradvöl og í 

skólastofunni. Það er engin stríðni í gangi, ekkert einelti, það eru bara allir 

vinir.“  

Rúnu sagði barninu ganga vel félagslega í dag. Hún sagði: „Barnið er að 

leika við önnur börn og getur líka leikið sér eitt, það hefur hjálpað því 

ótrúlega.“ Huldu fannst að dregið hefði úr samskiptum barnsins við 
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bekkjarfélaga eftir því sem það eltist og í dag ætti það ekki mikil samskipti við 

þá. Bekkjarafmæli væru til dæmis farin að vera haldin meira seinnipartinn og 

fram á kvöld og það hentaði barninu ekki vel. 

Örnu fannst ganga vel hjá barninu hennar í dag, skólinn hefði fengið 

ráðleggingar þegar barnið var í þriðja bekk varðandi það hvernig hægt væri að 

hjálpa því að líða betur í frímínútum og vera minna utanveltu. Þá hefði verið 

sett á kerfi þar sem tvö og tvö börn skiptust á að vera með barninu í frímínútum 

og það hafi gengið vel. Síðan í sjötta bekk vildi barnið fara að vita við hvern 

það ætti að leika í frímínútum og þá var tekin ákvörðun um að það fengi að 

vita við hvern það léki í næstu frímínútum. Þetta kerfi hefði haldist og eldri 

árgangur hefði var tekinn með inn í þetta líka og það hafi gengið vel. Búið væri 

að vinna að því að barnið veldi sér borð í matartímanum og settist hjá börnum 

úr bekknum og það hafi gengið vel. Barnið sé almennt glaðlynt og jákvætt. 

Fjórar af mæðrunum sögðu að börnunum þeirra liði vel í skólanum í dag. Hulda 

sagði:  

 
Barninu virðist líða vel í skólanum. Mikið lagt upp út að gera barnið 

sjálfstætt en við foreldrarnir viljum ekki að barnið sé öryggislaust, það 

á að vera með stuðning í öllum aðstæðum í skólanum ... það þarf að 

leggja meiri áherslu á að mæta hverju barni þar sem það er statt. 

 

Rúna tók það fram að henni fyndist það erfitt fyrir barnið að skipta á milli 

aðstæðna í skólanum. Hún sagði:  

 
Stærsti mínusinn er að taka barnið úr aðstæðum eins og ef það er í 

stærðfræði og svo er lestur ... þá er þetta að skipta máli ... en það er 

sjónræn tafla fyrir bekkinn, það er bara að barnið viti nákvæmlega 

hvernig dagurinn er ... en það gengur annars vel og barninu líður annars 

vel ... barninu hættir til að fá kvíða ... og við fórum með barnið á 

kvíðanámskeið hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð. 

 

Hún tók það fram að kvíðanámskeiðið hefði hjálpað barninu mjög mikið og 

það hefði hjálpað því að læra leiðir til að róa sig. 

Staðan heima í dag og TEACCH 

Arna lagði áherslu á að barnið, sem var á unglingastigi grunnskóla, vildi nota 

sjónrænt dagskipulag heima og að hún hefði verið að kenna því í dag að nota 

dagbók til að skipuleggja sig. Hún sagði barnið vera vant að nota 
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félagshæfnisögur sem það skrifaði sjálft. Því hafi ekki gengið eins vel að skrifa 

„stikk“ orð fyrir sig yfir það sem það á að gera. Arna sagði að ef hún skrifi 

„stikk“ orð fyrir barnið til að fara eftir þá gangi það alveg en því gangi illa að 

skrifa þau sjálft það vill frekar skrifa félagshæfnisögu. Halldóra, sem einnig 

átti barn á unglingastigi, sagði að barnið væri ennþá að nýta sér sjónræna 

stundartöflu: 

 
Barnið vill ennþá í dag hafa sjónræna stundartöflu og er alveg sama þó 

aðrir setji út á það, þetta er bara þarna, það lítur kannski ekki á hana en 

veit af henni, veit hvenær það er að fara í sund og frímínútur. Er í raun 

að nýta sér TEACCH ennþá. Barnið notar app í ipadinn sem telur niður 

að ákveðnum atburðum eins og fermingu eða ef það er nýr tölvuleikur 

að koma út. 

 

Kolbrúnu fannst TEACCH nýtast barninu, sem var á yngsta stigi grunnskóla, 

ágætlega við heimanám: „Það nýtist barninu best í heimanámi og stærðfræði 

í skólanum, það eru helst stundirnar sem það virkilega þarf að láta búta niður 

verkefnin fyrir sig.“ Hún sagði að barnið hafi ekki nota mikið sjónrænt 

skipulag við heimanámið en hún búti það niður fyrir það. Hún lýsir því nánar: 

 
Aðal málið fyrir barnið er að búta niður þannig að það sjái fyrir endann 

á verkefninu, ef það staflast upp þá finnst því staflinn hár og það komist 

aldrei niður úr honum. Þegar barnið er búið að skrifa þá tek ég 

skriftarbókina og hún er bara farin í möppuna, barnið sér það. Það held 

ég að skipti máli í þessu sjónræna skipulagi, það fer það sem er búið að 

gera. 

 

Hún hefði stundum þurft að minna á í skólanum að barnið sé með röskun á 

einhverfurófi: 

 
Ég hef stundum verið að pikka svolítið í kennarana, barnið er einhverft 

það er ekki á sama „leveli“ og hinir krakkarnir. Það vill stundum 

gleymast því það sést ekki utan á barninu að það sé einhverft ... þau vilja 

dálítið líta á barnið sem jafnaldra hinna barnanna en það er það ekki ... 

stundum þarf að pikka í kennarana og benda á að barnið á þessi réttindi 

... slaka aðeins á ... ætla barninu kannski aðeins mikið. 

 

 

Sóley, sem einnig átti barn á yngsta stigi sagði að það væri farið að nota 

TEACCH minna heima í dag: „Það er farið að skilja meira ... það skilur ekki 

allt sem er nýtt þannig að við erum svolítið í skrefum ... fyrst gerum við þetta 
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og svo þetta.“ Foreldrarnir notuðu stundum „logo“ á verslunum og fyrirtækjum 

til að sýna barninu þegar fjölskyldan var að fara út saman og þá vissi barnið 

hvert þau voru að fara. 

Barn Unnar notar ekki mikið TEACCH heima í dag, en það var á miðstigi 

í grunnskóla. Hún hafði verið að hugsa til þess að fara að nota TEACCH aftur. 

„Ég var að spá í að taka það inn aftur í sambandi við að koma barninu í að 

undirbúa skóladaginn betur sjálft að búa til einhverskonar lista fyrir það 

þannig að það geti tekið til fötin sín, sé allt í töskunni fyrir daginn eftir og þess 

háttar, þetta er svona á planinu.“ Barn Huldu, sem var á miðstigi í grunnskóla, 

og börn Sigrúnar og Rúnu, sem voru á yngsta stigi í grunnskóla, notuðu ekki 

TEACCH heima í dag. 

4.7 Framtíðin og TEACCH 

Mæðurnar voru beðnar að horfa til framtíðar og íhuga hvort þær teldu að börn 

þeirra kæmu til með að nota TEACCH í framtíðinni að einhverju leyti. 

Mæðurnar héldu allar að börn þeirra myndu nota TEACCH að einhverju leyti 

í framtíðinni. Misjafnt var hvað þær höfðu hugsað langt til framtíðar því börnin 

voru voru á misjöfnum aldri. Arna og Halldóra sem áttu eldri börnin voru 

farnar að hugsa um framtíðina. Arna sagði að barnið hennar væri farið að nota 

ipad mikið og það yrði örugglega tækið sem yrði notað í framtíðinni: 

 
Þetta myndræna skiptir orðið minna máli, barnið les núna og vill helst 

setja niður það sem það gerir um helgar til dæmis ...ég vona að ipadinn 

verði gott tæki fyrir barnið og það fái aðstoð við það, algjör snilld að 

gera upp myndir og gert til dæmis félagshæfnisögur.  

 

Arna sagði barnið vera ,,stundaskráarmanneskju“ og það yrði örugglega  

þannig í framtíðinni. Arna hefur notað TEACCH mikið heima með barninu og 

það er farið að skipuleggja sig nú orðið sjálft með aðstoð en það væri vant að 

nota sjónrænt skipulag og myndi örugglega nota það í framtíðinni á einhverju 

formi. Halldóra var farin að hugsa fram á næsta skólastig og sagði:  

 
Ég held þetta muni nýtast vel í framhaldsskóla, þá er hægt að koma með 

breytingar inn, það er kannski þar sem þetta nýtist barninu best, dagarnir 

ganga sinn vana gang en svo kemur eitthvað öðruvísi og þá kippum við 

þessu inn. Líka í vinnu í framtíðinni, það er örugglega hægt að nota 

TEACCH þar, dagskipulag og allt það.  
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Arna sagði að barnið ætti enn erfitt með hefðbundið dagbókarform en hugsaði 

til ipadsins hvað það varðaði í framtíðinni. Hún sagði: „Barnið á sjálf erfitt 

með hefðbundið dagbókarform ... ég hugsa þegar það fer í framhaldsskólann 

að það noti ipadinn líka í því sambandi. Barnið þarf nefnilega að læra að búa 

til skipulagið sjálf, læra að gera einfalt dagbókarform, skrifa bara sund eða 

þannig.“ Unnur, Kolbrún og Hulda áttu börn á miðstigi og sagði Unnur að hún 

hefði ekki hugsað nógu vel til framtíðarinnar hvort barnið kæmi til með að nota 

TEACCH „Þegar barnið eldist ... allur fókusinn var á það að hjálpa barninu 

með þetta þegar það var lítið, en svo kannski pælir maður minna í því ... en 

kannski er þörfin ennþá til staðar þú veist ... barnið bara orðar það ekki ... er 

orðin duglegt að breiða yfir það ef það skilur það.“ Kolbrún heldur að barnið 

þurfi einhverskonar skipulag í framtíðinni.  

 
Kannski bara með því að nota svona dagbók ... þar sem barnið brytjar 

niður verkefni dagsins ... læra að skipuleggja sig, ég held að það muni 

alltaf þurfa þess svo að því gangi sem best, ég held að það muni þurfa 

að nota þetta í eldri bekkjunum í einhverjum fögum ... mun aðallega að 

nota þetta í skólanum og kennararnir þurfa að hafa þetta í einhverjum 

tímum, kannski síður heima en samt sem áður að einhverju leyti af því 

að það getur skipulagt sig ef eitthvað sem barnið hefur áhuga á en ef það 

er ekki innan áhugasviðsins þá bara, inn öðrumegin og út hinumegin. Ef 

barnið nær að læra þetta skipulag sjálft þá mun því vegna vel í 

framtíðinni ef það fer í áframhaldandi nám, þannig þetta TEACCH og 

sjónrænt skipulag eins og ég sagði áðan, þetta er ekki neitt nema til góðs 

og gæti gert öllum gott.  

 

Hulda taldi að barnið ætti alltaf að nota TEACCH og það ætti í raun að fylgja 

barninu alla ævi. 

Mæðurnar Sigrún, Rúna og Sóley áttu börn á yngsta stigi í grunnskóla og 

sagði Sigrún: „Mér finnst líklegt að barnið muni þurfa eitthvað í framtíðinni 

... það er einhvern vegin staðalbúnaður allra, vera með stundatöflu eða 

eitthvað skipulag þannig það geti skipulagt sig.“ Rúna tekur undir þetta: „Ég 

held að barnið muni þurfa á TEACCH að halda seinna meir, með sína dagbók 

... á eftir að finna öryggi í því, ég hef ekki miklar áhyggjur af barninu í 

framtíðinni, það er sterkur karakter og á eftir að pluma sig vel.“ Sóley heldur 

einnig að barnið þurfa að nota TEACCH í framtíðinni, hún sagði: „Þegar 

svona nýtt er að koma ... ég gæti ímyndað mér það þegar það verður eldra ... 

já ég held að við þurfum alltaf að hafa þetta ... það er svo mikið í rútínunni og 
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skrefum, þarf að njörva allt niður, hefur alltaf þurft að sjá... það þarf að sjá og 

vita, það er ekki bara nóg að segja.“ 

4.8 Samantekt 

Mæðurnar höfðu allar sína reynslu að segja frá og hver reynsla var ólík annarri 

þó svo að það hafi einnig verið að finna samhljóm í þeim. Öll börnin fengu að 

nota TEACCH í leikskólanum. Misjafnt var hvernig mæðurnar fengu kynningu 

á TEACCH og hvernig þær tóku svo ákvörðum um að nota TEACCH með 

barninu. Öll börnin voru með sjónrænt dagskipulag í leikskólanum sem nýttist 

þeim í margvíslegum aðstæðum. Sumar aðstæður reyndust börnunum erfiðari 

en aðrar og þær þurfti að búta niður frekar með sjónrænum vísbendingum í 

formi mynda, aðgerð fyrir aðgerð. Mæðurnar fóru allar á námskeið í TEACCH 

og sex af þeim notuðu TEACCH heima að einhverju leyti með barninu. 

Sex börn af átta börnum fengu að halda áfram að nota TEACCH að 

einhverju leyti í grunnskólanum. Annað af þeim tveim börnum sem notuðu 

ekki TEACCH þegar þau byrjuðu í grunnskóla, fékk að nota það seinna þegar 

það fluttist í annan grunnskóla. TEACCH fylgdi ekki hinu barninu en var eigi 

að síður notað í sumum fögum hjá því. Mæður þeirra barna, sem notuðu 

TEACCH við upphaf skólagöngunnar, sögðu það hafa haft jákvæð áhrif á líðan 

barnanna. Öll börnin sem notuðu TEACCH í grunnskóla höfðu myndræna 

stundatöflu sér til aðstoðar sem annaðhvort var ætluð þeim eða öllum 

bekknum. Af þeim sex börnum, sem fengu að nota TEACCH í fyrsta bekk í 

grunnskóla, fannst þrem mæðrum það vera minna notað í grunnskólanum 

heldur en leikskólanum. Sex mæður notuðu TEACCH að einhverju leyti með 

börnunum heima en það kom fram að þeim fannst svolítið erfitt að byrja að 

nota TEACCH heima. 

Mæðurnar lýstu ólíkri reynslu af því hvernig staðið var að undirbúningi 

fyrir grunnskólagönguna og yfirfærslu barnanna í grunnskólann. Reynsla 

mæðranna af upphafi skólagöngunnar var misjöfn og einnig af þekkingu 

kennara í grunnskólanum á TEACCH. Mæðurnar töldu stöðu barnanna í 

skólanum í dag var almennt góða en þó væri misjafnt hvort þau notuðu 

TEACCH í dag í skólanum. Fjórar mæður töldu að börnunum þeirra liði vel í 

skólanum en þó voru nefnd dæmi um erfiðleika hjá þeim í ákveðnum 

aðstæðum og einnig var félagsleg staða þeirra í dag misjöfn. Ekki notuðu öll 

börnin TEACCH heima í dag en mæður þeirra sem ekki notuðu TEACCH 
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heima í dag sögðust hafa hugsað um að taka það upp á einhverjum tímapunkti. 

Þegar mæðurnar horfðu til framtíðar með tilliti til þess að börnin notuðu 

TEACCH töldu þær allar að þau myndu koma til með að nýta sér TEACCH að 

einhverju leyti.
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5. Umræður 

Markmiðið með þessari rannsókn var að að skoða hvort börn með röskun á 

einhverfurófi, sem notuðu TEACCH í leikskóla, fengju að nota það áfram í 

grunnskóla. Í þessum kafla verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum sem eru: Hver er reynsla foreldra af 

grunnskólabyrjun barna sinna með röskun á einhverfurófi sem hafa notað 

TEACCH í leikskóla? Hvernig var staðið að undirbúningi 

grunnskólagöngunnar og yfirfærslu barnsins milli skólastiga með tilliti til 

TEACCH? 

Niðurstöðurnar verða túlkaðar, ræddar og settar í fræðilegt samhengi. Síðan 

eru dregnar af þeim ályktanir í þeim tilgangi að komast að niðurstöðu og svara 

rannsóknarspurningunum. Þemun í niðurstöðukafla voru skoðuð og sameinuð 

í fjögur þemu: Barnið í leikskólanum, yfirfærsla milli leik- og grunnskóla, 

barnið í grunnskólanum, TEACCH heima og í framtíðinni. 

5.1 Barnið í leikskólanum 

Samkvæmt svörum mæðranna notuðu öll börnin TEACCH í leikskólanum. 

Misjafnt var hver kynnti TEACCH fyrir þeim en Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins kom að þeim málum hjá fimm af mæðrunum átta. Tvær mæður nefndu 

að skólaskrifstofan á svæðinu hefði kynnt TEACCH fyrir þeim. Það kann að 

vera að svo hafi verið en annars segja lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins að það sé hlutverk þeirra stofnunar að gefa ráðleggingar um meðferð 

og þjálfun einstaklinga sem til hennar koma vegna greiningar (lög um 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003). 

Byrjað var að nota TEACCH með fjórum börnum í leikskólanum áður en 

formleg greining lá fyrir og hafði það eitthvað að segja um ákvarðanatöku 

mæðranna um val á kennsluaðferð þegar greining á barninu lá fyrir. TEACCH 

var kynnt fyrir öllum mæðrunum nema einni sem aðferð sem nýttist barninu út 

ævina en það er einmitt í samræmi við það sem hugmyndafræði TEACCH 

segir samkvæmt Panerai o.fl. (2009, bls. 875) að TEACCH sé hægt að nota 
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með einstaklingum með röskun á einhverfurófi frá unga aldri fram á 

fullorðinsár. Áhugavert var að mæðurnar töldu enga galla hafa verið á 

TEACCH og notkun þess í leikskólanum og voru þær ánægðar með hvernig 

unnið var með TEACCH í leikskólanum og fannst þeim helstu kostir TEACCH 

vera þeir að barnið skildi umhverfið sitt og vissi hvað var framundan. Það kom 

fram að öll börnin höfðu sjónrænt dagskipulag í leikskólanum. Mæðurnar töldu 

börnin öll sterk sjónrænt og því hafi það hentað þeim vel að hafa myndrænt 

sett upp hvað var framundan þann daginn. Það er talið mikilvægt fyrir 

einstaklinga með röskun á einhverfurófi að hafa sjónrænan stuðning; hann 

hjálpar til við að hafa skipulag, rútínu og röð á hlutunum, getur dregið úr kvíða 

og hjálpað þeim að tjá hug sinn. Einstaklingar með röskun á einhverfurófi eiga 

oft erfitt með breytingar en með því að fá sjónrænar vísbendingar geta þeir séð 

hvað er framundan og hvenær þeir eiga að breyta um aðstæður (Rao og Gagie, 

2006, bls. 26–27). Velta má fyrir sér hvort sjónræni stuðningurinn í formi 

dagskipulags sé hvað sýnilegastur foreldrum af þeim kennsluaðferðum sem 

notaðar eru í leikskólum og byggja á hugmyndafræði TEACCH. Barnið notar 

dagskipulagið þegar það kemur í leikskólann með foreldrum sínum til að sjá 

hvernig dagurinn er. 

Það má túlka það út frá reynslu mæðranna að leikskólinn hafi staðið sig vel 

við að sinna hlutverki sínu gagnvart börnunum með tilliti til þeirra 

kennsluaðferða sem honum er uppálagt að nota til þess að koma til móts við 

þarfir barnanna vegna röskunar þeirra á einhverfurófi. Það er einmitt talið 

mikilvægt að öflug og sérhæfð þjónusta við börn með röskun á einhverfurófi 

hefjist snemma og er það talið hafa mikið að segja um framtíðarhorfur þeirra. 

Stuðningurinn þarf að vera í samræmi við aldur og þarfir barnanna (Sigríður 

Lóa Jónsdóttir, 2014a, bls. 185–186). Það er því jákvæð niðurstaða að 

mæðurnar hafi upplifað að leikskólinn hafi staðið sig í hlutverkinu gagnvart 

börnunum. Ekki er þó hægt að vita með vissu að leikskólarnir hafi staðið sig 

sem best þeir gátu, t.d. hvað varðar aðra þætti TEACCH kerfisins, en það kom 

ekki fram hjá mæðrunum. Niðurstaðan er því takmörkuð við þessa reynslu 

mæðranna og byggir á þeirra sjónarhorni. Þær hafa sína reynslu frá 

leikskólanum sem gera verður ráð fyrir að séu á rökum reistar en hafa í raun 

ekki samanburð við aðra skóla. Það að leikskólarnir standi sig gagnvart þeim 

börnum sem þeim ber að gæta og kenna á að vera sjálfsagt. Þeim ber 

samkvæmt annarri grein laga um leikskóla (nr.90/2008) að sjá til þess að börn 

fái menntun og umönnun í hvetjandi uppeldisumhverfi ásamt því að búa þeim 
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örugg námsskilyrði. Með því að leikskólinn komi til móts við börn með röskun 

á einhverfurófi og stuðli að þátttöku þeirra í skólastarfinu eru leikskólarnir að 

auka líkur á að til verði umhverfi í leikskólanum þar sem ríkir tillitssemi og 

samþykki fyrir margbreytileikanum (Vakil, Welton, O‘Connor og  Kline, 

2008, bls. 321). Það er einmitt það sem segir í lögum um leikskóla (nr. 

90/2008) að starfshættir leikskóla skuli einkennast af umburðarlyndi, kærleika, 

umhyggju, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og virðingu fyrir manngildi. Það 

er umhverfi sem er eftirsóknarvert að vera hluti af. 

5.2 Yfirfærsla milli leik- og grunnskóla 

Misjafnlega var staðið að undirbúningi barnanna fyrir grunnskólabyrjun. 

Undirbúningur barns fyrir grunnskólagöngu og yfirfærsla þess yfir í 

grunnskólann er þáttur sem þarf að huga vel að. Hvað varðar einstaklinga með 

röskun á einhverfurófi er það sérstaklega mikilvægt í ljósi þess að þessir 

einstaklingar geta átt erfitt með að skipta úr einum aðstæðum í aðrar (Sigríður 

Lóa Jónsdóttir, 2014a, bls. 185–186). Það að skipta um skólaumhverfi með 

öllu því nýja sem því fylgir hlýtur því að teljast til stórvægilegra breytinga fyrir 

barn með röskun á einhverfurófi og þarf að undirbúa það vel og tímanlega. Það 

samræmist því sem áður kom fram að þegar um er að ræða barn með sérþarfir 

sem flyst á milli skólastiga þarf að huga að fleiri þáttum en almennt er gert. 

Mikilvægt er að undirbúa barnið, foreldra og starfsmenn skólans. 

Grundvallarviðmið er að undirbúningur hefjist ári áður en barnið færist yfir á 

næsta skólastig og í sumum tilvikum tveim árum áður (Rósa Eggertsdóttir o.fl. 

2002, bls. 43). 

Reynsla mæðranna gefur til kynna að leikskólinn hafi staðið vel að 

undirbúningi barnsins fyrir grunnskólagönguna, til dæmis með 

skólaheimsóknum veturinn áður og einnig með fundi að vori fyrir flutning. Það 

kom fram að fulltrúar frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins komu á fundi í 

einhverjum tilvikum að vori. Hins vegar var ekki alltaf ljóst á hvers ábyrgð 

yfirfærslan var þegar börnin fóru svo yfir í grunnskólann, þannig að 

upplýsingar, sem búið var að miðla að vori á skilafundum, væru svo aftur nýttar 

í grunnskólanum. Þetta samræmist því sem kemur fram hjá Gerði G. 

Óskarsdóttur (2012, bls. 161) sem segir að nokkur samfella sér á milli 

skólastiganna með til dæmis heimsóknum leikskólabarnanna í grunnskólann 

en lítið samstarf sé samt á milli skólastiga og upplýsingamiðlun þeirra á milli 
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sé oft ábótavant. Ein móðirin sagði að öll gögn hafi fylgt barninu úr 

leikskólanum en það hafi svo strandað á grunnskólanum að vinna úr þeim 

upplýsingum sem hann fékk. Barnið notaði ekki TEACCH í grunnskólanum 

strax í fyrsta bekk. 

Lög um grunnskóla (nr. 90/2008) kveða á um að í almennum skóla án 

aðgreiningar eigi nemendur rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra. Í 

aðalnámskrá grunnskóla segir að gert sé ráð fyrir að upplýsingar fylgi barni frá 

leikskóla yfir í grunnskóla til að tryggja að byggt sé ofan á fyrra nám og reynslu 

þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 74–75). Þennan þátt 

þarf að skoða vel þegar barn færist yfir á næsta skólastig. Börn eru ekki 

óskrifað blað þegar þau byrja í grunnskóla; þau hafa lært ýmislegt á fyrstu árum 

ævi sinnar og náð að tileinka sér færni á ýmsum sviðum sem grunnskólinn á 

svo að byggja ofan á. Það verður að tryggja að upplýsingar um barnið komist 

örugglega á milli skólastiga og unnið sé með upplýsingarnar sem eru þegar til 

staðar varðandi barnið. Það er óvirðing við barnið, fjölskyldu þess og það starf 

sem hefur verið unnið með því í leikskólanum fyrstu ár ævi þess ef það er ekki 

gert. Það að upplýsingarnar eru ekki notaðar er engan vegin ásættanlegt, hvort 

heldur það er vegna þess að ekki er kosið að nýta þær eða þær detta 

einhverstaðar á milli við yfirfærsluna. Velta má fyrir sér af hverju grunnskólar 

velja að nýta ekki upplýsingar frá leikskólanum og jafnframt hvað veldur því 

að upplýsingar fara ekki réttan farveg milli skóla. 

Börn með röskun á einhverfurófi eru eins og áður hefur komið fram hópur 

sem á oft erfitt með breytingar og því þarf að huga sérstaklega vel að öllum 

þáttum er tengjast skólabyrjun þeirra. Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós 

Jóhannsdóttir (2014, bls. 227) segja að þegar börn með röskun á einhverfurófi 

hefji grunnskólagöngu sé mikilvægt að samfella sé þegar þau færasta á milli 

skólastiga. Þannig nýtist reynsla og nám þeirra frá leikskólanum í 

grunnskólanum best. Eins og fram kom hjá móður eins barnsins var ekki byggt 

á reynslu þess af TEACCH til þess að hugsanlega auðvelda því og foreldrum 

skólabyrjunina.  Það má velta fyrir sér hvaða áhrif það hafði á barnið að fá ekki 

tækifæri til þess að nýta TEACCH við yfirfærsluna og áfram í grunnskólanum. 

Hægt er að hugsa sér að sérkennsluráðgjafar á vegum sveitarfélaga, sem þegar 

hafa fylgt börnum í leikskólanum, veiti starfsfólki og foreldrum ráðgjöf og geti 

þannig myndað brú milli skólastig, m.a. með því að taka þátt í undirbúningi í 

grunnskólanum fyrir komu barnsins og haldið utan um mál þess yfir í 

grunnskólann. 
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Samkvæmt niðurstöðum sögðu fimm mæður af átta að ekki hefi verið hægt 

að standa betur að málum þegar börnin byrjuðu grunnskólagöngu sína. Ekki er 

hægt að draga þá ályktun af svo litlu úrtaki að í meirihluta tilfella gangi upphaf 

grunnskólagöngu barna með röskun á einhverfurófi í almennum skólum vel. 

Það væri eigi að síður áhugavert rannsóknarefni og þyrfti mun stærra úrtak til 

að hægt væri að fá raunhæfari niðurstöður. Reynsla allra var þó ekki einsleit 

hvað þetta varðar. Ein móðirin sagði frá erfiðri reynslu sinni þegar barnið 

hennar fluttist yfir í grunnskólann eftir, að hún hélt, góðan undirbúning hjá 

grunnskólanum. Þegar allt kom til alls þá hafði öll sú vitneskja um barnið og 

komu þess í skólann farið með starfsmanni sem hætti störfum í skólanum. Það 

var því enginn undirbúinn fyrir komu barnsins í grunnskólann. Þetta er eitthvað 

sem ætti ekki að geta gerst og er dæmi um það hve mikilvægt það er að haldið 

sé vel utan um upplýsingar sem skipst er á þegar fundað er að vori. Þetta sýnir 

einnig að það er skólinn sem slíkur sem tekur á móti barninu en ekki einstaka 

kennari. Upplýsingar og undirbúningur nemenda ætti því ekki að vera bundinn 

einum ákveðnum einstaklingi. Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 74–75) kemur fram mikilvægi þess að 

samhengis sé gætt þegar barn flyst á milli skólastiga. Þar þurfa foreldrar, 

barnið, kennarar og starfsfólk á báðum skólastigum að vinna saman til þess að 

það gangi vel. Hér er vísað í fleiri en einn innan skólans sem sýnir að 

skólasamfélagið sem slík þarf að vera undirbúið fyrir komu barnanna. 

Þó reynsla mæðranna af undirbúningi, skólabyrjun, yfirfærslu barnanna og 

aðlögun í grunnskólanum hafi að meirihluta verið góð þá má ekki gleyma að 

verið er að fjalla um hóp barna með röskun á einhverfurófi og því ætti reynsla 

mæðranna allra að vera góð af þessum mikilvæga og stóra áfanga barnanna. 

Foreldrar ættu undantekninarlaust allir að hafa góða reynslu af 

grunnskólabyrjun barna sinna. 

5.3 Barnið í grunnskólanum  

Eftir að börnin voru komin í grunnskólann fengu sex af átta þeirra tækifæri til 

að nota TEACCH í grunnskólanum og sögðu mæður þeirra að það hefði haft 

jákvæð áhrif á líðan barnanna. Mæður þeirra barna, sem fengu tækifæri til að 

nota TEACCH áfram, töldu þekkingu kennara á TEACCH ágæta. Þrjár mæður 

sögðu þó TEACCH minna notað í grunnskólanum heldur en í leikskólanum og 

fannst þeim notkunin markvissari í leikskólanum heldur en grunnskólanum. 
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Sjónræn stundatafla var í skólastofunni sem öll börnin í bekknum notuðu. Að 

öðru leyti var misjafnt hvernig unnið var með TEACCH í grunnskólanum með 

börnunum.   

Mæðurnar töldu að þekkingu kennara á röskun á einhverfurófi væri 

stundum ábótavant og fannst það endurspeglast í framkomu þeirra við börnin. 

Það er áhugaverður punktur og fær mann til að staldra við og velta fyrir sér af 

hverju svo sé. Fram hefur komið að skóli án aðgreiningar er talin umdeild 

stefna og virðist vera takmarkaður skilningur á því hvað skóli án aðgreiningar 

merki í raun. Kennarar vilja taka tillit til margbreytilegra þarfa í skólastarfi en 

eru óöruggir og úrræðalausir þegar kemur að því að taka á til dæmis 

hegðunarvanda nemenda (Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014, bls. 36–37). 

Einkenni röskunar á einhverfurófi geta einmitt komið fram í ýmsu sem flokka 

má undir hegðunarvanda og snýr meðal annars að sérkennilegri og 

áráttukenndri hegðun hjá einstaklingnum (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 

185–186). Ætla má að kennarar og starfsfólk geti verið óöruggt þegar barnið 

sýnir þannig hegðun og þekki ekki þær leiðir sem hægt er að nýta til til að mæta 

þörfum þess. 

Til eru aðferðir til að vinna með félagsfærni sem byggja á hugmyndafræði 

TEACCH og miða að því að virða og skilja persónueinkenni einstaklingsins 

með röskun á einhverfurófi, horfa á sterku hliðar hans og áhugasvið og koma 

til móts við hann (Harris, Handlemann og Jennett, 2005, bls. 1049; Sigrún 

Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014, bls. 249–250). Félagsfærnisögur 

eru ein af þessum leiðum og geta verið góðar til að styrkja hegðun sem er 

ákjósanleg í ákveðnum aðstæðum (Marans, Rubin og Laurent, 2005, bls. 995). 

Þær innihalda leiðbeinandi upplýsingar fyrir einstaklinga með röskun á 

einhverfurófi til að hjálpa þeim að takast á við og vera í aðstæðum sem geta 

reynst þeim erfiðar (Gray, 2016; Rao og Gagie, 2006, bls. 29; Brynja 

Jónsdóttir, Guðný Stefánsdóttir, Kristjana Magnúsdóttir og Sigrún 

Hjartardóttir, 2014, bls. 269). Ekki kom fram hjá mæðrunum að þessar leiðir 

væru nýttar markvisst í skólastarfi eða að kennarar hefðu mikla þekkingu á 

slíkum leiðum. Flest viljum við vita hvað er framundan svo við getum 

skipulagt okkur með dagbókum og gert áætlanir. Eins er það hjá einstaklingum 

með röskun á einhverfurófi en þeir þurfa að fá aðstoð við að læra að 

skipuleggja sig eins og aðrir. Mjög misjafnt var hve mikill slíkur sjónrænn 

stuðningur var í skólum barnanna samkvæmt upplýsingum frá mæðrunum. 

Þetta virðist frekar bundið við ákveðna kennara fremur en skólastig barnanna. 
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Sjónrænn stuðningur og félagsfærnisögur eru, eins og fyrr segir, góðar aðferðir 

til að nýta í kennslu og starfi með börnum með röskun á einhverfurófi. Rao og 

Gagle, (2006, bls, 26–27) leggja áherslu á mikilvægi sjónræns stuðnings fyrir 

einstaklinga með röskun á einhverfurófi, en það að vita til hvers ætlast er af 

þeim og hvað sé framundan getur dregið úr kvíða hjá þeim. 

Draga má þá ályktun að ef kennarar þekktu betur til þess hvað einhverfa 

felur í sér og hvað þarf til að þessum einstaklingum líði vel þá gæti það 

einfaldað líf margra barnanna í skólanum og stuðlað að bættri líðan þeirra. 

Samkvæmt lögum um grunnskóla er talað um starfsfólk í grunnskólum en ekki 

kennara sérstaklega og er sagt að starfsfólk eigi að rækja starf sitt af alúð, 

fagmennsku og samviskusemi (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Aðalnámskrá 

grunnskóla segir að fagmennska kennara snúist um nemendur, velferð og 

menntun þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13). 

Kennarar þurfa því að hafa þekkingu á hverskonar röskunum sem nemendur 

þeirra kunna að hafa og þeim kennsluaðferðum sem notaðar eru með 

börnunum. Það fellur undir þennan hlut aðalnámskrá því fagmennska kennara 

snýst um velferð nemenda og menntun. Kennarar, sem hugsa um velferð og 

menntun nemenda sinna, hljóta því að kynna sér þær raskanir sem nemendur 

þeirra kunna að hafa til þess að geta komið til móts við þá af fagmennsku við 

menntun þeirra.  

Staða barnanna í skólanum í dag var góð að mati mæðranna og hlutirnir 

hafa jafnvel gengið betur en einhverjar mæðurnar þorðu að vona. Félagleg 

staða barnanna í skólanum var samt nokkuð misjöfn, allt frá því að börnin áttu 

vini og léku sér við þá yfir í eiga lítil samskipti við jafnaldrana. Jákvætt var að 

skólinn hafði hjá tveimur börnum tekið upp ákveðið fyrirkomulag til að koma 

til móts við þau í frímínútum og styrkja félagsleg tengsl við jafnaldrana. 

Frímínútur geta verið ófyrirsjáanlegar og erfitt fyrir börn með röskun á 

einhverfurófi að vita hvernig þau eiga að takast á við þær. 

Mikilvægi félagslegar tengla kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla en þar 

er lögð áhersla á félagsfærni sem miðar að því að allir geti átt árangursrík og 

jákvæð samskipti við aðra. Heilbrigð sjálfsmynd sé grunnur að félagsfærni og 

börn með góða félagsfærni séu líklegri til að eiga frumkvæði að góðum 

samskiptum ásamt því að viðhalda þeim og laga sig að breyttum aðstæðum. 

Einnig segir í aðalnámskrá grunnskóla að þroskuð félagsfærni sé grunnurinn 

að lífsfyllingu og lífshamingju einstaklinga (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). Félagsfærni er sá þáttur sem börn 
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með röskun á einhverfurófi eru oft ekki sterk í en þau hafa eigi að síður þörf 

fyrir samskipti og nánd við annað fólk (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013, bls. 52–

53). Það má því velta fyrir sér þessum þætti í aðalnámskrá og þeim 

fullyrðingum sem þar standa um að lífsfylling og lífshamingja einstaklinga 

standi eða falli með því að vera fær á þessu sviði. Ef þetta er haft að leiðarljósi 

má draga þá ályktun að leggja ætti ofuráherslu á þennan þátt í grunnskóla hjá 

börnum með röskun á einhverfurófi til að efla færni þeirra á þessu mikilvæga 

sviði. Grunnskólinn þarf því að vera sérstaklega meðvitaður um þetta og 

þekkja leiðir til að styrkja börnin til þess að koma til móts við aðalnámskrá og 

ekki síður börnin sjálf. Fyrrnefndar félagsfærnisögur eru verkfæri til þess að 

kenna börnum með röskun á einhverfurófi félaghæfni (Rao og Gagie, 2006, 

bls. 29). Einnig hefur CAT aðferðin að geyma leiðir sem ætlaðar eru til að 

kenna börnum með samtalsmeðferðum að vera meðvitaðri um eigin 

tilfinningar, hugsanir og athafnir. Með þeim æfingum, sem aðferðin hefur upp 

á að bjóða, er barninu hjálpað að öðlast skilning á sjálfu sér og auka félagslega 

færni þess (Callesen, Nielsen og Attwood, 2005, bls. 11). Ekki kom fram hjá 

mæðrunum að skólinn nýtti mikið ef þessu efni en í ljósi þess hve félagsleg 

samskipti barnanna skipta miklu máli mætti ætla að þessar leiðir væru tæki sem 

grunnskólinn gæti nýtt sér í meira mæli og þá fyrir fleiri börn en þennan eina 

hóp barna. 

Þó sex börn af átta hafi fengið tækifæri til þess að nota TEACCH að 

einhverju leyti í grunnskóla má draga þá ályktun af frásögn mæðranna að 

notkunin hafi ekki verið markviss sem slík. Ekki er samt hægt að fullyrða um 

það því einnig kom fram að mæðurnar voru ekki allar með það á hreinu hvernig 

TEACCH var notað með börnunum. Það má því velta fyrir sér hvort samskipti 

foreldra barna með röskun á einhverfurófi við kennara séu almennt nægileg. 

Ef foreldrar ætla að hafa eitthvað um skólastarf barna sinna að segja þurfa þeir 

að eiga virka hlutdeild í skólastarfinu (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 

19, 22). Jóhanna Einarsdóttir (2007, bls. 94) segir þátt foreldra í skólagöngu 

barna sinna hafa áhrif og þátttaka þeirra í skólastarfi hefur áhrif á væntingar 

kennarans til náms barnsins og hvetur börnin til dáða. Samstarf milli heimilis 

og skóla og gott upplýsingastreymi þar á milli er gríðarlega mikilvægt. Barnið 

er ekki eyland; það kemur með reynslu að heiman í skólann og öfugt og það 

getur ekki alltaf sjálft útskýrt líðan sína og orsakir hennar. Í ljósi þessa má ætla 

að samvinna skóla og foreldra þyrfti að vera skýrari og markvissari.  Hér gæti 

skólinn t.d. haft aðgerðaáætlun  eða skipurit er varðar samvinnu skóla og 
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foreldra til að vinna eftir þegar tekið er á móti börnum með sérþarfir sem og til 

að móta stefnu um samstarf upp í gegnum grunnskólann. Slíkt gæti aukið 

samfellu í samstarfinu sem er oftar en ekki háð einstaka kennara en börn í 

grunnskólum hafa oftast marga og ólíka kennara gegnum árin.  

5.4 TEACCH heima og í framtíðinni 

Sex af þeim mæðrum sem rætt var við notuðu TEACCH að einhverju leyti 

heima með barninu. Þær notuðu allar sjónrænt skipulag fyrir barnið heima og 

myndræna stundatöflu. Það kom fram að foreldrum fannst erfitt að byrja að 

nota TEACCH og sjónrænt skipulag heima. Mikil tilraunastarfsemi hafi verið 

hjá foreldrunum fyrst til að finna út hvað hentaði barninu. Má því álykta að 

foreldrarnir hafi ekki fengið nægilega fræðslu, þjálfun og eftirfylgni þegar 

TEACCH var kynnt fyrir þeim í byrjun eða eins og fram kom t.d. hjá einni 

móður að hugsanlega væru foreldrar að vannýta TEACCH. Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins á samkvæmt lögum að sjá um fræðslu til foreldra þeirra 

barna sem til hennar er vísað í greiningar (lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins nr. 83/2003). Miðað við þetta mætti vera markvissari eftirfylgni til 

foreldra inni á heimili barnsins til að finna út við hvaða aðstæðum væri hægt 

að nota TEACCH heima með barninu. 

Þegar skoðað var hvernig gengi heima í dag að nota TEACCH með 

börnunum kom það fram að dregið hafði úr notkun á TEACCH og sjónrænu 

skipulagi heima með þeim. Fram kemur hjá Panerai o.fl. (2009, bls. 875) að 

TEACCH er hægt að notast við til þess að kenna einstaklingum með röskun á 

einhverfurófi frá unga aldri fram á fullorðinsár. Þetta kerfi  á að geta nýst þeim 

alla ævi og gert einstaklinga hæfari til að taka virkan þátt í flóknu samfélagi 

sem sjálfstæðir einstaklingar. Hér má velta má fyrir sér hvort mæðurnar hafi 

verið óöruggar, hafi ekki vitað hvernig þær gátu notað TEACCH þegar börnin 

urðu eldri þó svo að þörfin hafi verið til staðar eða hvort dregið hafi úr þörfinni 

fyrir TEACCH þegar börnin urðu eldri. Ein móðirin hafði hugsað sér að taka 

sjónrænt skipulag aftur upp með barninu til að gera það sjálfstæðara við að 

undirbúa skóladaginn en hún var ekki búin að koma því í verk. Þar er komið 

aftur að því hvort það vefjist fyrir foreldrum að nota TEACCH heima. Hvort 

sú fræðsla og kennsla sem þeir fá þegar þeir veljaTEACCH fyrir barnið sitt í 

leikskólanum sé nægileg. Mikilvægt er að foreldrar taki þátt í að nota 

TEACCH með börnum sínum og skilar það mestum árangri ef foreldrar hafa 
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frumkvæði og eru virkir í því að nota TEACCH með barninu (Panerai o.fl., 

2009, bls. 875–881). 

Mæður elstu barnanna í hópnum sögðu börn sín nota myndræna stundatöflu 

í dag, það veitti þeim ennþá öryggi að vita hvað væri framundan þó þau væru 

búin að læra dagskrána. Það getur gefið vísbendingu um að þörfin fyrir 

sjónrænan stuðning sé ennþá fyrir hendi þegar börnin eldast og þörf sé fyrir að 

sjá hvað er framundan. Þetta er í samræmi við það sem kemur fram hjá 

Ingibjörgu Bjarnadóttur, Evald Sæmundsen og Brynju Jónsdóttur (2014, bls. 

131–132) sem benda á að mörg börn með röskun á einhverfurófi hafa ýmis 

sérkenni í málþroska og erfiðleika með málnotkun. Því megi ætla að sjónrænn 

stuðningur við talað mál hjálpi barninu að skilja aðstæður sem og að tjá sig og 

eiga góð samskipti. 

Allar mæðurnar töldu að börnin kæmu til með að nýta sér TEACCH að 

einhverju leyti í framtíðinni og nefndu dagbækur og sjónrænt skipulag á 

einhverju formi. Það er mjög áhugavert að þær skuli hugsa um TEACCH í því 

samhengi þó meirihluti þeirra hafi ekki notað TEACCH markvisst með barninu 

heima. Einnig notaði skólinn TEACCH ómarkvisst með börnunum eins og 

fram hefur komið. Þarna er nokkurt ósamræmi en TEACCH virðist vera fyrir 

þeim kerfi sem hægt er að nota þó notkunin sé ekki samfelld. Það samræmist 

því sem Panerai o.fl. (2009, bls. 875) benda á að TEACCH getur nýst 

einstaklingum alla ævi og gert þá hæfari til að taka virkan þátt í flóknu 

samfélagi sem sjálfstæðir einstaklingar. Einnig er markmið með TEACCH að 

auka samskiptafærni einstaklinga með röskun á einhverfurófi. 

Það má velta fyrir sér þessu ósamræmi í máli mæðranna út frá því að 

TEACCH er hugsað til að þróast í takt við þroska og aldur barnanna fram á 

fullorðinsár og aðlagast þörfum einstaklingsins á þeim tíma. Ef horft er á þá 

ómarkvissu notkun á TEACCH hjá þeim sem að barninu koma, þ.e. foreldrum 

og skóla, má leiða að því líkum að það dragi úr notkuninni TEACCH eftir því 

sem barnið verður eldra. Þar með er talinn sjónrænn stuðningur sem er talinn 

mikilvægur þáttur í námi og líðan einstaklinga með röskun á einhverfurófi. 

Eins og áður hefur komið fram skiptir þátttaka foreldra á TEACCH máli og 

skilar það mestum árangri ef foreldrar hafa frumkvæði og eru virkir í því að 

nota TEACCH með barninu (Panerai o.fl., 2009, bls. 875–881). Slíkt virtist 

hafa verið í leikskóla barnanna en síðan fjarað út hjá flestum samkvæmt því 

sem fram kom hjá mæðrunum. Mikilvægi þátttöku foreldra kom vel fram hjá 

tveim mæðrum elstu barnanna í hópnum sem báðar voru virkar í að nota 
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TEACCH með barninu frá fyrstu tíð. Þau börn voru komin á unglingsár og 

nýttu þau sér ennþá í dag TEACCH. Því má draga þá ályktun að hlutverk 

foreldra sé mikilvægt þegar kemur að því að halda utan um og stuðla að 

samfelldri notkun á TEACCH með börnum sínum. Þeir þekkja barnið sitt best, 

það eru þeir sem bera ábyrgð á barninu fyrst og síðast en það er hlutverk 

skólanna og stoðkerfisins að styðja við foreldra í sínu hlutverki. 

5. 5 Hvað betur má fara  

Huga þarf snemma að undirbúningi og yfirfærslu barna frá leikskóla yfir í 

grunnskóla. Mikilvægt er að skoða hvernig barninu hefur gengið í 

leikskólanum og hvort hægt sé að nýta kennsluaðferðir í grunnskólanum sem 

hafa reynst barninu vel í leikskólanum. Einnig er mikilvægt að samskipti á 

milli kennara í leik- og grunnskóla séu góð og þeir deili upplýsingum sín á 

milli. Samfella á milli skólastiga þarf að vera góð og hnökralaus fyrir börn með 

röskun á einhverfurófi. Eins og Halldóra Haraldsdóttir (2012) segir þá er margt 

sem bendir til að undirbúningur barnanna snúist meira um að draga úr kvíða 

og spennu hjá börnunum fremur en að horft sé til kennsluhátta sem hafa verið 

notaðir áður með börnunum. Í tilfelli barna með röskun á einhverfurófi má gera 

ráð fyrir að það að upplýsingar um kennsluhætti berist á milli skólastiga skipti 

mjög miklu máli. Gott væri að ákveðnir aðilar í grunnskólanum, eins og  

sérkennslustjóri ásamt umsjónarkennara, væru ábyrgir fyrir því að halda utan 

um upplýsingar sem samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 74–75) eiga að berast á milli skólastiga 

til þess að hægt sé að byggja ofan á fyrra nám barnsins. Einnig að grunnskólinn 

noti þær upplýsingar til að mæta þörfum barnsins þannig að aðlögun þess gangi 

sem best. Skólaskrifstofan í sveitarfélaginu væri svo stuðningur við kennarana 

og gæti komið að ráðgjöf fyrir þá ef þeir væru óöruggir við notkun á þeim 

kennsluaðferðum sem fylgdu barninu yfir í grunnskólann. 

Þegar foreldrar velja TEACCH fyrir barnið sitt í leikskólanum mætti 

hugsanlega vera meiri ráðgjöf og stuðningur við þá til að efla þá í þeirra 

hlutverki ef nota á TEACCH heima líka. Foreldrar þurfa að fá ráðgjöf út frá 

persónulegri þörf barnsins heima. Einnig vantar eftirfylgni þegar barnið eldist 

til að sinna ráðgjöf varðandi TEACCH bæði heima og í grunnskólanum. Svo 

virðist sem foreldar séu dálítið einir með sínar áherslur heima og prófi sig 

áfram á án mikils stuðning eða faglegrar aðstoðar þegar börnin eldast. Það má 
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velta fyrir sér hver ætti að hafa það hlutverk á sínum snærum til þessa að 

tryggja sem besta þjónustu við barnið sjálft. 

5. 6 Samantekt og svar við rannsóknarspurningu 

Ef niðurstöðurnar eru teknar saman þá virðist svo vera að leikskólinn hafi 

staðið sig vel gagnvart börnunum og þeirri þjónustu sem hann átti að veita þeim 

og foreldrum þeirra. Misjafnlega var staðið að undirbúning barnanna fyrir 

flutning á milli skólastiga en fimm mæðurnar af átta töldu að ekki hefði verið 

hægt að standa betur að málum þegar börnin byrjuðu grunnskólagöngu sína. 

Sex börn af átta fengu tækifæri til þess að nota TEACCH áfram í 

grunnskólanum að einhverju leyti. Ekki kom nægilega vel fram hvernig 

TEACCH var notað með börnunum í grunnskólanum en notkunin virtist ekki 

alltaf hafa verið markviss, jafnvel hugsuð fyrir bekkinn í heild fremur en að 

styðja við barnið sem var með röskun á einhverfurófi. 

Rannsóknarspurningarnar voru: Hver er reynsla foreldra af grunnskólabyrjun 

barna sinna með röskun á einhverfurófi sem hafa notað TEACCH í 

leikskóla? Hver er upplifun foreldra af því hvernig staðið var að undirbúning 

grunnskólagöngunnar og yfirfærslu barnsins milli skólastiga með tilliti til 

TEACCH? 

Eins og fyrr hefur komið fram voru það mæður sem tóku þátt í rannsókninni 

þótt rannsóknaspurningin vísi til foreldra. Svarið við fyrri 

rannsóknarspurningunni er að reynsla mæðranna af grunnskólabyrjun barna 

sinna með röskun á einhverfurófi var í heildina góð og jákvæð. Ef hún er 

skoðuð nánar þá var staðið vel að undirbúningi barnanna að mati mæðranna þó 

svo að í sumum tilvikum hefði mátt standa mun betur að yfirfærslu barnanna í 

grunnskólann. Svör við síðari spurningunni sýna að grunnskólinn hefði mátt 

nýta betur þær upplýsingar sem voru til um barnið og þær kennsluaðferðir sem 

það notaði í leikskóla. Svo virðist sem TEACCH hafi ekki verið gefinn 

sérstakur gaumur við undirbúning og yfirfærslu barnsins yfir í grunnskólann. 

Meirihluti barnanna fékk að nota TEACCH að einhverju leyti í grunnskólanum 

en kynni mæðranna af því var hugsanlega ekki nægilega yfirgripsmikil til að 

gefa skýra mynd af því.
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6. Lokaorð 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að margt sé vel gert til að gera skólabyrjun barna 

með röskun á einhverfurófi sem besta. Skólastigin leik- og grunnskóli vinna 

saman að undirbúningi barnanna fyrir yfirfærslu í grunnskólann. En það þarf 

að huga betur að yfirfærslunni og móttöku barna með röskun á einhverfurófi í 

grunnskóla og nýta þær kennsluaðferðir sem þau eru vön og þekkja í þessu 

ferli. 

Markmiðið með rannsókninni var að skoða hvort börn með röskun á 

einhverfurófi, sem notuðu TEACCH í leikskóla, fengju tækifæri til þess að 

nota það áfram í grunnskólanum og kom í ljós að þau fengu það flest eða sex 

af átta en notkunin var ómarkviss eða óljós. Góð þekking kennara á röskun á 

einhverfurófi og jákvætt viðhorf þeirra til þessara barna er grundvallaratriði til 

að þeir geti komið til móts við þau og þarfir þeirra í námi og starfi í 

grunnskólanum. Eftir á hefði verið áhugavert að fá sjónarhorn kennara þessara 

barna í grunnskólanum í rannsóknina. Þeir hefðu getað gefið betri upplýsingar 

um það á hvern hátt TEACCH var notað með börnunum. Áhugavert væri að 

rannsaka þetta nánar og þá ef til vill fylgja notkun barns á TEACCH frá 

leikskóla yfir í grunnskóla eftir og sjá hvernig það væri notað og hvernig gengi. 

Hugsanlega verður ráðist í það verkefni síðar. 

Mæðurnar höfðu ekki allar yfirsýn yfir hvernig verið var að vinna með 

börnunum í skólanum og kom það mér ekki á óvart. Bilið milli foreldra og 

kennara leikskóla virðist vera lítið í leikskólanum en breikka þegar í 

grunnskólann er komið. Teymisfundir þurfa að vera markvissir og haldnir 

reglulega til þess að stuðla að góðu upplýsingaflæði milli foreldra og skólans. 

Þá er auðveldara fyrir alla aðila að hafa yfirsýn og geta gripið fyrr inn í ef þarf 

til dæmis að auka stuðning við barn eða breyta kennsluháttum. Góð samskipti 

þeirra sem að barninu standa, bæði í skóla og heima, eru grundvallaratriði 

þegar um börn með röskun á einhverfurófi er að ræða því atvik eða reynsla 

heima getur haft áhrifa á líðan eða hegðun barnsins í skólanum og öfugt. 

Öryggi, sem mæðurnar töluðu um að skapaðist fyrir barnið með því að hafa 

myndrænt sett upp fyrir sig það sem framundan var, er mikilvægt. Því vekur 

það undrun hve hratt virðist draga úr þessum stuðningi þegar barnið kemur í 
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grunnskóla og þegar það verður eldra. Með því að finna öryggi fylgir vellíðan 

og út frá því er hægt að vinna. Mér fannst það svo lýsandi sem Sóley sagði 

varðandi notkun TEACCH fyrir barnið sitt að ég byrja og enda á þeim orðum. 

„Það þarf að sjá og vita, það er ekki bara nóg að segja.“ 
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Fylgiskjal 1 viðtalsrammi 1 

Viðtalsrammi fyrir þá foreldra sem börn þeirra notuðu ekki 

TEACCH í grunnskóla 

 

Spurningar um leikskólann 

 

1. Hvaðan kom hugmyndin um að nota TEACCH með barninu?  

a. frá starfsfólki leikskóla?  

b. starfsfólki Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins?  

c. öðrum?  

d. var TEACCH kynnt fyrir þér sem kerfi sem gæti nýst barninu út 

ævina?  

 

2. Hvernig fannst þér/ykkur TEACCH nýtast barninu þínu í leikskóla? Af 

hverju? (Hvernig var það notuð með barninu, í hvaða aðstæðum?) 

 

3. Hverjir fannst þér/ykkur helstu kostir þess að notast við TEACCH fyrir 

barnið í leikskólanum?  

a. heima?  

b. annarstaðar?  

 

4. Hverjir fannst þér/ykkur helstu gallar þess að notast við TEACCH fyrir 

barnið í leikskólanum? heima? annarstaðar?    

 

Spurningar um undirbúning fyrir skólabyrjun (hlutverk leikskólans, 

foreldra, grunnskólakennara) 

 

5. Getur þú/þið sagt mér frá samstarfi þínu/ykkar við grunnskólann áður 

en barnið byrjaði í 6 ára bekk? 

a. voru haldnir fundir varðandi flutninginn þar sem kennarar og/eða 

annað starfsfólk af báðum skólastigum hittust og fóru yfir stöðu mála?  

b. fyrir og/eða eftir fluttning?  

c. kom annað starfsfólk t.d. Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins, 

sérkennsluráðgjafar? 
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6. Hvað finnst þér/ykkur skólastigin leikskóli- almennur gunnskóli geta 

gert til að brúa bilið milli sín til að auka líkur á velgengni þegar barn með 

röskun á einhverfurófi færist á milli skólastiganna?  

 

Spurningar um upphaf skólabyrjunar (hvað tók við) 

 

7. Getur þú/þið sagt mér frá skólabyrjun barns þíns/ykkar? Hvernig gekk 

hún? 

a. var búið að ákveða áherslur varðandi flutninginn á milli skólastiga? 

hver sá um það? leikskólinn, grunnskólinn, sérkennsluráðgjafar, 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins...aðrir? 

b. voru kynntar fyrir þér/ykkur aðferðir til þess að auðvelda barninu 

flutninginn á milli skólastiga? 

c. fékk barnið þitt/ykkar að nota TEACCH áfram þegar það byrjaði í 

almennum skóla? 

 

8. Hverja telur þú/þið ástæðu fyrir því að TEACCH fluttist ekki yfir í 

grunnskólann með barninu? 

a. leikskólinn? 

b. grunnskólinn? 

c. stoðkerfi s.s. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, leikskólaráðgjafar, 

aðrir fagaðilar? 

d. foreldrar? 

 

9. Er eitthvað sem þú/þið teljið að hefði getað verið gert öðruvísi eða á 

annan hátt þegar barnið byrjaði grunnskólagöngu sína   

a. leikskólinn? 

b. grunnskólinn? 

c. stoðkerfi s.s. Greiningarstöð, leikskólaráðgjafa, aðrir fagaðilar? 

d. foreldrar? 

 

10. Hvaða áhrif telur þú að það hafi haft á barnið að hætta að nota 

TEACCH þegar það byrjaði í skólanum? 

a. á nám 

b. líðan 

c. samskipti 
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d. annað...? 

 

11. Hvernig gekk með barnið heima? 

a. Nýttuð þið eitthvert ákveðið kerfi heima með barninu og þá í hvaða 

aðstæðum? 

 

Staðan í dag (hvernig hefur gengið) 

 

12. Hver er upplifun þín af þekkingu kennara skólans af röskun á 

einhverfurófi og hvernig koma skuli til móts við nemendur með röskunina 

í daglegu starfi í skólanum? 

a. í námi 

b. frjálsum tímum, t.d. frímínútum, hádegismat 

c. líðan nemandans 

 

13. Getur þú sagt mér frá hvernig gengur í skólanum hjá barninu í dag? 

a. í námi 

b. líðan 

c. samskipti 

 

14. Hvernig stuðning hefur barnið fengið í skólanum? 

a. stuðningsfulltrúa 

b. einhver aðferð eða kerfi notað með barninu 

c. annað 

 

15. Hvernig hefur gengið með barnið heima? 

a. Nýtið þið eitthvað ákveðið kerfi heima með barninu og þá í hvaða 

aðstæðum? 

 

Framtíðin 

 

16. Hvernig sérð þú/þið framtíð barnsins þíns/ykkar fyrir þér/ykkur með 

tilliti til þess að það noti TEACCH í daglegu lífi þó svo að það hafi ekki 

notað það í byrjun skólagöngu? 

a. í grunnskólanum? 

b. í framhaldsskóla? 

c. í vinnu og daglegu lífi sem fullorðinn einstaklingur? 
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d. með hvaða hætti? 

e. hver myndi aðstoða við að halda utan um það? 
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Fylgiskjal 2 viðtalsrammi 2 

Viðtalsrammi fyrir þá foreldra sem börn þeirra notuðu TEACCH í 

grunnskóla 

 

Spurningar um leikskólann 

 

1. Hvaðan kom hugmyndin um að nota TEACCH með barninu?  

e. frá starfsfólki leikskóla?  

f. starfsfólki Greiningar- og ráðgjafarstöðvar?  

g. öðrum?  

h. var TEACCH kynnt fyrir þér sem kerfi sem gæti nýst barninu út ævina?  

 

2. Hvernig fannst þér/ykkur TEACCH nýtast barninu þínu í leikskóla? af 

hverju? (Hvernig voru þau notuð með barninu, í hvaða aðstæðum?) 

 

3. Hverjir fannst þér/ykkur helstu kostir þess að notast við TEACCH fyrir 

barnið í leikskólanum?  

a. heima?  

b. annarstaðar?  

 

4. Hverjir fannst þér/ykkur helstu gallar þess að notast við TEACCH fyrir 

barnið í leikskólanum?  

a. Heima?  

b. Annarstaðar? 

 

Spurningar um undirbúning fyrir skólabyrjun (hlutverk leikskólans, 

foreldra, grunnskólakennara) 

 

5. Getur þú/þið sagt mér frá samstarfi þínu/ykkar við grunnskólann áður en 

barnið byrjaði í 6 ára bekk? 

a. voru haldnir fundir varðandi flutninginn þar sem kennarar og/eða annað 

starfsfólk af báðum skólastigum hittust og fóru yfir stöðu mála?  

b. fyrir og/eða eftir flutning?  

c. kom annað starfsfólk t.d. Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins, 

sérkennsluráðgjafar? 
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6. Hvað finnst þér/ykkur skólastigin leikskóli- almennur gunnskóli geta gert 

til að brúa bilið milli sín til að auka líkur á velgengni þegar barn með röskun 

á einhverfurófi færist á milli skólastiganna?  

 

Spurningar um upphaf skólabyrjunar (hvað tók við) 

 

7. Getur þú/þið sagt mér frá skólabyrjun barns þíns/ykkar? Hvernig gekk 

hún? 

a. var búið að ákveða áherslur varðandi flutninginn á milli skólastiga? 

Hver sá um það? Leikskólinn, grunnskólinn, sérkennsluráðgjafar, 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins...aðrir? 

b. voru kynntar fyrir þér/ykkur aðferðir til þess að auðvelda barninu 

flutninginn á milli skólastiga? 

c. fékk barnið þitt/ykkar að nota TEACCH áfram þegar það byrjaði í 

almennum skóla? 

8. Er eitthvað sem þú/þið teljið að hefði getað verið gert öðruvísi eða á annan 

hátt þegar barnið byrjaði grunnskólagöngu sína   

a. leikskólinn? 

b. grunnskólinn? 

c. stoðkerfi s.s. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, leikskólaráðgjafa, 

aðrir fagaðilar? 

d. foreldrar? 

9. Hvaða áhrif telur þú að það hafi haft á barnið að fá að nota TEACCH 

þegar það byrjaði í skólanum? 

a. á nám 

b. líðan 

c. samskipti 

d. annað... 

e. foreldrar? 

 

10. Hvernig gekk með barnið heima? 

a. Nýttuð þið eitthvert ákveðið kerfi heima með barninu og þá í hvaða 

aðstæðum 
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Staðan í dag 

 

11. Hver er upplifun þín af þekkingu kennara skólans af röskun á 

einhverfurófi og hvernig koma skuli til móts við nemendur með röskunina í 

daglegu starfi í skólanum? 

d. í námi 

e. frjálsum tímum, t.d. frímínútum, hádegismat 

f. líðan nemandans 

 

12. Getur þú/þið sagt mér hvernig þér finnst TEACCH nýtast barninu best í 

dag? 

a. í námi 

b. varðandi líðan  

c. í hvaða aðstæðum til dæmis 

 

13. Hver er þín/ykkar upplifun af þekkingu starfsfólks grunnskólans á 

TEACCH? 

a. kennara? 

b. stuðningsfulltrúa? 

c. annarra? 

 

14. Getur þú sagt mér frá hvernig gengur í skólanum hjá barninu í dag? 

d. í námi 

e. líðan 

f. samskipti 

 

15. Hvernig hefur gengið með barnið heima? 

b. Nýtið þið eitthvað sérstakt kerfi heima með barninu og þá í hvaða 

aðstæðum? 

 

Framtíðin 

 

16. Hvernig sérð þú/þið framtíð barnsins þíns/ykkar fyrir þér/ykkur með tilliti 

til þess að það noti TEACCH í daglegu lífi? 

a. í grunnskólanum? 

b. í framhaldsskóla? 

c. í vinnu og daglegu lífi sem fullorðinn einstaklingur? 

d. með hvaða hætti? 
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e. hver myndi aðstoða við að halda utanum það? 
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf fyrir rannsóknina 

 

Sæl verið þið 

 

Ég heiti Sólveig Sigurvinsdóttir og er leik- og grunnskólakennari að mennt. Ég 

er einnig móðir einhverfs drengs. Ég er í framhaldsnámi í sérkennslufræðum 

við Háskólann á Akureyri og er að undirbúa viðtalsrannsókn sem verður 

lokaverkefni mitt til meistaragráðu. 

Markmiðið með rannsókninni er að fá innsýn í reynslu foreldra af 

grunnskólabyrjun barna  með einhverfu.  Leitað verður svara við því hvort börn 

sem hafa stuðst við TEACCH kerfið í leikskóla hafi fengið að nýta sér það 

áfram í almennum grunnskóla og hvernig það hafi gengið. Tilgangurinn er að 

greina hvort og hvernig TEACCH er að nýtast börnum í grunnskóla og varpa 

ljósi á þætti sem hafa áhrif á skólastarf og líðan þessara nemenda. Rannsóknin 

byggir á viðtölum við foreldra sem hafa reynslu af rannsóknarefninu. Með 

bréfi þessu leita ég eftir þátttöku foreldra í þessari rannsókn. 

Eitt viðtal verður tekið við foreldri/ foreldra sem tæki um klukkustund, 

viðtalið verður hljóðritað og síðan afritað. Í afrituninni er nöfnum og 

staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til 

ákveðinna einstaklinga eða skóla barnsins. Hljóðrituðum viðtölunum verður 

eytt að afritun lokinni. 

Viðtölin verða tekin í febrúar á þeim stað sem hverjum og einum 

þátttakanda hentar best. 

Þeir sem hafa áhuga á að taka þátt í rannsókninni geta haft sambandi við 

mig á netfangið ha131239@unak.is eða í síma 8943075 

 

Virðingarfyllst 

Sólveig Sigurvinsdóttir 
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Fylgiskjal 4 Tilkynning um rannsóknina 

 

 


