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Ágrip 

Til eru börn sem öðrum fremur þurfa félagsskap annarra en ekki aðeins í því tilliti að 

fá ástúð, heldur líka umönnun og leiðsögn við hæfi sem styrkir þau til þess að ná þeim 

þroska sem aðrir ná oft og tíðum að því er virðist eins og af sjálfu sér. Því er ekki 

þannig farið með börn sem glíma við ýmis þroskafrávik eða einhverfu, þeim fylgja oft 

örðugleikar á sviði málskilnings og tjáningar. Það er ekki að ástæðulausu að litið er á 

tjáningu sem forsendu samskipta við aðra og án einhverrar leiðar sem er öðrum 

skiljanleg hlýtur maðurinn að einangrast. 

  

Markmið þessa verkefnis er að þróa kennsluforrit í spjaldtölvur fyrir byrjendur í lestri, 

þar sem kennsla barna með einhverfu er í brennidepli. Við vinnu verkefnisins var 

eftirfarandi spurning höfð að leiðarljósi: Hvernig geta eiginleikar spjaldtölva stuðlað 

að bættri getu og farsælu lestrarnámi barna með einhverfu ? 

Að kenna börnum með einhverfu að lesa er vandasamt verkefni sem reynir mikið á 

þekkingu og reynslu kennara. Tungumálið er undirstaða lestrarnáms og því þróaðri 

sem málfærni barna er því auðveldara verður lestrarnámið. Í verkefninu er rýnt í 

rannsóknir og kenningar um lestur og lestrarnám, fræðst um einhverfu, málþróun og 

kennslu barna með einhverfu og hvernig hægt er að ná til barnanna á þeirra eigin 

forsendum og sníða námið að þeirra þörfum. 

Spjaldtölvur bjóða upp á ýmsa fjölbreytta tæknimöguleika sem nýtast einkar vel við 

að miðla flóknum einingum ritmálsins í formi hreyfimynda, snertingar, hljóða, 

litabrigða, þrauta og leikja í gagnvirku samspili við hugarheim notandans. Í 

verkefninu eru settar fram mótaðar hugmyndir að gerð lestrarkennsluforrits þar sem 

eiginleikar spjaldtölva eru í brennidepli.  Þær bjóða upp á marga möguleika til náms 

og gefa nemendum kost á fjölbreyttri nálgun og nýjum námsaðferðum.  

Skóli margbreytileikans á vel við um íslenska grunnskóla í dag og því er afar 

mikilvægt að réttur allra barna til náms sé virtur. Að hafa vald á ritmáli, hvort sem er í 

námi, starfi eða tómstundum er hverjum einstaklingi í nútímasamfélagi afar 

þýðingarmikið svo varla verður deilt um gildi þess að varða leið allra barna að læsi. 
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Abstract 

There are children who are in more need than others of companionship, not only 

affection but care, and guidance which helps and supports them to obtain the maturity 

which others gain seemingly without any special efforts. Children who have to deal 

with some kind of deviation from normal development, or autism, often suffer from 

difficulties concerning comprehension and expression. It is not without reason when 

you regard expression as the foundation for communication with others, and if you are 

unable to comminucate you will become isolated. 

 

The goal of this assignment is to develop a new tablet reading-program for beginners, 

which is tailored to the needs of autistic children. When working on this project the 

following question was of a main goal: How can the features of a tablet reading-

program aid to improve reading skills and successful learning processes for children 

with autism? 

It is a comprehensive assignment to teach children with autism to read and it requires 

a skilled and experienced teacher. Grammar is the foundation of learning how to read, 

therefore, more advanced grammar skills of the child will lead to an easier learning 

process. This project deals with the theoretical background of both reading and 

autism; theoretical rules about language development and educatiotion of autistic 

children and most importantly how to get through to them on their own terms and 

tailor the program to their needs. 

Tablets offer a wide variety of technical features that are ideal to communicate 

complicated sentences using: videos, touchscreen features, sounds, colours, puzzles 

and games in an interaction with the mindset of the user. This project will present 

clear and fully developed ideas regarding the making of a tablet reading-program, 

focusing on the variety of features that tablets have to offer. A tablet computer offers 

numerous options for learning and enables the student to choose from varieties of 

methods and new approaches to learning. 

There is a great diversity in Icelandic elementary schools today. Therefore, it is of 

great importance that all children have the same rights in regards of education, 

although, the same methods may not work for all of them. To be able to read is of an 

essence to every human being, whether it is in an educational, work, or leisure 
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purpose it is meaningful for each individual in our modern community to be able to 

communicate by reading and writing. 
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Þakkir 

Verkefnið er lokaverkefni til fullnaðar MA-gráðu við menntavísindasvið Háskóla 

Íslands með áherslu á sérkennslufræði. Vægi ritgerðarinnar er 30 ECTS-einingar. 

       Leiðbeinandi minn í þessu verkefni var Steinunn Torfadóttir lestrarsérfæðingur 

og lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég vil þakka henni sérstaklega fyrir 

faglega, óeigingjarna og uppbyggilega leiðsögn ásamt því að sýna verkefninu mínu 

mikinn áhuga frá upphafi og að ætla að taka þátt í að þróa verkefnið áfram í faglegt 

lestrarforrit fyrir byrjendur í lestri. Sérfæðingur sem kom að verkefninu var Meyvant 

Þórólfsson dósent við Menntavísindasvið HÍ og þakka ég honum fyrir góða ráðgjöf. 

Jafnframt vil ég þakka Sigrúnu Hjartardóttur einhverfusérfræðingi hjá Greiningar- og 

ráðgjafastöð Íslands fyrir góða ráðgjöf og yfirlestur á kaflanum um einhverfu. 

       Eiginmanni mínum Ingólfi, dóttur minni Hjördísi Diljá og samstarfsmanni mínum 

Ólafi Jens þakka ég fyrir ómældan stuðning og mikla hvatningu meðan á skrifunum 

og vinnuferlinu stóð auk yfirlesturs. Öllu fagfólki úti á vettvangi, viðmælendum 

mínum ásamt nemendum á einhverfudeildum og foreldrum þeirra vil ég þakka 

innilega fyrir góðar upplýsingar, að leyfa mér að taka þátt úti á vettvangi og að gefa 

sér tíma. Öllum ofangreindum kann ég mínar bestu þakkir. Án þeirra hefði verkefnið 

ekki orðið að veruleika. 

       Að lokum tileinka ég meistaraverkefnið mitt móður minni heitinni Hjördísi M. 

Jóhannsdóttur með þakklæti fyrir allt sem hún kenndi mér og hennar skilyrðislausu ást 

og hvatningu ávallt í minn garð. 
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1. Inngangur, markmið og rannsóknarspurning  

 

 Í eftirfarandi ritgerð er greint frá fræðilegum forsendum bæði lesturs og einhverfu, 

skoðaðar eru kenningar, kennsluaðferðir og kennsluhættir sem gagnast vel börnum 

sem eiga erfitt með að ná tökum á námi og lestri. Markmið verkefnisins er að þróa 

handrit að faglegu kennsluforrit fyrir spjaldtölvur ætlað byrjendum í lestri, þar sem 

kennsla barna með einhverfu er í brennidepli. Eftirfarandi spurning var höfð að 

leiðarljósi: 

1. Hvernig geta eiginleikar spjaldtölva stuðlað að bættri getu og farsælu 

lestrarnámi barna með einhverfu ? 

Greint er frá helstu markmiðum og áherslum við undirbúning handrits að lestrarforriti 

og hvernig hægt væri að sníða það að þörfum barna með einhverfu. Hér eru ekki 

stigin skref yfir í sjálfa forritunina, heldur er einungis horft á þann undirbúning sem 

fara þarf fram áður en vinna við forritun hefst. Í framhaldi af því tekur við ekki síður 

langt ferli þar sem forritarar og ýmsir hönnuðir myndgera hugmyndirnar, þróa þær og 

framkvæma margskonar prófanir.  

 

 Áður en vinna við handritið hófst var gerð þarfagreining með stuttri könnun þar sem 

fagaðilar, foreldrar og starfsmenn einhverfudeilda svöruðu nokkrum spurningum um 

spjaldtölvur. Svörin leiddu til afgerandi niðurstaðna um að þörf sé á lestrarforriti fyrir 

börn sem glíma við sértæka námsörðuleika eða fötlun af einhverju tagi.  

Börn með einhverfu þurfa á miklum stuðningi að halda í öllu námi. Í almennum 

bekkjadeildum reynist börnum með einhverfu eða á einhverfurófi oft erfitt að nálgast 

bókmennta- og lestrarsamfélagið. Oftar en ekki er börnum með einhverfu boðið upp á 

einfaldað námsefni þar sem þau læra meðal annars einstök orð á meðan samnemendur 

þeirra læra að lesa gegnum viðurkenndar lestrarkennsluaðferðir. Börn með einhverfu 

sitja oft ekki við sama borð og aðrir nemendur hvað námsefni og kennsluhætti varðar. 

Oft verður námsefni þeirra einsleitt sökum þess hversu einfaldað það er, sem aftur 

leiðir til þess að námið nær síður að fanga athygli þeirra sem skyldi. Börn með 

einhverfu eru oftar en ekki áhugasöm um tölvur og geta verið eldfljót að nýta sér 

tæknimöguleika þeirra. Það gefur til kynna að hægt væri að virkja hugræna úrvinnslu, 

frjótt ímyndunarafl og áhugasvið þeirra með öflugri hætti gegnum gagnkvæma 
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tæknimöguleika spjaldtölva með það að markmiði að stýra náminu til markvissari  

árangurs.  

Þegar um er að ræða erfiðleika á sviði máltjáningar eins og hjá börnum með einhverfu 

hefur gefist vel að nota ýmsar óhefðbundnar tjáskiptaleiðir til að þjálfa þætti sem auka 

færni og sjálfstæði barnanna í skólaumhverfinu. Árangursríkar leiðir eru til dæmis 

talþjálfun, skynþjálfun, sjónrænt skipulag, atferlisþjálfun, TEACCH, 

félagsfærnisögur, lestrarkennsla t.d í spjaldtölvu og margmiðlunarefni. Það er því vel 

við hæfi að vitna í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) þar sem segir: 

Menntun án aðgreiningar er samfellt ferli sem hefur það að markmiði að bjóða 

upp á góða menntun fyrir alla. Borin er virðing fyrir fjölbreytileika og 

mismunandi þörfum, hæfileikum og einkennum nemenda. Leggja skal áherslu 

á að útrýma öllum gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 43).   

 

 

Efnistök þessa lokaverkefnis eru eftirfarandi. Í kafla tvö er fjallað um fræðilegar 

forsendur lestrar. Í þriðja kafla rýnt í þekkingu á einhverfu og í fjórða kafla er fjallað 

um kennslu og kennsluaðferðir fyrir börn með einhverfu. Í kafla fimm eru eiginleikar 

spjaldtölva skoðaðir og í kafla sex er greint frá lestrarkennslu barna með einhverfu. 

Kafli sjö fjallar um undirbúning, hugmyndir, áherslur og markmið að handriti. 

Verkefnið endar svo á samantekt og lokaorðum. 
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2.  Læsi og lestur  

 

Í eftirfarandi kafla er farið yfir forsendur lestrar, hvað það er sem einkennir styrkleika 

og veikleika lesenda í því þróunarferli sem á sér stað við lestranám. 

 

2.1 Læsi 

Hugtakið læsi er náskylt lestri og er merking þess táknsetning með bókstöfum. Læsi 

er víðtækt hugtak sem nær til lesturs, lesskilnings og ritunar. Þegar einstaklingur er 

orðinn læs getur hann nýtt sér læsi í öllum athöfnum daglegs lífs. Hann hefur náð 

tökum á lestækni, lesskilningi, ritun og stafsetningu (Steinunn Torfadóttir, 2011).  

 

Málþroski barna skiptir miklu máli í tengslum við læsi. Því sterkari sem málþroskinn 

er hjá barninu því auðveldara verður lestrarnámið og mun barninu ganga betur að 

tileinka sér bæði hina tæknilegu hlið lestursins og að ná tökum á lesskilningi  

(Steinunn Torfadóttir, á.á.).  

 

2.2 Lestur 

Fræðimenn og rannsakendur segja tungumálið undirstöðu alls lestrarnáms, þetta er 

ferli sem hefst um leið og barn byrjar að gefa gaum að umhverfinu, mynda hljóð og 

byggja upp færni í talmálinu. Hvernig börnum gengur að byggja upp málfærni sína er 

gjarnan fyrsta vísbending um gengi í lestrarnámi síðar meir. Undirbúningur byggir á 

virkri þátttöku barna í leik og starfi, þar æfa þau sig í talmálinu og byggja upp 

ákveðinn orðaforða, ásamt færni í málskilningi og máltjáningu. Mikilvægt er að börn 

séu dugleg að spyrja spurninga, æfa frásagnarhæfni, læra lög og söngtexta og eru allir 

þessir þættir hluti af undirbúningsferlinu (Steinunn Torfadóttir, 2011a). 

Afar mikilvægt er því að hlúa vel að máltöku barna, örva þau til máls og efla 

málþroska þeirra ásamt því að byrja snemma að lesa fyrir börnin sín (Catts og Kamhi, 

2005). Lestur er ekki meðfæddur eiginleiki heldur lærð málræn færni sem börn þurfa 

að ná tökum á. Hjá flestum börnum gengur lestrarnámið vel og þau ná að tileinka sér 

færnina nokkuð fyrirhafnarlaust á meðan önnur börn ganga í gegnum erfiða reynslu 

og mikla fyrirhöfn við að tileinka sér lestur. Slík reynsla getur oft skert lífsgæði barna 

og því er mikilvægt að skilja strax í upphafi þá færni sem lestur er og hvaða þættir eru 
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því valdandi að lestrarnám margra barna er þyrnum stráð (Steinunn Torfadóttir, 

2007c). 

 

Þegar lesendur hafa góða hljóðavitund hafa þeir einnig gott næmi fyrir tengslum 

bókstafa og hljóða og geta þeir því umskráð orð. Lesendur sem hafa góðan 

málskilning hafa náð að byggja upp góðan orðaforða og skilning sem gerir það að 

verkum að þeir skilja merkingu lestextans. Þegar lesendur hafa náð góðri lesfimi hafa 

þeir öðlast þann hæfileika að lesa lestexta hratt og áreynslulaust sem gerir þeim kleift 

að lesa sér til gagns. Segja má að þjálfaður lestur byggist á þremur undirstöðuþáttum. 

Lesendur sem ná góðum tökum á lestrinum strax í upphafi hafa náð góðum tökum á 

hljóðvitund, málskilningi og lesfimi (Burns, Griffin & Snow, 1999). 

 

Í kenningunni The simple view of reading (Hoover og Gough, 1990),  er lögð áhersla 

á að lestur byggist á tvenns konar meginfærni, umskráningu (e. decoding) og 

málskilningi (e. language skills). Nemandinn þarf að geta umskráð hljóð bókstafanna 

í orð og þarf um leið að skilja textann sem hann les. Ef börn eiga að teljast læs þurfa 

þau að hafa náð tökum á báðum þessum þáttum. Í virkum lestri verða þessir tveir 

færniþættir því ávallt að vinna saman. 

Þannig er færni í umskráningu forsendan fyrir því að ná tökum á að lesa úr 

bókstafstáknunum með því að umskrá orð og setningar í talað mál þar sem merkingin 

skilst. Ef barn hefur ekki nægan málskilning á það í erfiðleikum með að ná innihaldi 

textans og skilur því ekki hvað það les. Flest börn þróa með sér fullnægjandi 

lestrarfærni en þó ekki öll. Rannsakendur hafa flokkað lestrarerfiðleika í fjóra 

undirhópa út frá einfalda lestrarlíkaninu, The simple view of reading, eftir styrkleikum 

og veikleikum í umskráningu og málskilningi (Cain, 2010, bls. 218-222). Þar er færni 

í málskilningi metin út frá hlustunarskilningi á lesnum texta til að koma í veg fyrir að 

umskráning sé mæld á báðum ásum (sjá mynd 1).  
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Mynd 1  

Styrkleikar og veikleikar í umskráningu og hlustunarskilningi út frá einfalda 

lestrarlíkaninu (Cain, 2010:218). 

 

1. Góður hlustunarskilningur, slök umskráning (lesblinda) 

2. Góður hlustunarskilningur, góð umskráning (góður lesandi) 

3. Slakur hlustunarskilningur, slök umskráning (slakur lesandi, slakur skilningur) 

4. Slakur málskilningur, góð umskráning (góður lesandi-slakur skilningur)   

(Cain, 2010, bls. 218-222). 

 

Ef barnið hefur ekki náð tökum á umskráningunni og tengslum hljóðs og stafs er 

merking lestextans engin og eigi skilningur á efninu. Erfiðleikar af þessum toga stafa 

oftast af veikleikum í hljóðkerfisþætti tungumálsins. Börnin skilja gjarnan texta sem 

lesinn er fyrir þau, en erfiðleikarnir liggja í umskráningunni (Adlof, Catts og Little, 

2006). Oft ná börn mjög góðu valdi á umskráningu en hafa slakan málskilning og eiga 

þá á hættu að lenda í sértækum lesskilningserfiðleikum (Catts og Kamhi, 2005). 

Einstaklingar sem greinast með veikleika innan ofangreindra flokka eiga í erfiðleikum 

með lesskilning, en ástæðurnar geta verið ólíkar. Börn sem greinast með lesblindu  

(e. dyslexíu) geta lent í erfiðleikum með lesskilning vegna vanda í umskráningu, en þá 

er talað um afleiddan vanda, þar sem orsakirnar liggja ekki í málskilningi heldur 

ónákvæmum, hægum og hikandi lestri. Börn sem eru góð í umskráningu eiga í 

erfiðleikum með lesskilning vegna vanda í málskilningi (Catts og Kamhi, 1999). Börn 

með einhverfu eiga oft í erfiðleikum með lesskilning þar sem málþróun þeirra fylgir 

oft ekki hefðbundnu þroskamynstri og félagslegt innsæi hamlar færni þeirra við að 

lesa milli línanna og draga ályktanir út frá lesefninu (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós 
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Jóhannsdóttir, 2014, bls. 228). Nánar er fjallað um vanda barna í lesskilningi í kafla 

3.3.3. 

 

2.3 Bernskulæsi 

Kenningin um bernskulæsi (e. emergent literacy) vísar til þess undirbúningsferlis og 

þeirrar vitsmunaþróunar sem á sér stað áður en börn hefja formlegt lestrarnám. Á 

þessu aldursskeiði öðlast börn ákveðna þekkingu á tungumálinu í gegnum örvandi 

málumhverfi í samskiptum við fullorðna og börn áður en formlegt lestrarnám hefst í 

grunnskóla (Steinunn Torfadóttir, 2007a). Í grófum dráttum samanstendur 

bernskulæsi af eftirfarandi fjórum meginþáttum: 

 

1. Málþróun:  

 Að börn þrói með sér ákveðinn orðaforða. 

 Að börn nái tökum á talmáli og raði orðum rétt í setningar. 

 Að börn geti beitt tungumálinu við ólíkar aðstæður, bæði til að tjá sig um 

þarfir sínar og langanir en einnig til að meðtaka skilaboð frá öðrum. 

      2. Þekking á reglum ritmálsins: 

 Að börn viti að það á að lesa frá vinstri til hægri, ofanfrá og niður. 

 Að börn búi yfir þekkingu á því að bækur eru ólíkar að innihaldi. 

 Að börn geri greinarmun á myndum og orðum. 

3. Þekking á lögmáli bókstafanna: 

 Að börn átti sig á að bókstafirnir heita ólíkum nöfnum. 

 Að börn öðlist þekkingu á lögmáli bókstafanna (e. alphabetic principle), 

að bókstafirnir tákna hljóð orðanna í talmálinu. 

4. Hljóðkerfisvitund: 

 Að börn hafi næmi fyrir hljóðum tungumálsins og skilning á því að hljóðin 

raðast saman og mynda orð (Steinunn Torfadóttir, 2007b). 

 

Whitehurst og Lonigan (2006), lýsa undirbúningi lestrarnáms sem tveggja þátta ferli 

sem þeir kalla innan-frá og út (e. inside-out) og utan-frá og inn (e. outside-in). Innan- 

frá og út ferlið vísar til meðfæddrar hæfni barnsins til að greina og vinna með hljóð og 

ná tökum á bókstafsþekkingu en þessir þættir gera börnunum kleift að umskrá orð í 

hljóð (lestur) og hljóð í bókstafi og orð (ritun). Börn verða að búa yfir þeim 
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hæfileikum að geta umskráð einingar ritmálsins yfir í hljóð og raðað þeim svo saman í 

orð og setningar. 

 

Utan-frá og inn ferlið vísar til þekkingar sem barnið hefur öðlast á tungumálinu vegna 

örvunar frá umhverfinu, þekkingu sem undirbýr barnið fyrir komandi lestrarnám. 

Orðaforði, hugtakaskilningur og uppbygging sögu eru allt dæmi um upplýsingar úr 

umhverfinu sem auðvelda barninu að skilja merkingu lestexta. Ferlin vinna stöðugt 

saman og ekki er nóg að barn geti umskráð orð í hljóð því barnið verður líka að átta 

sig á merkingu orðsins til þess að lesa sér til gagns ásamt því að ná tökum á framburði 

orða (Whitehurst og Lonigan, 2006). 

 

Mikilvægt er að leikskólakennarar þekki kenninguna um bernskulæsi svo þeir geti 

unnið markvisst með börnunum og skapað lestrarvænt umhverfi, því þáttur 

leikskólans er afar mikilvægur. Leikskólakennarar geta undirbúið börnin fyrir 

komandi lestrarnám með fjölbreyttum æfingum svo sem að:  

 

 Að kynna bókstafina og hljóð þeirra. 

 Að lesa áhugaverðar sögur og fá börnin til að hugsa um söguþráðinn, segja 

frá og spyrja spurningra. 

 Að þjálfa þau í fínhreyfingum og undirbúa þau fyrir ritun (Morrow, 2001). 

Góð færni í tungumálinu er grunnur að því að ná góðum árangri í lestri og námi. 

Tungumálið er flókið, hugrænt kerfi sem samanstendur af eftirfarandi fjórum 

meginþáttum:  hljóðkerfisþætti (e. phonology), merkingarþætti (e. semantics), 

málfræðiþætti (e. grammar og morpheme) og málnotkun (e. pragmatics) (Carroll, 

Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011). Börn sem eiga í erfiðleikum með 

málnotkun geta haft veikleika í framangreindum málþáttum, ásamt því að vera sein að 

læra bókstafina, sem oft má rekja til veikleika í hljóðkerfisþætti tungumálsins (Ehri, 

2007).Viðvarandi vandi ungra barna í málþáttum getur oft verið fyrsta vísbending um 

áhættu hvað varðar lestrarerfiðleika (Carroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og 

Snowling, 2011). 

 

Sterk og mikil örvun er hvetjandi bæði fyrir málþroska og vitsmunaþroska ungra 

barna og eru samskipti umönnunaraðila því afar mikilvæg fyrir tileinkun tungumálsins 
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(Bergljót V. Jónsdóttir, 2010). Börn á leikskólaaldri eru stöðugt að byggja upp færni 

sína í tungumálinu og geta til dæmis lært allt að 50-70 orð á viku ef allt er í lagi. Því 

er nauðsynlegt að börn fái örvun frá umhverfinu, í leikskóla og heima fyrir. Á 

leikskólaaldri koma vandamálin aðallega fram í þróun talmálsins, framburði, 

orðaforða, setningafræði og beygingafræði (Steinunn Torfadóttir, 2011b). Þegar börn 

byrja í grunnskóla og hafa slaka málfærni gengur þeim oft erfiðlega að ná tökum á 

ritmáli og beita málfræðiþekkingu. Sterk fylgni er á milli slakrar málfærni og 

lestrarerfiðleika, sem geta svo leitt til áframhaldandi námserfiðleika (Carroll, Bowyer-

Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011). Miklu máli skiptir að foreldrar og starfsfólk 

leikskólanna séu ávallt á varðbergi og veiti strax viðeigandi íhlutun ef þess er þörf 

(Steinunn Torfadóttir, 2011b). Sýnt hefur verið fram á að þjálfun og kennsla hefur 

gríðarlega mikil áhrif á þessum árum.  

Rannsóknir á læsi og lestrarerfiðleikum hafa sýnt fram á (Morrow og Gambrell,  

2001; Muter, 2006) að markviss inngrip í málþróun barna á leikskólaaldri hefur 

gífurlega mikil áhrif á möguleika þeirra til að ná tökum á lestri. Ber þar mest á þjálfun 

hljóðkerfisvitundar og kennslu í orðaforða (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Valdís B. 

Guðjónsdóttir, 2001/2010; Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2008).  

Að hafa gott vald á lestri er mikilvægur þáttur í nútímasamfélagi og er það í höndum 

foreldra, kennara og annarra fagaðila að vera vakandi. Nauðsynlegt er að kanna og 

fylgjast vel með færni barna í málþáttum strax á leikskólaaldri því afar mikilvægt er 

að snemmtæk íhlutun hefjist sem fyrst svo viðunandi úrræði standi strax til boða fyrir 

þau börn sem þurfa inngrip. Tilgangur skimunarprófa er mjög mikilvægur þegar bera 

á kennsl á þá nemendur sem hugsanlega eru í áhættuhóp vegna lestrarerfiðleika, 

lesblindu eða lesskilningsvanda og veita þeim aðstoð við hæfi (Muter, 2006). En 

markmið þeirra verða að vera hnitmiðuð og prófa þá þætti sem rannsóknir hafa sýnt 

fram á að spái best fyrir um gengi í máli og lestri síðar meir. Huga þarf vel að því 

hvenær skimunarpróf eru lögð fyrir, svo hægt sé að takast á við vandanum sem fyrst. 

Sérstaklega á þetta við um börn sem eru í hugsanlegri áhættu varðandi 

lestrarerfiðleika. Mikilvægt er að þau fái kennslu við hæfi og heildstæða þjónustu þar 

sem tekið er tillit til allra þarfa þeirra (Helga Sigurmundsóttir, 2007a). Nýlegar 

rannsóknir hafa sýnt fram á, að það skipti ekki einungis sköpum að nota háþróað og 

vel útfært námsefni fyrir árangur í kennslu, heldur einnig hvernig tekst til að greina og 

bregðast við einstaklingsþörfum nemenda sem eru með lestrarerfiðleika (Walpole og 

McKenna, 2007).  
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2.4 Þróun lestrar 

Góðir lesendur þurfa ekki að umskrá orð staf fyrir staf þegar þeir lesa. Þeir kalla orðin 

fram úr langtímaminni og þekkja líka framburð þeirra ásamt því að vita þýðinguna 

(Cain, 2010, bls. 213-222). 

  

2.4.1 Kenning Ehri 

Ehri setti fram kenningu um þróunarstig lesturs þar sem hún heldur því fram að með 

því að æfa sjónrænan orðaforða þurfi lesandi ekki að umskrá hljóðin staf fyrir staf. 

Þess í stað lærir lesandinn orðin út frá lestri með hljóðaaðferðinni, gegnum tengsl 

stafs og hljóðs. Smám saman og eftir því sem hann les orðin oftar festast þau í 

sjónrænu orðasafni hugans út frá hljóðrænum framburði orðsins við merkingu þess. 

Forsendan er sú að lesandinn þekki hvern bókstaf orðsins og viti alltaf fyrir hvaða 

hljóð hver stafur stendur og geti unnið af nákvæmni með tengsl stafs og hljóðs. 

Samkvæmt Ehri eykst sjónrænn orðaforði hratt við æfingu lesturs og gefur 

lesandanum færi á að ná góðri lesfimi og sjálfvirkni í lestrinum. Ef lesandinn hefur 

náð góðum tökum á sjálfvirkniþættinum getur hann beint athyglinni meira að 

innihaldi textans sem lesinn er og stuðlar sjónrænn orðaforði þá að meiri lesskilningi 

(Walpole og McKenna, 2007). 

 

Ehri heldur því fram að allir lesendur verði að ganga í gegnum svo sjónrænt nám til að 

ná góðum tökum á lestrinum. Kennsluaðferðin er að kenna börnum að tengja 

ritháttarmyndir orðsins við framburð og merkingu þess (Ehri, 1998). 

Samkvæmt Ehri er hægt að beita fjórum aðferðum við lestur orða eða lesa úr 

bókstöfum. 

1. Að beita hljóðrænni umskráningu. Að hljóða sig í gegnum orðin, staf fyrir staf 

eða í bútum. Þessi þáttur er mikilvægur þegar lesandi les ný og óþekkt orð. 

2. Að kalla fram sjónræna mynd orðanna úr langtímaminni. Að lesa eða þekkja 

orðin beint sjónrænt.  

3. Að bera stafamynstrið saman við önnur lík orð sem nemandinn þekkir 

sjónrænt. Er ekki mögulegt nema einstaklingur þekki eitthvað til tengsla 

bókstafa og hljóða.  
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4. Að giska á orðin út frá samhenginu. Getur tekist í u.þ.b. 25-30% tilvika, en er 

mun erfiðara hvað lykilorð snertir, þá eru u.þ.b. 10% rétt. (Steinunn 

Torfadóttir, 2007d). 

Ofangreindar aðferðir krefjast mikillar athygli og einbeitingar að undanskildri aðferð 

númer 2, sem tilheyrir sjónræna þættinum. Sá þáttur gerist ómeðvitaður og ósjálfrátt 

án mikillar fyrirhafnar lesandans sem hefur byggt upp góðan sjónrænan orðaforða 

(Ehri, 2002).  

Ehri telur að sjónrænn orðaforði sé undirstaða lesfimi og sjálfvirkni í lestri. Kenningu 

um þróun á sjónrænum orðaforða skiptir Ehri upp í fjögur stig: 

 

1. Undanfari bókstafsstigs (e. Pre alphabetic phase).  

Sjónrænn lestur er hefst án tenginga við bókstafi og engin tenging er komin á milli 

stafs og hljóðs en lesandinn er farinn að þekkja orðin að hluta til sjónrænt. Á þessu 

stigi muna lesendur myndina/táknið frekar en sjálft orðið.  (Ehri, 2002; Ehri, 2005). 

  

2. Bókstafsstig að hluta (e. Partial alphabetic phase). 

Hér byrja lesendurnir að tengja form nokkura bókstafa í og svo við hljóð í framburði. 

Eftirtekt er í fyrstu og síðustu stöfunum í orði því þeir eru mest áberandi og byrja að 

leggja orðin á minnið. Færnin krefst þess að börnin séu farin að hafa einhverja  

þekkingu á stafrófinu og getu í sundurgreiningu hljóða. Lesendur með 

lesblindu/dyslexíu lenda í miklum erfiðleikum á þessu stigi sökum hljóðrænna 

veikleika og tekur þau því miklu lengri tíma að þróa með sér sjálfvirkni í lestri (Ehri, 

2002; Ehri, 2005). 

 

3. Fullkomið bókstafsstig (e. Full alphabetic phase). 

Á fullkomnu bókstafsstigi man lesandinn orð sjónrænt með því að mynda tengsl milli 

stafs og hljóðs og hann veit vel fyrir hvaða hljóð hver bókstafur stendur. Lesandinn 

hefur öðlast hæfileika til að umskrá orð ásamt því að greina orð sem hann þekkir. 

Hann hefur náð góðum tökum á lesfimi, getur lesið lestexta mun hraðar ásamt því að 

öðlast færni í að lesa óséð orð (Ehri, 2002; Ehri, 2005). 
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4. Samtengt/heildrænt bókstafsstig (e. Consolidated alphabetic phase). 

Lesandinn er orðinn mjög fær í að muna orð sjónrænt, þekkir orð og orðhluta sem 

eina heild. Hann les ekki lengur staf fyrir staf heldur í stærri einingum eins og litlum 

setningum. Hann hefur hæfni til að þekkja orðin og jafnvel hluta úr setningu. Þegar 

lesandi hefur náð þessu stigi er grunninum að sjálfvirkum lestri náð og reynir þá 

frekar á minnisferlið en umskráningarferlið (Ehri, 2002; Ehri, 2005). 

Öll ofangreind stig útskýra vel það ferli sem börnin fara í gegnum þegar þau læra að 

lesa ásamt þeim þáttum sem fara úrskeiðis hjá börnum sem eru með lestrarerfiðleika. 

Afar mikilvægt er að kennari þekki stigin vel til að geta mætt sem best þörfum allra 

nemenda og þá sérstaklega þeirra sem eiga við lestrarerfiðleika að stríða (Steinunn 

Torfadóttir, 2007c). 

 

2.5 Undirþættir lestrarnáms 

The National Reading Panel (NRP) er teymi sérfræðinga sem bandarísk 

menntamálayfirvöld kölluðu saman til að gera ítarlega úttekt á lestrarrannsóknum. 

Hópurinn var sammála um að skilgreina bæri lestur sem ,,ferli sem gerir 

einstaklingum kleift að ná merkingu úr ritmáli, með því að beita þekkingu sinni á 

tengslum bókstafa við hljóð talmálsins og tækni við að umbreyta bókstafstáknunum í 

hljóð og orð til að skilja merkingu textans” (Byrnes og Wasik, 2009). 

Sérfræðihópurinn, The National Reading Panel (2000) leggur áherslu á að afar 

mikilvægt sé að beina lestrarkennslu að eftirfarandi fimm meginþáttum: 

 Hljóðkerfis- og hljóðavitund 

 Umskráningu (lestur-stafsetning) 

 Lesfimi 

 Orðaforða 

 Lesskilningi 

 

2.5.1 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) er hljóðræn færni, skilgreind sem 

hæfni einstaklings til að vinna úr og meðhöndla hljóðeiningar tungumálsins meðvitað 

og án tengsla við merkingu orða (Snow, Burns og Griffin, 1998). Ef einstaklingur er 

með góða hljóðkerfisvitund er hann jafnframt næmur fyrir því hvernig hljóðræn 
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uppbygging tungumálsins er og á hann því auðvelt með að vinna með tengsl bókstafa 

og hljóða. (Catts & Kamhi, 2005). Hljóðkerfisúrvinnsla (e. phonological processing) 

er lýsandi dæmi um hljóðræna færni. Hljóðkerfisúrvinnsla á sér stað þegar 

einstaklingur notar hljóðkerfi talmálsins til að umskrá ritmál í lestrarnámi. Rannsóknir 

hafa sýnt að þættirnir innan hljóðkerfisúrvinnslunar sem tengjast lestrargetu eru 

hljóðkerfisvitund, hljóðræn endurheimt (e. phonological retrival), hljóðrænt minni (e. 

verbal memory) og hæfnin að koma frá sér hljóðrænum upplýsingum (e. phonological 

production) (Catts og Khami, 2005, bls. 110-114). 

 

2.5.2 Bókstafaþekking 

Þekking á bókstöfum stafrófsins er forsenda fyrir grundvallarfærni í lestri. 

Umskráning (e. decoding) er þegar lesandi breytir bókstöfum í hljóð og tengir saman í 

orð sem hann skilur. Þegar nemendur hefja lestrarnám verða þeir að ná góðri færni í 

að umskrá sem eins og áður segir byggist á því að þeir breyti bókstöfum í hljóð 

tungumálsins og tengi saman í orð sem þeir skilja. Forsendur barna til að ná 

auðveldum tökum á bókstafaþekkingu byggir meðal annars á næmi hljóðkerfis- og 

hljóðavitundar. Þeir nemendur sem kunna ekki alla bókstafina geta eigi náð góðum 

tökum á umskráningunni samkvæmt kenningunni The simple view of reading (Hoover 

og Gough, 1990). Bókstafaþekking nemenda er því afar mikilvæg þegar formlegt 

lestrarnám hefst í upphafi grunnskóla (McKenna og Stahl, 2009). 

 

2.5.3 Umskráning og bókstafsþekking 

Umskráning byggir mest á næmi lesandans fyrir hljóðum tungumálsins og hæfni hans 

til að vinna með þau á mismunandi hátt. Ef barn hefur gert sér grein fyrir að t.d orðið 

kanna byrjar á hljóðinu /k/ og getur tekið hljóðið í burtu og sagt það sem eftir stendur 

/anna/ þá hafi barnið öðlast vitund um hljóð orða eða hljóðavitund. Þarna reynir á 

hæfni barna við að sundurgreina hljóð orða í tungumálinu sem er  mikilvæg 

undrirstöðufærni í lestrarnámi (Helga Sigurmundsdóttir, 2007b). 

 

Hljóðræn umskráning (e. phonological decoding) er heiti yfir aðferð sem er 

raunprófuð og gagnast því flestum nemendum mjög vel. Aðferðin gengur út á að 

nemendur skilji að bókstafirnir tákni hljóð orða í talmálinu sem er grunnur að því að 

ná tökum á sjónrænum lestri (Ehri, 2002). Forsendan fyrir skilvirkum sjónrænum 
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orðalestri er að vera fær um að sundurgreina orð í stök hljóð. Nemendur sem eiga við 

lesblindu að stríða lenda yfirleitt í erfiðleikunum í sundurgreiningu hljóða. Góð aðferð 

til að þjálfa sundurgreiningu er að stafa orðin, skrifa og æfa hljóðgreiningu út frá 

hlustun á orð eða setningar (Ehri, 2002).  

 

Kerfisbundin kennsla út frá hljóðaaðferð er afar mikilvægur þáttur í lestrarkennslu, 

hljóðaaðferðin er einungis einn hluti lestrarkennslunnar sem samtvinnast við aðra 

þætti eins og þjálfun hljóðkerfisvitundar, lesfimi, lesskilnings, þjálfun orðaforða og 

ritunar 

 

2.5.4 Lesfimi 

Lesfimi (e. fluency) er sú hæfni einstaklingsins að lesa texta hratt og fyrirhafnarlaust, 

án umhugsunar hvorki um hina tæknilegu hlið lestursins eða umskráninguna.  

Lesfimin krefst alltaf góðrar sjálfvirkni (Wolf og O´Brien, 2001, bls. 132) og að 

lesandinn geti lesið fyrirhafnarlaust og án vitundar um að hann sé í raun að lesa úr 

bókstafstáknunum. Rannsakendur hafa miðlað ýmsum skilgreiningum á lesfimi, en 

hér verður kynnt skilgreining Kuhn, Schwanenflugel og Meisinger, (2010, bls. 240). 

Þar segir: 

Lesfimi er færni sem byggir á nákvæmni, sjálfvirkni og hrynrænum þáttum 

tungumálsins, en allir þessir þættir stuðla að auknum lesskilningi. Hún birtist í 

sjálfvirkum fyrirhafnarlausum lestri sem lesinn er í viðeigandi hendingum (e. 

phrasing) og með réttu hljómfalli (e. intonation). Lesfimi er mikilvæg við upplestur 

og hljóðlestur og getur bæði takmarkað og stutt við lesskilning.  

Lesandinn hefur náð að tileinka sér lestækni þegar hraðanum í lestrinum er náð og 

nemandinn þarf ekki lengur að umskrá orðin heldur aðeins að líta á þau (Helga 

Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007).  

 

2.5.5 Orðaforði 

Þegar börn byrja í grunnskóla eru þau flest fær um að skilja algeng orð sem notuð eru 

í umræðum. Góð aðferð til að þjálfa börn í að byggja upp góðan orðaforða er að huga 

vel að ríkulegu málumhverfi og byrja snemma að lesa fyrir þau og viðhalda lestrinum. 

Þar til þau hafa náð tökum á að lesa texta sem hæfir þeirra vitsmunalegu færni. Að 
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lesa sömu bókina nokkrum sinnum skilar oft góðum árangri því þá ná börnin að festa 

orðin í minni og læra fleiri orð. Það reynist oft árangursríkt þegar kennarinn les fyrir 

börnin í litlum námshópum frekar en fyrir allan bekkinn í einu (Blachowicz & Fisher, 

2011).  

Góð lestrarkunnátta er mjög mikilvæg fyrir málþróun allra barna því æfing í lestri er 

öflug leið til þess að byggja upp góðan orðaforða og málskilning. Orðaforði nemenda 

eykst við aukinn lestur, því fleiri orð sem einstaklingurinn þekkir því auðveldara er 

fyrir hann að læra fleiri ný orð (Biemiller, 2006; Walpole og McKenna, 2007). 

Börn sem hafa góðan orðaforða geta náð yfirburðum í námi, því orðaforðinn hjálpar 

þeim að skilja merkingu, samhengi og greina innbyrðis tengsl bæði í tal- og ritmáli 

(Carroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011). 

 

2.5.6 Lesskilningur 

Lesskilningur (e. comprehension) er færni sem byggir á orðaforða og málskilningi 

einstaklingsins. Hæfni til að skilja ólíka lestexta í mismunandi samhengi, frá 

mismunandi sjónarhornum, markmiði og tilgangi (Freyja Birgisdóttir og Steinunn 

Torfadóttir, 2007). Samkvæmt líkani þeirra Hoover og Gough (1990) er lesskilningur 

afurð lestrarnákvæmni og málskilnings (hlustunarskilnings) (Muter, 2003).  

Lesskilningur er markmið lestrar og spilar stórt og mikilvægt hlutverk í lestrarferlinu 

og því þarf að byrja undirbúning snemma. Gott er að þjálfa ung börn í 

hlustunarskilningi með því að lesa fyrir þau, sýna þeim myndirnar og taka umræðu 

um þær svo börnin skilji atburðarásina betur (Morrow, Tracey & Del Nero, 2011).  

Hægt er að lesa án þess að ná innihaldi textans. Ef barn skilur ekki það sem það les 

telst það ekki vera læst samkvæmt The simple view of reading. Þar hefur mál og 

hlustunarskilningur mikil áhrif á lesskilning. Lesskilningur byggir á öllum þáttum 

máls, hljóðavitund, merkingafræði, setningafræði og málfræði (Nation, 2005). Til 

þess að einstaklingur öðlist góðan skilning á lestexta er ekki bara nóg að lesa mikið. 

Beita þarf markvissum lesskilningsaðferðum þar sem ályktunarhæfni er meðal 

mikilvægustu forsenda lesskilnings (Bergljót V. Jónsdóttir, 2010).  

Börn með einhverfu eiga í sérstökum erfiðleikum með að greina aðalatriði frá 

aukaatriðum og halda þræði í gegnum lestexta. Þau eiga jafnfram erfitt með að lesa á 

milli línanna og draga ályktanir af því sem gefið er til kynna, en ekki sagt berum 

orðum (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014, bls.228) 
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3. Einhverfa 

Í eftirfarandi kafla er fjallað um einhverfu (e. autism) og tengdar raskanir sem varpa 

ljósi á ýmsa þætti einhverfurófsins. Skoðaðar eru skilgreiningar á einhverfu, orsakir 

hennar, birtingarform, greiningarflokkar og algengi. Að lokum er fjallað um mál og 

lestravanda barna með einhverfu ásamt mikilvægi snemmtækrar íhlutunar, þjálfunar og 

kennslu.  

 

Hugtakið „einhverfa“ eða „autism“ er komið úr grísku og þýðir „autos” eða ,,sjálf“. 

Hugtakinu var ætlað að skýra sérkennilega hegðun einstaklinga sem drógu sig út úr 

félagslegu umhverfi sínu (Williams, 2011, bls. 4). En árið 1943 var einhverfu lýst í 

fyrsta skipti á fræðilegan hátt í blaðagrein af geðlækninum Leo Kanner „Einhverfar 

truflanir tilfinningatengsla“. Þar lýsti hann ellefu börnum sem virtust eiga það 

sameiginlegt að lifa í eigin heimi án mikilla tengsla við annað fólk. Í grein Kanners 

kemur fram sú skoðun hans að einhverfa sé meðfædd truflun sem felst í vangetu til að 

mynda tilfinningatengsl við annað fólk (Páll Magnússon, 1993, bls.186).  

Síðar kom í ljós að til væru börn sem höfðu svipuð einkenni og þau börn sem Kanner 

hafði lýst í fræðigrein sinni, án þess að lýsingin samræmdist þeirri dæmigerðu mynd 

sem hann hafði af börnum með einhverfu. Um var að ræða börn sem höfðu einungis 

hluta einkennanna (Páll Magnússon, 1997). Á níunda áratugnum var ákveðið að fella 

saman þá flokka sem hafði tekist að skilgreina undir samheitið „Gagntækar 

þroskaraskanir“. Jafnframt var farið að skilgreina einhverfu eftir ákveðnum flokkum 

sem röðuðust á víddir eða róf þar sem munurinn á þeim birtist (Páll Magnússon, 1997, 

bls.11).  

Árið 1992 birtu fræðimennirnir Michael Rutter og Eric Scholper grein þar sem þeir 

stungu upp á því að undir yfirheitinu gagntækar þroskaraskanir yrði undirflokkur sem 

bæri titilinn ,,raskanir á einhverfurófi” (e. Autism Spectrum Disorder). Flokkarnir 

voru dæmigerð einhverfa, einhverfa, ódæmigerð einhverfa, Aspergersheilkenni, 

Rettsheilkenni og upplausnarþroskaröskun (Páll Magnússon, 1997, bls.11).  

Orðið þroskaröskun útskýrir fötlun þessa hóps betur en orðið einhverfa að mati Theo 

Peeters sem er þekktur einhverfusérfræðingur frá Belgíu. Orðið einhverfur í 

merkingunni sjálfhverfur er ekki besta skilgreiningin á fólki sem á í erfiðleikum á 

félagslega sviðinu, í samskiptum og við að beita ímmyndunaraflinu og ímynda sér 
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hluti eða lesa í hegðun annarra. Hið raunverulega vandamál er miklu yfirgripsmeira 

en einkenni félagslegrar hegðunar (Peeters,1997, bls. 3).  

Einhverfa er í raun samheiti yfir raskanir í taugaþroska, ekki er nákvæmlega vitað 

hvenær hún myndast en líklegasta skýringin er að hún byrji strax á fósturstigi og 

myndast á mismunandi tímum eftir fæðingu (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín 

Guðmundsdóttir, 2014, bls. 28). Jafnframt er talið að engin ein orsök valdi einhverfu. 

En nokkuð öruggt er að um líffræðilegar breytingar í heila er að ræða og samspil 

erfðaefna og umhverfis eru áhrifavaldar (Ingólfur Einarsson, 2014, bls. 117-119).  

  

3.1 Skilgreining á einhverfu 

Greining og greiningatæki á einhverfu byggja á skilgreiningu á fyrirbærinu og var 

DSM, greiningarkerfi bandaríska geðlæknafélagsins, endurskoðað árið 2013 í fimmta 

sinn (DSM-5). Þar kemur aðeins fyrir einn greiningarflokkur fyrir einhverfu og 

skildar raskanir sem nefndur er ,,röskun á einhverfurófi”. (Evald Sæmundsen og 

Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 2014, bls. 29).  

Einhverfa er ávallt greind út frá ákveðinni samsetningu einkenna og alvarleika þeirra 

og ekki er til líffræðilegt próf sem getur greint einhverfu (Svandís Ása 

Sigurjónsdóttir, 2014, bls. 105). Samkvæmt greiningarviðmi DSM-5 eru tvö 

einkennasvið sem tekið er mið af.  Annars vegar félagslegt samspil og boðskipti og 

hins vegar sérkennileg, áráttukennd hegðun. Í endurskoðaðri útgáfu (DSM-5) er 

Rettsheilkenni ekki flokkað lengur undir gagntæka þroskaröskun og um það ríkir sátt. 

Hins vegar voru undirflokkarnir Aspergersheilkenni, ódæmigerð einhverfa og 

upplausnarþroskaröskun einnig felldir út, en ekki eru allir á eitt sáttir um það.  

Við greiningu er gerð ófrávíkjanleg krafa um að ef um einhverfurófsröskun er að ræða 

þurfi ofangreindir þættir einkenna að koma fram á báðum einkennasviðum (Evald 

Sæmundsen og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 379-380).  

 

Einhverfa er heilkenni þar sem hún er samsafn einkenna. Afar miklvægt er að útiloka 

litningargalla, heyrnarskerðingu og tauga- og efnaskiptasjúkdóma ásamt fleiri þáttum 

sem skýrt geta einkennin (Evald Sæmundsen, 2008b). 

Skilgreiningar á einhverfu ná til dæmigerðrar einhverfu eða barnaeinhverfu sem 

greinist yfirleitt fyrir 3ja ára aldur. Ódæmigerð einhverfa á oftar við þegar barn 

greinist eldra. Þegar ódæmigerð einhverfa greinist eru hamlandi einkenni til staðar en 
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ekki nógu mörg eða alvarleg til að uppfylla greiningarviðmið dæmigerðrar einhverfu. 

Fræðimenn eru ekki alltaf sammála um muninn á þessum ólíku frávikum (Mash og 

Wolfe, 2010). 

Í bókinni Litróf einhverfunnar er sett fram eftirfarandi skilgreining á einhverfu:  

Einhverfa er samsafn hegðunareinkenna sem verða til vegna röskunar á 

taugaþroska og birtast á mismunandi tímum eftir fæðingu. Einkennin geta 

verið misjafnlega mörg og af mismiklum styrkleika en hvort tveggja ræður 

hversu alvarleg þau eru. Til að lýsa þessum margbreytileika er notað hugtakið 

einhverfuróf (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 2014, bls. 

28). 

                 

Líkt og með aðrar þroskaraskanir er einhverfa ekki stöðugt ástand. Nákvæm einkenni 

einhverfu breytast ekki aðeins með tilliti til aldurs og menntunar heldur getur 

skapgerð einstaklingsins og sú færni sem hann býr yfir spilað inn í (Hulme og 

Snowling, 2011).  

Fagfólk og sérfræðingar meta færni barna með einhverfu og í framhaldi er meðferð og 

þjálfunarleiðir skilgreindar. Þarfir barnsins eru þá ávallt metnar með tilliti til tjáskipta, 

félags- og tilfinningalegar aðstoðar svo og hegðunarvanda. Með þessum leiðum er 

leitast við að draga úr áhrifum fötlunarinnar á líf einstaklingsins og fjölskyldu hans 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d. fagsvið einhverfu).  

 

3.1.1 Dæmigerð einhverfa  

Hér á landi er enn stuðst við fyrri greiningarkefi sem eru dæmigerð einhverfa, 

ódæmigerð einhverfa og Aspergersheilkenni (Evald Sæmundsen, 2015).  

Einkenni einhverfu koma oftast fram fyrir þriggja ára aldur en getur þó verið misjafnt 

eftir börnum og hve einkennin eru sterk (Evald Sæmundsen, 2014).  

Allra fyrstu merki um að barn geti verið með dæmigerða einhverfu lýsir sér í því að 

það brosir ekki eða sýnir ánægjuleg viðbrögð um sex mánaða aldur. Við tólf mánaða 

aldur sýnir það ekki viðbrögð við eigin nafni eða áhuga á að vera í samskiptum eins 

og t.d. að benda, vinka og horfa á leikfang í þeim tilgangi að láta í ljós áhuga sinn á 

því. Um sextán mánaða aldur segir það engin orð og við tuttugu og fjögurra mánaða 

aldur segir það jafnvel ekki tvö orð sem hafa einhverja merkingu (Hallahan, Kaufman 

og Pullen, 2011, bls. 242). 
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3.1.2  Ódæmigerð einhverfa 

Einkenni koma oftast fram eftir þriggja ára aldur. Í flokk ódæmigerðrar einhverfu eru 

tilfelli sem uppfylla að hluta til þau skilyrði sem gilda um greiningu á dæmigerðri 

einhverfu. Einhverfan getur verið ódæmigerð ef greiningarviðmið koma fram á einu 

eða tveimur einkennasviðum (Robledo og Dawn Han Kucharski, 2008, bls. 21).  

Ódæmigerð einhverfa er vægari en dæmigerð einhverfa og greinist oftar hjá eldri 

börnum (Páll Magnússon, 1997, bls. 12).    

 

3.1.3 Aspergersheilkenni 

Aspergersheilkennið er frábrugðið dæmigerðri einhverfu að því leyti að börn sem 

greinast með heilkennið uppfylla tvö af þremur greiningarskilyrðum einhverfu (Páll 

Magnússon, 1997).  

Lágmarsfjöldi einkenna þarf að uppfylla í félagslegum samskiptum og sérkennilegri 

og áráttukenndri hegðun. Börn með heilkennið sýna sjálfhjálparfærni og eru forvitin 

um umhverfi sitt fyrstu þrjú árin og ekki er um seinkun á mál- og vitsmunaþroska að 

ræða. Einstaklingar með Aspergersheilkenni eru oft með væga skerðingu í hreyfifærni 

og eru því klaufalegir í hreyfingum þó það sé ekki eitt af skilyrðum greiningarinnar 

(Páll Magnússon, 1997, bls.12).  Börn með heilkennið standa sig oft vel í námi, hafa 

góða greind og ná oft svipuðum árangri í námsgreinum og aðrir nemendur. 

Félagsþroski stendur höllum fæti hjá börnunum, sækja þau oft í einveru ásamt því að 

eiga erfitt með að aðlaga sig umhverfinu (Robledo,Ham-Kucharski, 2008, bls. 21-22). 

  

3.2 Orsakir 

Orsakir einhverfu eru óljósar en geta verið fjölbreytilegar og vitað er um líffræðilegar 

truflanir eða galla í byggingu miðtaugakerfisins. Einnig er óljóst hvaða þættir 

taugaþroskans ráða mestu um að einkennin komi fram, þó er vitað að veikleikar eru í  

heilastarfsemi einstaklingsins sem hafa áhrif á félagsfærni og samskiptafærni við aðra 

einstaklinga. Rannsókn sem gerð var af Weiss sem er samvinnuverkefni margra 

sérfræðinga t.d. sérfræðinga á vegum Íslenskrar erfðagreiningar, kom meðal annars 

fram að erfðafræðiþáttur vegur þungt og að afbrigðileiki litninga hefur áhrif. Flestar 

rannsóknir leiða í ljós, að af hverjum 10.000 börnum sem fæðast, greinast 51-116 

börn með einhverfu (Evald Sæmundsen, 2008a). Samstarf er á milli Íslenskrar 

erfðagreiningar og Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins um rannsóknir á erfðum 
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einhverfu. Þá er Greiningarstöðin einnig þátttakandi í fjölþjóðlegum rannsóknum á 

erfðum einhverfu í gegnum Íslenska erfðagreiningu  (Evald Sæmundsen og Andrea 

Katrín Guðmundsdóttir, 2014, bls. 48-49). 

 

3.2.1 Tíðni 

Í rannsókn Fombonne (1999) var fjallað um tuttugu og þrjár rannsóknir sem gerðar 

voru á árunum 1966 til 1998 þar sem kemur fram að tíðni einhverfu hefur aukist á 

fáum árum eða frá 4,3 á hverja 10.000 til ársins 1988 í 7,2 á hverja 10.000 árin á eftir. 

Þessar tölur sýna samt sem áður að dæmigerð einhverfa er enn fremur sjaldgæf 

(Hulme og Snowling, 2011).    

Nýleg bresk rannsókn sýnir að eitt af hverjum hundrað börnum uppfyllir skilyrði fyrir 

greiningu á einhverfurófi. Ástæðan fyrir þessari aukningu er óljós en trúlega er um 

aukna þekkingu að ræða og rýmri skilgreiningar á einhverfu. Yfirgripsmeiri þekking 

virðist einnig vera hjá foreldrum og sérfræðingum sem hafa hlutverki að gegna í 

heilbrigðis- og menntakerfinu. Starfshættir tilvísana hafa einnig tekið breytingum á 

síðustu árum þar sem greiningarferlið er mun markvissara (Hulme og Snowling, 

2011).   

Þar til á seinni hluta áttunda áratugar síðustu aldar, var einhverfa talin sjaldgæf fötlun 

sem birtist hjá um það bil 3-4 af hverjum 10.000. Kynjaskiptingin er að jafnaði að þrír 

til fjórir drengir greinast á móti hverri stúlku. Hins vegar sýna rannsóknir að algengi 

einhverfu er 2-3 sinnum hærri. Ef hópurinn er skoðaður sem einhverfan hefur á 

einhvern hátt áhrif á lífsgæði hjá er algengið mun meira eða 30-67,4 af hverjum 

10.000. Í yfirlitsgrein Fombonne 2009 komu fram ennþá hærri  tölur 100 af 10.000 

eða 1%. Íslenskar rannsóknir hafa sýnt aukna tíðni hér á landi sérstaklega í yngstu 

aldurshópunum sem endurspegla þessa þróun og sýna nýjustu tölur fyrir allar 

einhverfurófsraskanir 120,1 af 10.000 eða 1,2%. Komnar eru fram rannsóknir sem 

gefa sterkar vísbendingar um að algengi einhverfurófsraskana séu á bilinu 2-3%  

(Evald Sæmundsen, 2014, bls. 69-72).  

Algengi einhverfu og einhverfurófsraskana er talið hafa margfaldast á síðastliðnum 20 

árum, bæði hér á landi og í nágrannalöndunum. Helstu ástæður þessara miklu 

breytinga má t.d. rekja til skilgreininga á einhverfu sem koma fram í ICD-10 og 

DSM-4, en áður og í eldri rannsóknum voru einvörðungu með þeir sem voru með 

alvarlega einhverfu og þroskahömlun. Hins vegar sýna nýrri rannsóknir að allir 



 27 

einstaklingar sem eru á einhverfurófinu eru meðtaldir (Evald Sæmundsen, 2014, bls. 

65 og 68). 

Margir fræðimenn sem fjallað hafa um málefnið í ræðu og riti telja að aukningin komi 

fram nánast alls staðar þar sem rannsóknir hafa átt sér stað. Flestir telja að um sé að 

ræða áhrif nýrra skilgreininga og flokka einhverfu. Jafnframt eru betri 

greiningaraðferðir og meiri almenn þekking á einhverfu og skyldum röskunum meðal 

fagfólks og foreldra (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d. fagsvið einhverfu).  

Áhugavert er að skoða fylgiraskanir hjá þessum nýja hópi barna sem fær 

einhverfurófsgreiningu. Auk einhverfunnar hefur verið hefð fyrir því að geta um 

þroskahömlun og málhömlun en nýlega er farið að greina ADHD, Tourette-heilkenni, 

kvíða, þunglyndi, lesblindu og fleiri raskanir. ADHD og kvíði var stundum talinn 

hluti af einhverfuástandinu og þótti þess vegna ekki tilefni til að geta þeirra 

sérstaklega í greiningarniðurstöðlum. Samkvæmt nýlegri íslenskri rannsókn uppfyllir 

stór hluti barna með einhverfurófsröskun, eða tveir þriðju greiningarskilmerki fyrir 

ADHD. Jafnframt er búist við að kvíði sé bæði vangreindur og vanmeðhöndlaður hjá 

þessum hópi barna. Eru því engar vísbendingar um að algengi raskanna á 

einhverfurófi fari lækkandi og þarf að sættast við þá staðreynd að einhverfa er ekki 

sjaldgæf (Evald Sæmundsen, 2012). 

 

3.3 Einkenni 

Það getur reynst erfitt að bera kennsl á einhverfu. Þar sem einkenni birtast á 

mismunandi tímum og á mismunandi hátt hjá börnunum því að fjöldi þeirra, alvarleiki 

og samsetning er jafnframt oft ólík. Einkenni einhverfu koma snemma í ljós allt frá 12  

til 36 mánaða aldri. Sum barnanna geta þó verið komin með væg frávik í þroska á 

fyrsta ári (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 79-82).  

 

Eins og áður segir voru samkvæmt DSM-4 skilgreiningunni þrír aðalþættir til að 

greina einhverfu en eru þeir nú tveir samanber DSM-5. Annars vegar félagslegt 

samspil og boðskipti sem voru sameinaðir í einn flokk og sérkennileg áráttukennd 

hegðun hins vegar. 

Við greiningu er gerð óviðfrávíkjanleg krafa um að ef um einhverfurófsröskun er að 

ræða þurfi ofangreindir þættir einkenna að koma fram á báðum einkennasviðum 

(Evald Sæmundsen og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 379-380).  
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Hjá börnum á einhverfurófi koma fram einkenni sem falla undir eftirfarandi 

þætti: (Evald Sæmundsen og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 405). 

  

Helstu einkenni tengd félagsfærni eru:  

Skerðing í félagsfærni, sem lýsir sér meðal annars í erfiðleikum með að þróa 

samband við vini eða skortur á félags- eða tilfinningatengslum. Skerðing í 

samskiptum, sem lýsir sér í erfiðleikum með að hefja og halda uppi samræðum 

eða skortur á viðeigandi ímyndunarleik miðað við aldur. Frávik í mál- og 

tjáskiptum, seinkaður málþroski eða mál vantar.  

 

Helstu einkenni tengd hegðun eru: 

Takmörkuð, endurtekin og óhefðbundin hegðun eins og að fylgja eftir reglum og 

siðum. Sérkennileg áráttukennd hegðun, endurtekningar og stegldar hreyfingar. Erfitt 

reynist þessum börnum að breyta út af daglegum venjum og sýnir barnið krefjandi 

hegðun ásamt hegðunarvanda. Sjálfsörvandi áráttukenndar hreyfingar, sérkennileg 

áhugamál og virkni, upptekin af áhugamálum sem eru óvenjuleg fyrir börn á sama 

aldri. Mikil þráhyggja gagnvart ákveðnum athöfnum og hlutum (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014, bls. 79-82 og 85; Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 400-401; Evald 

Sæmundsen og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 405-406). 

Ávallt er stuðst við ofangreint við greiningu á einhverfurófsröskun varðandi 

frávik í félagslegum boðskiptum og afmörkuðum, endurtekningarsömum 

hegðunarmynstrum og eru þær forsendur sem notaðar eru til að meta alvarleika 

(Evald Sæmundsen og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 405). 

 

Börn með einhverfu eru ekki með nein sérstök útlitseinkenni en birtingarformið 

kemur fram í hegðunareinkennum (Páll Magnússon, 2007).  

 

Hans Asperger kom fyrstur fram með lýsingu á Aspergersheilkenni árið 1944 

(Heward, 2009). Heilkennið einkennist af frávikum í hegðun og félagslegum 

samskiptum. Börn með Aspergersheilkenni sýna ekki mikil frávik í málþroska né í 

vitsmunaþroska. Margar nýlegar rannsóknir reyna að útskýra muninn á 

Aspergersheilkenni og ódæmigerðri einhverfu. Umræðan er ávallt um gildi þess hver 

munurinn í raun sé og margir fræðimenn halda því fram að Aspergers sé að hluta til 



 29 

aðgreint frá einhverfu þar sem þeir einstaklingar hafa nokkuð vel þróaða málhæfileika 

(Mash og Wolfe, 2010). 

Einhvefurófið varð í raun til þegar Kanner og Asperger birtu niðurstöður rannsókna 

sinna. Hins vegar áttaði sig enginn í raun á því fyrr en grein Lornu Wing ,,Asperger 

syndrome: A clinical account” birtist árið 1981. Þar tengdi Wing rannsóknir þeirra 

saman og eftir það hafa ýmsar rannsóknarhefðir viðurkennt tilvist einhverfurófsins 

með þeirri þróun sem átt hefur sér stað í kjölfar nýrra rannsókna (Evald Sæmundsen 

og Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 2014, bls. 24-28). 

 

Afar mikilvægt er þegar barn greinist með einhverfu, bæði fyrir foreldra og 

sérfræðinga, að fá niðurstöður prófa og greininga sem varða barnið. Því eru nákvæmar 

upplýsingar mjög mikilvægar fyrir foreldrana svo þeir geti gert viðeigandi ráðstafanir 

fyrir barnið sitt, metið stöðuna og undirbúið sig til þess að takast á við komandi 

verkefni og leita sér viðeigandi sérfræðiþjónustu (Sigríður Lóa Jónsdóttir o.fl., 2007, 

bls. 1361). 

 

3.3.1 Mál, tjáskipti og leikur  

Foreldrar barna sem síðar greinast með einhverfu hafa oftast fyrst áhyggjur af 

málþroska barna sinna því máltaka þeirra hefst almennt seint. Fyrstu orðin hjá þeim 

koma að meðaltali um tveggja ára aldur, á meðan börn með eðlilega máltöku mynda 

sín fyrstu orð um eins árs aldurinn. Máltaka barna með einhverfu er heldur ekki eins 

fastmótuð og regluleg eins og hjá börnum með eðlilegan málþroska og er því mjög 

erfitt að segja til um þróun málþroska hjá ungum börnum með einhverfu. 

Málþroskaáfangar hafa hins vegar mikið forspárgildi þegar hópar eru skoðaðir. 

Þannig hefur góður málskiningur á yngri árum forspárgildi um getuna til þess að tala 

og því eru horfur barna sem geta talað í setningum um 5 ára aldur miklu betri en 

þeirra sem ekki ná þeim áfanga (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja 

Jónsdóttir, 2014, bls. 132). 

 

Málþroski barna með einhverfu hefst almennt seint og í sumum tilfellum þróast lítið 

sem ekkert talmál í samskiptum við aðra þrátt fyrir eðlilega heyrn. Jafnframt einkenna  

slök gæði talmáls stærsta hluta barna með einhverfu (Hulme og Snowling, 2011).  

Mörg séreinkenni eru þekkt í málþroska hjá börnum með einhverfu önnur en seinkuð 

máltaka. Má þar helst nefna mjög skert máltjáning, sérstakt hljómfall og hrynjandi, 
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bergmálstal, fornafna víxl, stagl eða sérviskulegt málfar, ásamt nýyrðasmíði. Þessi 

séreinkenni koma ekki fram hjá börnum með eðlilegan málþroska og eitt helsta 

einkenni barna með einhverfu eru síðan erfiðleikar með málnotkun (Ingibjörg 

Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014, bls. 132). 

Fornafnavíxl er tengt bergmálstali þeirra þar sem börnin vísa gjarna til sjálfra sín eins 

og þau heyra aðra tala um sig og því endurtaka þau fornöfnin beint (Ingibjörg 

Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014, bls. 135). 

 

Talið var að um það bil helmingur barna með einhverfu næðu aldrei tökum á tali. 

Miklar framfarir hafa átt sér stað hjá börnum með skerta máltjáningu og sýndu eldri 

rannsóknir að um 50% barna með einhverfu næðu aldrei tökum á tali en mikið hefur 

fækkað í þeim hópi og er þessi prósentutala nú komin niður í 15-30% eftir því hvernig 

er skilgreint að vera án tals. Helstu ástæður eru að fyrr er byrjað að greina einhverfu 

og inngrip koma strax með snemmtækri íhlutun ásamt því að hlutfall þroskahamlaðra 

hefur lækkað verulega í einhverfugreiningum (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald 

Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014, bls. 133). 

 

Mörg þessara barna nota orðafrasa og málnotkun er sérkennileg. Barn getur verið 

þögult eða endurtekur allt sem það heyrir í bergmálstali. Í vægari tilfellum getur 

samfellt tal verið ríkjandi hjá einhverfum börnum en venjuleg samtöl byggð á 

gagnkvæmum samskiptum vekja almennt ekki áhuga þeirra (Hulme og Snowling, 

2011). 

Leikur er oft einhæfur hjá börnum með einhverfu og eiga börnin erfitt með 

ímyndunar- og hlutverkaleiki (Robledo og Ham-Kusharski, 2008, bls. 19; Páll 

Magnússon,1997, bls. 12; Páll Magnússon, 2007).  

Sérkennileg, áráttukennd hegðun er oft áberandi. Birtingarformið getur verið 

síendurteknar stegldar hreyfingar með höndum og fótum t.d. handblak og ganga og 

hoppa á tám ásamt áhuga á skrítnum hlutum og sérkennilegum áhugamálum þar sem 

viðfangsefnin eru afmörkuð. Jafnframt eru þráhyggjur algengar t.d. að raða hlutum og 

snerta hluti með ákveðnum hætti eða sýna t.d. einum hlut óvenju mikinn áhuga (Páll 

Magnússon, 1997, bls.12; Páll Magnússon, 2007; Robledo og Ham-Kucharki, 2008, 

bls. 9).  

Eiginleikar hluta vekja oft óvenjulegan og þráhyggjukenndan áhuga og sjálfsörvandi 

áráttukenndar hreyfingar og virkni. Breytingar valda oft erfiðleikum því að mikil þörf 
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er hjá þessum einstaklingum að hafa skipulag á hlutunum. Skynjun hjá þeim 

einstaklingum getur verið mjög þjáningafull og er oft tengd mikilli hræðslu (Mash og 

Wolfe, 2010).  

 

3.3.2 Félagsleg samskipti  

Félagsleg samskipti er eitt það erfiðasta en um leið mikilvægasta viðfangsefnið sem 

barn með einhverfu þarf að takast á við í námi og daglegum samskiptum. Geta til 

félagslegra samskipta er skert og börn með einhverfu mynda ekki tengsl við aðra á 

sama hátt og jafnaldrar þeirra. Augnsamband, svipbrigði og líkamsstaða eru heldur 

ekki eðlileg í samskiptum við aðra. Þeim reynist erfitt að ná augnsambandi og oft 

stara börn með einhverfu í augun á fólki án ástæðu. Tengsl við jafnaldra þróast og 

þroskast ekki með eðlilegum hætti, t.d hvað tilfinningar, leik og áhugamál varðar, 

vegna vanda með sameinaða athygli og félagslega gagnkvæmni (Robledo og Ham-

Kucharski, 2008, bls.18; Páll Magnússon, 1997, bls. 11; Páll Magnússon, 2007).  

Skerðing í félagsfærni lýsir sér meðal annars í erfiðleikum með að þróa samband við 

félaga, slök færni til þess að taka þátt í gagnkvæmum félagslegum samskiptum og til 

að mynda tilfinningaleg tengsl. Jafnframt vantar oft tilfinningu fyrir samskiptum sem 

felast t.d. í því að mynda augnsamband, lesa í svipbrigði, blæbrigði í rödd annarra eða  

látbragð. Þá vantar gjarnan frumkvæði við að deila upplifun, svo sem gleði, áhyggjum 

eða eigin afrekum með öðrum. Einstaklingar með einhverfu sýna heldur ekki sama 

áhuga á félagslegum leikjum eins og jafnaldrar þeirra (Hulme og Snowling, 2011). 

 

Eiginleikar spjaldtölva gætu nýst vel börnum með einhverfu bæði til að byggja upp 

skilning á félagslegum aðstæðum og að læra að draga ályktanir af þeim og bregðast 

við með viðeigandi aðgerðum. 

 

3.3.3 Mál- og lestrarvandi barna með einhverfu 

Í eftirfarandi kafla er fjallað um mál- og lestrarvanda barna með einhverfu og ýmis 

séreinkenni í málþroska þeirra sem endurspegla vanda í lestri.  

 

Þegar börn með einhverfu byrja í grunnskóla þurfa þau að takast á við nýjar áskoranir. 

þá breikkar bilið milli þeirra og jafnaldra sem ekki eru með einhverfu og frávik verða 

um leið sýnilegri. Þá er mikilvægt að tryggja að börn með einhverfu læri námsaðferðir 
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og grundvallar vinnureglur til að byggja nám sitt á t.d. í lesgreinum þegar námsefnið 

verður flóknara og ekki er hægt að læra allt utanbókar lengur (Sigrún Hjartardóttir og 

Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014, bls. 227-228). 

 

Börn með einhverfu gera alla jafna lítið til að bæta sér upp takmarkaða tjáningu í tali 

og er því mjög mikilvægt að styrkja minnstu viðleitni þeirra til máltjáningar þar sem 

málnotkun er grundvöllur boðskipta í samskiptum við aðra. Jafnframt hefur verið sýnt 

fram á óhefðbundið þroskamynstur þar sem sum börn eiga í miklu meiri erfiðleikum 

með málskilning en máltjáningu, þó svo að báðir þættirnir reynist þeim erfiðir. 

Margræð orð reynast börnum með einhverfu sérstaklega torveld og færni við að skilja 

yfirfærða merkingu orða, orðtök og myndlíkingar er oft ekki til staðar. Þess vegna er 

námsefni barna með einhverfu oftast myndrænt (sjá nánar í kafla 4). Einnig eru dæmi 

um að ef tal er ekki til staðar hafi einstaklingar náð að tjá sig í rituðu máli og þá 

sérstaklega með hjálp tölvu (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja 

Jónsdóttir, 2014, bls. 134-135).   

 

Að kenna börnum með einhverfu að lesa er yfirgripsmikið verkefni og reynir mikið á 

þekkingu og reynslu kennara. Tungumálið er undirstaða lestrarnáms og því þróaðri 

sem málfærnin er því auðveldara verður lestrarnámið. Mörg börn með dæmigerða 

einhverfu koma aldrei til með að læra að lesa, á meðan börn með ódæmigerða 

einhverfu eða neðar á rófinu geta lært að lesa að einhverju marki eða jafnvel orðið 

framúrskarandi lesendur ef vel tekst til (Vacca, 2007).  

Ávallt þarf að sýna börnum með einhverfu mikla þolinmæði og á það einnig við þegar 

kemur að lestrarkennslu þeirra, eigi góður árangur að nást. Nauðsynlegt er að einfalda 

og útskýra námsefnið mjög ítarlega ásamt því að tengja námsefnið við áhugasvið og 

þarfir nemandans. Börnin eru oft mjög samvinnufús og námsfús þrátt fyrir veruleg 

vandamál og hindranir hvað varðar úthald, einbeitingu og viljastyrk til lestrarnáms 

(Vacca, 2007). 

Helstu hindranir barna með einhverfu í lestrarnámi geta komið fram í erfiðleikum með 

umskráningu, en oftast er vandinn þó meiri í lesskilningi. Þetta eru einmitt tveir helstu 

undirstöðuþættir lesturs sem einfalda lestrarlíkanið ,,The simple view reading” leggur 

áherslu á (Hoover og Gough, 1990) og sem getið var um í kafla 2 hér að framan.  

Þar sem börnin eiga almennt í miklum erfiðleikum með að skilja lesmálið (textann) er 

nauðsynlegt að útskýra vel og draga fram á áhugaverðan hátt helstu atriðin, ásamt því 
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að endurtaka og einfalda lesefnið. Jafnframt þarf að spegla og umskrá orðin og tengja 

þau við áhugasvið og þarfir þeirra með það að markmiði að þau nái að skilja innihald 

textans betur (Vacca, 2007). 

Fyrstu orðin sem börn með einhverfu ná að tileinka sér eru nafnorð (e. nouns). Þessi 

nafnorð eru yfirleitt orð sem snúa að þörfum barnsins og koma oft fyrir í þeirra 

daglega lífi. Þegar kenna á börnum með einhverfu orð á borð við sagnorð og 

lýsingarorð er mikilvægt að notast við myndir til að þau átti sig betur á merkingu 

orðsins og tilgangi. Það ber einnig árangur að nota sýnikennslu og bendingar (Vacca, 

2007). Þarna koma tæknimöguleikar spjaldtölva að góðum notum því auðvelt er að 

taka myndir af hlutum og athöfnum í umhverfinu. 

Sum orð valda börnum með einhverfu sérstökum erfiðleikum og eru það aðallega 

spurnarorð (hvar, hver, hvor, hvaða, hvenær, hvar, hvernig). Þessi orð valda einnig 

börnum með seinkaðan eða skertan málþroska erfiðleikum (Vacca, 2007; Carroll o.fl., 

2011). 

Í sumum tilfellum er hægt að kenna börnum með einhverfu ýmis hljóð með því að 

hlusta á tónlist og fara í ýmsa hljóðaleiki. Gagnvirkar æfingar hjálpa einnig mikið til 

þar sem þær halda athygli barnanna, vekja áhuga og skjót viðbrögð (Vacca, 2007).  

Að öllu jöfnu ætti lestrarkennsla að vera skemmtileg athöfn en þegar kemur að 

börnum með einhverfu getur námið reynst þeim erfiður hjalli. Þess vegna þarf að ná 

til barnanna á þeirra forsendum og sníða námið að þeirra þörfum. Jafnframt þarf að 

mæta þeim með góðum fagaðilum og gagnreyndum kennsluaðferðum sem uppfylla 

þeirra þarfir og stýra þeim til námsárangurs (Vacca, 2007).  

 

Almenn markmið í kennslu barna með einhverfu felast í persónulegu sjálfstæði og 

félagslegri þátttöku þeirra. Markmiðin gera ráð fyrir samfelldum framförum í 

félagsfærni, aðlögunarfærni og vitsmunalegri færni ásamt yrtum og óyrtum 

boðskiptum (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 210). Kennsluaðferðir eiga því að 

vera gagnreyndar, fela í sér einstaklingsáætlanir sem bæði viðhalda og efla færni 

barnsins og tryggja að hægt sé að beita henni við nýjar aðstæður. Eigi 

einstaklingsnámskrár að vera áhrifaríkar þurfa þær að innihalda fimm eftirfarandi 

færnisvið: 

1. Getan til að beina athygli að þáttum í umhverfi barnsins sem hafa þá þýðingu 

hvernig börn afla sér upplýsinga og læra. 

2. Getan til að herma eftir öðrum, sem er mikilvæg undirstaða náms. 
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3. Getan til að skilja og nota mál. 

4. Getan til að nota leikföng á viðeigandi hátt. 

5. Getan til að eiga í félagslegum samskiptum við aðra og þá sérstaklega við 

jafnaldra 

Í einstaklingskennslu er áhersla lögð á að stýra endurtekningum þar til barnið getur 

framkvæmt sjálft það sem kennt er og með því móti nýtt sér færni sína og yfirfært 

hana yfir á fjölbreyttar aðstæður. Þær framfarir sem barnið sýnir eru stöðugt mældar 

og skráðar með hliðsjón af kennslumarkmiðum. Þar sem barn með einhverfu sýnir 

skert fumkvæði þarf að hvetja það til boðskipta og nýta vel það sem barninu finnst 

eftirsóknarvert og spennandi. Ávallt er minnsta viðleitni til boðskipta styrkt eins og  

augntillit, hljóðmyndun eða hreyfing (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 209-214).  

 

Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir (2014) mæla með að tölvur séu notaðar 

í námi barna með einhverfu. Tölva býður upp á gott skipulag á námi ásamt því að geta 

innihaldið margs konar stuðning eins og gott sjónrænt skipulag, einstaklingsnámskrá 

og myndræn verkefni tengd áhugasviði barnanna. Hægt er að hlaða niður gagnasafni 

mynda, orða, hljóða og hreyfinga sem auðvelt er að fella inn í verkefni af ýmsu tagi. 

Jafnframt má nýta tölvuna sem hvata til náms ásamt því að vekja áhuga á ýmsum 

námsgreinum (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014, bls. 232-233). 

 

Kennarar þurfa að vera færir um að meta kennsluaðferðir í lestri út frá fræðilegum 

forsendum ásamt því að hafa ákveðin atriði í huga þegar þeir velja hentugar 

kennsluaðferðir fyrir börn með einhverfu. Öll börn eiga rétt á því að læra eftir þeim 

kennsluaðferðum sem rannsóknir gefa til kynna að séu árangursríkastar við að þjálfa 

tiltekna þætti í lestrarnáminu (Steinunn Torfadóttir, 2011c).  

 

Eins og komið hefur fram hér að framan er eitt af einkennum einhverfu miklar 

hindranir í félagsfærni. Mikilvægt er að hjálpa börnunum að ná tengslum við sjálf sig 

og aðra í gegnum lesefnið og getur það reynst árangursríkt í lestrarkennslunni (Vacca, 

2007).  

Börn með einhverfu sem ná að tileinka sér tungumál virðast hafa óskerta 

málfræðiþróun en eiga samt í verulegum erfiðleikum með að nýta sér tungumálið. 

Ástæðan er oftast sökum slaks orðaforða, máltjáningar, málskilnings, erfiðleika í 

umskráningu og lesskilningsvanda (Vacca, 2007). 
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Birtingarform lestrarvanda barna með einhverfu liggur oftar en ekki í lesskilningi 

fermur en umskráningu, í speglun orða/texta ásamt erfiðleikum við að draga ályktanir 

út frá efnisinnihaldi lestexta (Vacca, 2007). 

Í rannsókn Bennetto (2006) kom fram að börn með einhverfu eigi í miklum 

vandræðum með að svara spurningum sem krefjast lesskilnings og spurningum sem 

krefjast ímyndunarafls og ályktana út frá texta eða sögu. Bennetto segir þetta vera 

mikla hindrun fyrir börn með einhverfu sem kemur í veg fyrir að þau skilji 

heildarsamhengi sögunnar. Þó svo að þau taki vel eftir virðast þau ekki geta greint 

burðarstólpa og mikilvægustu atriði sögunnar þó svo að þau geti oftast svarað beinum 

spurningum, til dæmis um beinar staðreyndir. Bennetto segir afar mikilvægt að hjálpa 

börnum með einhverfu að greina aðalatriði sögunnar, spegla þau vel, túlka og tengja 

þau við áhugasvið þeirra í gefandi endurtekningum svo þau öðlist betri lesskilning 

(Vacca, 2007). 

Öll börn eiga sitt áhugasvið og eru börn með einhverfu þar engin undantekning. Allt 

sjónrænt skipar stóran þátt í lestrarkennslu barna með einhverfu og því skiptir miklu 

máli að kennslustofan sé vel útbúin því það ýtir undir árangur. Talið er að börn með 

einhverfu hugsi oft myndrænt frekar en að hugsa á tungumáli og því er jafnframt 

haldið fram að myndir séu þeirra fyrsta tungumál og orð þeirra seinna tungumál 

(Vacca, 2007). 

Samkvæmt Evans (2007) er talið að forrit sem byggir á hljóðum, tónlist og söng séu 

hvetjandi og jafnframt gagnvirkar kennsluaðferðir í skapandi umhverfi. Það hjálpar 

börnum með einhverfu að halda athygli ásamt því að vekja áhuga þeirra sem eru tvær 

af stærstu hindrunum barna með einhverfu í lestrarkennslu (Vacca, 2007). 

Mikilvægi gagnvirkra kennsluaðferða fyrir börn með einhverfu er óumdeild. Að 

kennarinn miðli þolinmóður kennsluefninu þar til nemandinn og kennarinn skilji 

hvorn annan er ávallt markmið í lestrarkennslu fyrir öll börn. Kennarinn þarf að 

byggja upp og útfæra bæði kennsluefnið og skólastofuna sjónrænt, með það að 

markmiði að umhverfið og kennslan höfði til áhugasviðs barnsins og stýrist til 

árangurs (Vacca, 2007). 

 

Í nýlegum rannsóknum hér á landi hefur verið könnuð þekking kennara á einhverfu í 

grunnskólum á gagnreyndum kennsluaðferðum. Gefa niðurstöður til kynna að hvorki 

sé mikil þekking á kennsluaðferðum né áhrifaríkum leiðum til árangursmats þeirra 

aðferða sem notaðar eru. Einnig benda niðurstöður til þess að kennarar telji menntun 
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sína ekki næga til að nýtast vel við kennslu barna með einhverfurófsraskanir. Þetta  

sýnir okkur vel mikilvægi þess að viðeigandi fagfólk veiti þeim sem sinna kennslu og 

þjálfun barna með einhverfu nauðsynlega fræðslu og ráðgjöf (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 

2014, bls. 230).  

 

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins átti aðild að Leonardo verkefni sem fólst í 

staðfærslu, þýðingu og þróun á margmiðlunarkennsluefni sem ætlað var 

aðstandendum og kennurum barna með einhverfu. Verkefnið er byggt á hagnýtri 

atferlisgreiningu og viðurkenndum þjálfunaraðferðum. kennsluefnið hlaut í íslenskri 

þýðingu nafnið ,,Skref fyrir skref” (e. Simple steps) (Evald Sæmundsen, 2014, bls. 

45). 

 

Þegar barni er vísað á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins vegna gruns um röskun á 

einhverfurófi er því vísað áfram á fagsvið einhverfu, þar sem þverfaglegt teymi 

sérfræðinga starfar og byggir greiningin ávallt á niðurstöðum þeirra. Jafnframt geta 

kennarar, fagfólk og foreldrar fengið ráðgjöf og kennslu í hagnýtum þjálfunar- og 

kennsluaðferðum (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d. Um fagsvið einhverfu).  

 

Í ljósi þessa og þeirra ofangreindra þátta sem Vacca talar um að einfalda, endurtaka, 

samþætta og tengja við áhugasvið barna með einhverfu má halda því fram að 

eiginleikar spjaldtölva geti uppfyllt öll þau skilyrði og stuðlað að bættri getu og 

farsælu lestrarnámi barna með einhverfu. 

 

3.3.4 Tilfinningalæsi 

Börn með einhverfu eiga oft í miklum vandræðum með að tjá líðan sína og 

tilfinningar og getan til að eiga í félagslegum samskiptum er brotakennd (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014, bls. 212-214).  

Tilfinningalæsi er að nýta sér, meðvitað og ómeðvitað þá þætti sem taldir eru til 

tilfinningagreindar (Goleman, 2000).    

Hugtakið tilfinningagreind var fyrst skilgreint af tveimur bandarískum sálfræðingum í 

tímaritsgrein frá 1990. Þriðji bandaríski sálfræðingurinn, Daniel Goleman, þróar 

skilgreininguna næstu ár á eftir og hans kenningar eru þær helstu sem stuðst er við í 

dag. (Goleman, 2000). Goleman var fyrstur til að tala um tilfinningalæsi, þá sem 
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mikilvægan hluta af tilfinningagreind. Goleman skilgreinir tilfinningagreind sem „það 

að kunna skil á sínum eigin tilfinningum, geta haft vald á þeim og að geta ráðið í 

tilfinningar annarra og tekist á við þær” (Goleman, 2000). 

 

Samkvæmt kenningum Goleman er tilfinningagreind samsett úr fimm 

lykilþáttum: 

 Hæfni til að þekkja og geta nefnt eigin tilfinningar ásamt skilningi á tengslum 

hugsana, tilfinninga og hegðunar. 

 Hæfni til þess að stjórna eigin tilfinningum, t.d. til að bæta eigin líðan. 

 Hæfni til þess að setja sig inn í ákveðið tilfinningalegt ástand ásamt vilja til að ná 

árangri. 

 Hæfni til þess að skynja, þekkja og taka tillit til tilfinninga annarra. 

 Hæfni í mannlegum eiginleikum og samskiptum (Goleman, 1992). 

 

Það er hægt að líta á þá þætti sem tilfinningagreind samanstendur af sem einskonar 

stafróf sem maður byggir svo úr orð og setningar sbr. tilfinningalæsi. Hæfni barna við 

að setja sig í spor annarra og skilja að annað fólk hefur hugsanir, skoðanir og 

tilfinningar ólíkar þeirra eigin myndast í kringum fjögurra ára aldur, en síðar hjá 

börnum með einhverfu eða jafnvel aldrei (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 214).  
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4.  Kennsla og kennsluaðferðir  

 

Í eftirfarandi kafla er greint frá helstu viðurkenndu kennsluaðferðum fyrir börn með 

einhverfu.  

Mikilvægt er fyrir nemendur á einhverfurófi að læra grundvallar vinnureglur og 

viðurkenndar aðferðir jafnvel þó sumir þeirra eigi auðvelt með að þróa með sér sínar 

eigin aðferðir til lausna (Hvolbæk. H, 2000).  

Eftir því sem líður á nám barna eru gerðar meiri kröfur um skilning. Minni áhersla er 

á utanbókarlærdóm sem hentar þó börnum með einhverfu afar vel sökum þess hversu 

mörg þeirra hafa gott minni. Neikvæð hlið þess að hafa svo nákvæmt minni er hversu 

erfitt þau eiga með að farið sé rangt með þær staðreyndir sem þau hafa lagt á minnið. 

Þær kennsluaðferðir sem reynst hafa vel við kennslu barna með einhverfu við upphaf 

skólagöngu eru meðal annars heildstæð atferlisþjálfun, sjónrænt skipulag, þjálfun 

lykilsvörunar og herminám (Sigrún Hjartardóttir, Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014, bls. 

228-231).  

Í ljósi eiginleika spjaldtölva og fjölbreyttra möguleika þeirra mætti ætla að þær 

hentuðu vel í ofangreindum kennsluaðferðum og sérstaklega hvað varðar sjónrænt 

skipulag, þjálfun lykilsvörunar og hermináms. Auk þess er auðvelt að beita öllum 

þessum aðferðum í lestrarforriti fyrir börn með einhverfu. 

 

4.1 Snemmtæk íhlutun 

Þegar við skilgreinum snemmtæka íhlutun (e. early intervention) er nauðsynlegt að 

hverfa nokkra áratugi aftur í tímann. Þegar líðið var fram á síðustu öld skynjuðu 

fræðimenn að hugsanlega mætti hafa áhrif á þroska barna með markvissum aðgerðum 

er hæfust snemma á æviferli þeirra (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 119). Grunnur 

þessara hugmynda reyndust liggja í nýjum uppgötvunum sem orðið höfðu í 

taugalíffræði, þróunarsálfræði og uppeldis- og kennslufræðum. Áður höfðu 

fræðimenn talið að lítið þýddi að hafa áhrif á þroskaframvindu barna þar sem álitið 

væri að hún fylgdi fyrirfram ákveðnum lögmálum. Á sjöunda áratug síðustu aldar 

uppgötvuðu Gyllenstein og félagar marktækan mun á dýrum sem nutu örvunar og 

þeirra sem ekki nutu hennar. Niðurstöðurnar túlkuðu þeir á þann veg að hægt væri að 

hafa áhrif á þroska heilans með örvun frá umhverfinu. Seinni tíma rannsóknir hafa 

einnig sýnt fram á að starfsemi heilans sé sveigjanlegri og ósérhæfðari á fyrstu 
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mánuðum ævinnar en menn höfðu áður talið. Rannsóknir í þróunarsálfræði hafa 

jafnframt sýnt fram á mikilvægi örvunar fyrir þroska barna á fyrstu æviárunum 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 119). 

 

Kenningar úr uppeldis- og kennslufræðum eru afar mikilvægir þættir í snemmtækri 

íhlutun. Í Norður-Ameríku var sýnt  fram á marktækan mun á börnum sem bjuggu við 

erfiðar félagslegar aðstæður á fyrstu árum ævinnar og þeirra sem bjuggu við betri 

aðstæður. Áætlun var þá gerð um hvernig mætti draga úr neikvæðum áhrifum 

félagslegs ójafnaðar á nám og þroska barna. Þessar áætlanir byggðust á kenningum úr 

uppeldis- og kennslufræðum og hafa jafnan haft mikil áhrif á snemmtæka íhlutun fyrir 

börn með skerðingar og börn í áhættuhópum. Allt frá sjöunda áratug síðustu aldar 

hafa margar áætlanir litið dagsins ljós á sviði snemmtækrar íhlutunar. Markmið þeirra 

allra er að draga úr áhrifum meðfæddrar eða áunninnar skerðingar og koma í veg fyrir 

að barn verði fyrir skerðingu með markvissum og skipulögðum áhrifum. Flestar 

áætlanirnar snerta börn með þroskahömlun og einhverfu. Snemmtæk íhlutun er ekki 

eingöngu ætluð börnum í áhættuhópum með skilgreindar skerðingar. Markmið hennar 

er einnig að styrkja til dæmis börn foreldra í áhættuhópum, börn sem búa við erfiðar 

félagslega aðstæður, börn fíkniefnaneytenda og fyrirbura (Tryggvi Sigurðsson, 2008, 

bls. 120).  

Börn með einhverfu hafa ekki þann hæfileika að geta lesið í aðstæður og þau læra 

heldur ekki á sama hátt og önnur börn til dæmis með því að hlusta og horfa á aðra 

(Theo Peeters, 1997, bls. 11). 

Eitt af því sem einkennir snemmtæka íhlutun er að áhersla er lögð á þætti sem fyrst og 

fremst stuðli að því að auka vitsmunaþroska (greind), ásamt aukinni áherslu á þáttum 

sem snerta hegðun og félagslega færni barna. Með óyggjandi hætti hefur verið sýnt 

fram á að félagsleg færni og hegðun hefur mikil og jákvæð áhrif á gengi barna í 

skólakerfinu (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 122).  

Að mati sérfræðinga eru félagsfærni eða aðlögunarfærni og málþroski tvö 

mikilvægustu sviðin sem fagfólk þarf að huga að við kennslu barna með einhverfu 

ásamt hegðunarstjórnun (Hallahan, Kaufman og Pullen, 2011). 

 

Rannsóknir í auknu mæli hafa sýnt fram á mikilvægi þess að hefja íhlutun eins 

snemma og kostur er, í raun um leið og grunur vaknar um hvers konar erfiðleika í 

þroskaframvindu barnsins eða í birtingarformi hegðunarerfiðleika. Afar mikilvægt er 
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að íhlutunin fari fram í góðri samvinnu við foreldra barnsins og að foreldrarnir séu 

virkir þátttakendur í meðferð þess, en ekki hlutlausir áhorfendur. Markmið 

snemmtækrar íhlutunar er að hafa áhrif á samskipti og auðvelda foreldrum að örva 

þroska barna sinna. Ásamt því að takast á við það stóra verkefni og erfiðleika sem 

þroskafrávik og erfið hegðun hafa í för með sér í samskiptum, tengslum og 

gæðastundum foreldra og barna þeirra. Gott samstarfi foreldra og fagfólks sem sinnir 

íhlutun er aldrei ofmetið og oftast lykill af velgengi barnanna.  

Jafnframt hafa rannsóknir leitt í ljós að einstaklingurinn sem veitir íhlutun þarf ávallt 

að hafa sérþekkingu á skerðingu þess barns sem íhlutunin beinist að og hvaða 

þjálfunarleiðir skila bestum árangri í hverju tilviki. Öll íhlutun sem á sér stað við 

eðlilegar aðstæður í lífi barnsins til dæmis á heimili eða leikskóla eru því líklegri til að 

skila árangri en íhlutun sem á sér stað í ókunnugu umhverfi. Grundvallarmarkmið 

með snemmtækri íhlutun er að koma í veg fyrir frávik í þroska og stuðla að betri 

lífsgæðum barnsins ásamt því að veita fjölskyldum barnanna stuðning (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008, bls. 123). 

Einhverfusérfræðingar leggja mikla áherslu á að bregðast fljótt við hegðunarvanda og 

öðrum einkennum sem tengjast einhverfu, því fyrr sem ástandið er greint með réttum 

hætti, þeim mun betra. Sýnt hefur verið fram á að öflug íhlutun á fyrstu æviárunum 

getur skipt sköpum fyrir barnið, hvort það geti tekið þátt í almennu bekkjarstarfi í 

skólanum, hvernig samskipti þróast innan fjölskyldunnar og hvort það nær að öðlast 

færni til að taka þátt í hinu daglega lífi og athöfnum þess (Robledo,Ham-Kucharski, 

2008, bls.71). 

Börn sem sýna frávik í taugaþroska ná oftast ekki sömu færni og jafnaldrar þeirra í 

námi, samskiptum við aðra og í daglegu lífi. Snemmtæk íhlutun (e. early intervention) 

er því sérsniðin fyrir börn með einhverfu. Jafnframt eru foreldrar barnanna þar með 

hluti að viðurkenndu verklagi snemmtækrar íhlutunar sem lýsir sér í markvissri og 

samræmdri þjónustu sem veitt er snemma í lífi barnsins. Í raun er hægt fræðilega séð 

að hefja snemmtæka íhlutun strax á fyrsta aldursári barnsins, annars strax og grunur 

um frávik vaknar (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 207). 

4.1.1 Gildi snemmtækrar íhlutunar 

Gildi snemmtækrar íhlutunar beinist ávallt að barninu sjálfu og þeim möguleika að 

markviss og öflug þjálfun geti haft áhrif á þroska heilans og þar með á alla 

þroskaframvindu barnsins. Leiddar hafa verið líkur að því að ef atferlisþjálfun hefst  
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áður en einkenni einhverfu séu að fullu komin fram eða strax á fyrsta ári gæti það 

snúið við þróunarferli sem annars gæti leitt til einhverfu. Sýnt hefur verið fram á í 

nýlegri rannsókn að breytingar hefðu orðið á heilastarfsemi barna með einhverfu sem 

voru á öðru og þriðja ári eftir heildstæða atferlisþjáfun. Breytingarnar fólu meðal 

annars í sér að börnin gátu betur horft í andlit, svo og framfarir í þroska og hegðun 

þeirra. Breytingarnar voru marktækar miðað við samanburðarhóp sem naut íhlutunar 

sem almennt var í boði. Í rannsókninni var sýnt fram á í fyrsta skipti áhrif 

snemmtækrar íhlutunnar á breytingar á heilastarfsemi ungra barna með einhverfu 

tengt framförum á félagsfærni þeirra (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 208).  

Mikilvægt er fyrir nemendur á einhverfurófi að læra grundvallar vinnureglur og 

viðurkenndar aðferðir jafnvel þó sumir þeirra eigi auðvelt með að þróa með sér sínar 

eigin aðferðir til lausna (Hvolbæk. H, 2000).  

 

4.2 TEACCH - aðferðin   

TEACCH líkanið er alhliða þjónustulíkan fyrir einstaklinga með röskun á 

einhverfurófinu og fjölskyldur þeirra. TEACCH stendur fyrir Treatment and 

education of Autistic and related communication handikapped children (Sigrún 

Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir, 1994). Þessi aðferð 

er mjög sveigjanleg og einstaklingsmiðuð og hentar öllum aldurshópum, allt frá 

snemmtækri íhlutun á leikskólaaldri og alveg til fullorðinsára. Skipulögð kennsla er 

einn stærsti þátturinn í TEACCH líkaninu og hafa rannsóknir sýnt það og sannað að 

skipulögð kennsla henti einstaklingum með röskun á einhverfurófinu einstaklega vel. 

(Mesibov, B.Gary, 2006). 

TEACCH aðferðafræðin kennir hvernig skuli útbúa aðstæður og verkefni sem eru 

fyrirfram ákveðin og skipulögð. Þessi aðferð hefur verið nefnd skipulögð kennsla sem 

byggist meðal annars á eftirfarandi atriðum: 

 

 Er sjónrænt og greinilegt, eins og til dæmis sjónræn stundatafla sem sýnir 

greinilega upphaf og endi. 

 Að geta lært í öllum aðstæðum. 

 Einstaklingsnámskrá sem höfð er til hliðsjónar þegar skipuleggja á kennsluna. 

 Þjálfun í endurtekningu. 

 Sjálfstæði og sjálfstæð vinnubrögð. 
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 Foreldravinnu sem byggist á samvinnu heimilis og skóla. 

 

Aðferðafræðin hefur aðallega verið hugsuð fyrir einstaklinga með 

einhverfurófsraskanir en þar sem kerfið byggist á sjónrænum upplýsingum hentar það 

vel mörgum einstaklingum með alvarlegar málhamlanir. Með sjónrænum 

vísbendingum eða merkjum tekst þeim mun betur að skilja hvað um er að ræða. Þetta 

kerfi getur einnig hjálpað foreldrum, aðstandendum og umönnunaraðilum barna með 

einhverfu að átta sig á því að einkenni einhverfunnar eru ekki alltaf einungis neikvæð 

heldur byggist hún á því að vinna með styrkleika barnanna og byggja ofan á þá meiri 

hæfni svo þau öðlist meiri færni í að vera virkir þátttakendur í samfélaginu (Robledo, 

S. Jhoanna, 2008, bls. 85-86).  

Engar formlegar rannsóknir hafa verið gerðar á TEACCH-aðferðinni, en margar 

kannanir hafa verið gerðar sem og lof foreldra á aðferðinni. Hins vegar hafa mjög 

margar rannsóknir sýnt að skipulögð og sjónræn kennsla samanber TEACCH þar sem 

allt umhverfið er vel skipulagt meðal annars með dagskrá og vinnukerfi sýnt fram á 

miklar framfarir hjá einstaklingum með einhverfu hvað sjálfstæð vinnubrögð og 

einstaklingsmiðaða þjónustu varðar (Autism Canada Foundation, 2007).  

 

Þar sem TEACCH líkanið byggir mest á sjónrænu skipulagi og þjálfun í 

endurtekningu ásamt sjálfstæðum vinnubrögðum geta þeir þættir allir falist í 

lestrarforriti fyrir spjaldtölvu. 

 

4.3 Félagshæfnisögur 

Þar sem börn með einhverfu eiga oft í miklum erfiðleikum með að skilja félagslegar 

aðstæður og athafnir daglegs lífs hafa félagshæfnisögur mikið verið notaðar. 

Félagshæfnisögur aðstoða börn með einhverfu meðal annars við nám og dagleg störf. 

Kona að nafni Carol Gray var fyrst til að skilgreina félagshæfnisögur árið 1991 eftir 

að hafa kennt einhverfum börnum í mörg ár (Gray, C., 2000). 

Félagshæfnisögur eru stuttar sögur sem lýsa aðstæðum, bæði með texta og myndum 

sem einstaklingurinn á erfitt með að skilja í daglegu lífi sínu. Markmiðið með 

sögunum er að lýsa komandi atburðum og/eða aðstæðum til að draga úr kvíða og 

áhyggjum barna. Sögurnar eru skrifaðar annað hvort í 1. persónu eða 3. persónu. 

Sögurnar eru skrifaðar af þeim sem þekkja einstaklinginn vel og vita um hindranir 
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hans. Gott er að vinna sögurnar með viðkomandi einstaklingi og tileinka sér orðalag 

og myndir við hæfi hvers og eins. Við sögugerðina er æskilegt að kynna sér aðstæður 

sem best því þannig getum við sett inn atriði sem við vitum að geta valdið 

erfiðleikum. Nauðsynlegt er að kenna gildandi reglur í aðstæðunum og auðvelda 

einstaklingnum að takast á við breytingar (Gray, C., 2000). 

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

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

sagan fjallar um til þess að það geti æft þá svörun sem reynt er að ná fram með 

sögunni. Barnið er hvatt til þess að rifja upp söguna þegar óviðeigandi hegðun á sér 

stað eða þegar viðeigandi hegðun vantar til þess að barnið fái jákvæða svörun (Gray, 

C., 2000). 

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

aðferðin sem notuð er til að kenna hana og kynna mjög miklu máli. Félagshæfnisögur 

eru kenndar með því að endurtaka þær margoft (Gray, C., 2000). 

Félagshæfnisögur byggjast aðallega á fjórum gerðum af setningum og hver gerð 

setninga hefur ákveðinn tilgang og gegnir ákveðnu hlutverki í sögunni. Setningarnar 

eru lýsandi setningar, viðhorfs setningar, jákvæðar setningar og leiðbeinandi setningar 

(Gray, C., 2000).  

Félagshæfnisögur geta nýst vel börnum og einstaklingum á öllum aldri með einhverfu. 

En með þeim er hægt að útskýra það sem er ætlast til af þeim bæði í námi og í 

daglegu lífi. Áhersla þeirra er að auka félagsfærni og draga úr óviðeigandi hegðun. 

Athuganir sýna að aðferðin er áhrifarík til árangurs, sérstaklega fyrir börn með góðan 

málskilning. Aðferðin er jafnvel talin áhrifaríkari fylgi hún samhliða aðferðum 

hagnýtrar atferlisgreiningar (Guðný Stefánsdóttir, 2014, bls. 242-243). 

 

Félagshæfnisögurnar geta nýst vel í lestrarforriti fyrir spjaldtölvu handa börnum með 

einhverfu þar sem ávallt yrði möguleiki að sníða forritið að þörfum hvers og eins. 

Auðvelt er að nýta möguleika spjaldtölva til að kenna, þjálfa og endurtaka athafnir 

sem efla skilning og getu barnsins. 
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4.4 Atferlisíhlutun og atferlisþjálfun 

Atferlisíhlutun er ætlað að styrkja gott atferli. Til grundvallar liggur atferlisgreining 

þar sem leitast er við að skilja hegðun einstaklings og hvaða áhrif umhverfið hefur á 

hegðunina.  

Í heildstæðri atferlisíhlutun er annars vegar unnið að því að kenna hvernig megi ýta 

undir viðeigandi þætti eins og athygli, hreyfiþroska, málþroska, leik, samskipti, 

sjálfshjálp og félagsfærni. Hins vegar er leitað leiða til að draga úr óviðeigandi 

hegðun svo sem sjálfsmeiðandi hegðun, árásarhegðun og ofsa (Sigrún Hjartardóttir, 

María Sigrurjónsdóttir, 2014, bls. 254-5). 

Atferlisþjálfun er heildstæð aðferð til að efla færni sem skiptir máli s.s. málfærni, 

samskipti o.fl. ,,Hverjum færniþætti er skipt niður í eins lítil skref og nauðsynlegt 

þykir til þess að barnið nái að tileinka sér færnina” (Sigrún Hjartardóttir, María 

Sigrurjónsdóttir, 2014, bls. 257).  

 

Nokkrar þekktar leiðir í atferlisþjálfun eru bein eða stýrð kennsla (e. direct 

instruction). Þar er fyrirfram ákveðið hvað skuli kenna og umbun veitt fyrir árangur til 

að styrkja atferið. Tilfallandi kennsla (e. incidental teaching) er leið þar sem barnið 

stjórnar ferðinni og sýnir um leið frumkvæði. Þá er gott atferli styrkt með umbun. 

Síðast má nefna villulaust nám (e. errorless learning) þar sem barnið fær hjálp í 

upphafi við að svara rétt og eykst umbunin eftir því sem barnið þarf minni hjálp við 

að sýna gott atferli og viðeigandi hegðun (Sigrún Hjartardóttir, María Sigurjónsdóttir, 

2014, bls. 257).  

Atferlisþjálfun er heildstæð aðferð sem byggir á þjálfun til að efla færni í gegnum 

endurtekningu og í eins litlum skrefum og þarf til að ná tökum á þeirri færni sem verið 

er að kenna. Gjarnan er tenging við áhugasvið barnanna og þeim veitt umbun. 

Aðferðin er mjög áhrifarík og auðvelt er að aðlaga hana að lestrarforriti fyrir 

spjaldtölvu. 

 

4.5 Þróun lestrarkennslu barna með einhverfu  

Þegar skipuleggja á lestrakennslu barna með einhverfu er nauðsynlegt að vinna 

heildrænt með lesturinn, eftir gagnreyndum kennsluaðferðum, með áherslu á 

umskráningu og les- og/eða hlustunarskilning. Jafnframt þarf að sníða 
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lestrarkennsluna að þörfum hvers og eins, einfalda námsefnið, gera það myndrænt og 

þjálfa upp skilning á talmálinu (Vacca, 2007). 

 

Þarft er að hafa eftirfarandi atriði í huga: 

 

 Að útbúa vel skipulagðar sjónrænar leiðbeiningar fyrir börn með einhverfu. 

 Útfæra kennsluaðferðir sem miða að því að börn með einhverfu geti lært. 

 Mikilvægt er að finna út hvernig best er að kveikja áhuga og kalla fram löngun 

barnsins á lestrarnáminu. 

 Lestrarnámið skal byggja á áhugasviði og þeirri þekkingu sem barnið býr yfir. 

 Mikilvægt er að hjálpa barninu við að ná tengslum við sjálft sig, tengslum við 

viðfangsefnið sem og umhverfið. 

 Útbúa skal leiðbeiningar og kennsluefni sem miðar að því að örva skynfærin 

en jafnframt er mikilvægt að kennslan sé vel skipulögð, stöðug og notaðar séu 

jákvæðar endurtekningar sem leiða til aukins lærdóms. 

 Notið sýnikennslu til að barnið sjái hvað það þarf að vita og hvernig það á að 

læra. 

 Notast skal við margmiðlunarefni til að kenna lestur þegar það á við. 

 Gott er að ráðfæra sig við fagfólk þegar skipuleggja skal lestrarkennsluna. 

 Mikilvægt er að sjá til þess að barnið fái mörg tækifæri til að æfa sig og læra 

og umfram allt gefa því góðan tíma (Vacca, 2007, bls. 54-59). 

 

Það er ákaflega mikilvægt að beita fjölþættum aðferðum þegar takast þarf á við þá 

flóknu röskun sem einhverfan er og að viðeigandi íhlutun fari nógu snemma fram. 

Mikilvægt er að nota gagnreyndar aðferðir við kennslu og þjálfun barna með 

einhverfu. Aðferðirnar hér að framan hafa reynst börnum með einhverfu mjög vel og 

byggja þær allar á að einfalda, endurtaka, samþætta og tengja við áhugasvið barnanna 

ásamt því að mæla árangursgildi. Jafnframt hefur færst í vöxt að nota kennsluaðferðir 

þar sem eiginleikar spjaldtölva gera námsefnið sýnilegra, áhugaverðara og kalla 

jafnvel fram frekari löngun til náms. Sérfræðingar telja að ekki sé til nein ein leið sem 

hentar öllum börnum með einhverfu og er því afar mikilvægt að stundaðar séu 

rannsóknir til að ná fram sem mestri þekkingu og árangri á þessu sviði (Sigrún 

Hjartardóttir, munnleg heimild, 2015).  
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Margar nýjungar hafa komið fram og stefnumótun hefur átt sér stað á allra síðustu 

árum í kennsluaðferðum fyrir nemendur með einhverfu þar sem eiginleikar 

spjaldtölvu koma við sögu í formi þróunar- og tilraunaverkefna.  
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5. Kennsluaðferðir og eiginleikar spjaldtölvu  

 

Í eftirfarandi kafla er greint frá eiginleikum spjaldtölva og möguleikum þeirra við 

kennslu. Þá er sagt frá þróunarverkefni í Brekkuskóla á Akureyri og tilraunaverkefni á 

vegum bæjaryfirvalda Hafnarfjarðar þar sem spjaldtölvur koma einnig við sögu.  

 

Á allra síðustu árum hefur komið í ljós að spjaldtölvur og ekki síst iPad geta haft 

veruleg áhrif á líf og lífsgæði barna með einhverfu. Börn með sterk einhverfueinkenni 

sem glíma við mikla félagslega einangrun og samskiptavanda, virðast geta tjáð sig 

betur með hjálp iPad upp að vissu marki. Snertiskjárinn og aðgenilegt viðmótið nær 

vel til barnanna, bætir samsamkiptavilja þeirra, eykur athygli og einbeitingu (Arnþór 

Snær Sævarsson og Perla Þrastardóttir, 2013).  

 

Í Brekkuskóla á Akureyri fékkst árið 2013 styrkur til að kanna hvernig spjaldtölvur 

gætu nýst í kennslu fyrir nemendur með einhverfu. Markmið verkefnisins var að 

styðja nemendur í að átta sig á aðstæðum og finna leiðir til að verða öruggari og 

sjálfstæðari námsmenn með eiginleikum spjaldtölva. Vinnan var einstaklingsmiðuð 

eftir þörfum nemandanna og kom fjlótlega í ljós hvað hinn sjónræni eiginleiki 

hjálpaði mikið börnunum í náminu. Eins og í þjáfun fínhreyfinga, hlustun, ritun og 

færni í tungumálinu. Einnig var mikill kostur að allir þættir tengdir skipulagi, 

félagsfærnisögum og upplýsingaleit ásamt öllum verkefnum og öðru námsefni gátu 

verið á einum stað, það er að segja í spjaldtölvunni. Niðurstöður voru fyrir utan 

fyrrgreinda kosti, að áhugi og ánægjulegar breytingar urðu á vinnulagi nemandanna 

þar sem vinnan í spjadtölvunum hefur létt á færniþáttum sem hafa áður reynst þeim 

erfiðir. Má þar helst nefna mikinn árangur nemenda sem áttu áður erfitt með 

stafainnlögn og ritvinnslu. En eftir þjálfunarstundir og einfaldar en fjölbreyttar 

endurtekningar í spjaldtölvunni varð viðhorf nemenda afslappaðra og leiddi til 

aukinnar vinnu og áhuga bæði í spjaldtölvu og á hefðbundinn hátt með blýanti og 

blaði. Einnig sýndu niðurstöður að tækin auðvelduðu nám nemenda með 

lestrarerfiðleika (Bjarndís Fjóla Jónsdóttir, 2015).  

 

Árið 2013 ákváðu bæjaryfirvöld í Hafnarfirði að setja af stað tilraunaverkefni þar sem 

keyptar voru 15 iPad spjaldtölvur fyrir tvo grunnskóla og einn leikskóla ætlaðar fyrir 
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sérkennslu og þar á meðal voru börn með einhverfu. Hugmyndin var m.a. að prófa ný 

þjálfunarverkefni, leita að heppilegum forritum sem nýtast vel ásamt undirbúningi og 

mati á kennslu. 

Í leikskólanum þótti spjaldtölvan frábær viðbót í sérkennsluna og virkaði hún mjög 

hvetjandi á börn sem áður var erfitt að fá í samvinnu t.d. í málörvun, vinnu með 

fínhreyfingar, athygli, áhuga og einbeitingu. Með ýmsum smáforritum var hægt að 

nýta spjaldtölvuna sem kennslutæki fyrir ólíkar kennsluaðferðir, meðal annars við 

innlögn og flokkun þar sem t.d. litir, tölur, bókstafir, málörvun og félagsfærnisögur 

voru þjálfaðar og styrktar. Einnig var spjaldtölvan notuð sem skráningarforrit vegna 

atferlismeðferða fyrir börn með einhverfu. 

Í tveimur sérdeildum í gunnskólunum voru spaldtölvurnar jafnframt prófaðar sem 

kennslutæki og nýttust þær þar vel í fjölbreyttum viðfangsefnum bæði 

einstaklingsmiðuðum og hópmiðuðum. Meðal annars nýttust þær mjög vel í 

þjálfunarverkefnum þar sem unnið var með orðaforða, frásagnir, ritun og 

íslenskuverkefni. Niðurstöður voru að spjaldtölvan jók greinilega áhuga, einbeitingu 

og úthald nemenda og styrkti ofangreinda færniþætti sem áður reyndust nemendum 

mjög erfiðir. Einnig gaf hún möguleika á meira sjálfstæði, fjölbreyttari verkefnum auk 

þess sem hún var gagnvirk þar sem nemendur fengu strax endurgjöf á verkefni sín 

(Björk Alfreðsdóttir og Helgi Gíslason, 2013). 

Í ljósi þessa og þeirra fyrrgreindu þátta um að einfalda, endurtaka, samþætta og tengja 

við áhugasvið barna með einhverfu má halda því fram að eiginleikar spjaldtölva geti 

vel uppfyllt flest öll þau skilyrði og stuðlað að bættri getu og farsælu lestrarnámi 

barna með einhverfu. 

 

Í viðtali við Sigrúnu Hjartardóttir einhverfusérfræðing lagði hún mikla áherslu á hvað 

spjaldtölvur væru að koma sterkar inn í nám og kennsluaðferðir barna með einhverfu. 

Sagði hún margt ofangreint hvað varðar kennsluaðferðir nú endurspeglast í 

eiginleikum spjaldtölvunnar, með áherslu á sjónrænt skipulag. Að börn með einhverfu 

hugsi oft myndrænt áður en þau segi orð, að myndir séu oft þeirra fyrsta tungumál og 

orð þeirra seinna tungumál. Að börnin eigi gjarnan erfitt með að tjá sig og tala um 

tilfinningar sínar og geti jafnvel ekki nefnt þær. Er góð leiðsögn og skilningur á 

hugarheimi barnsins nauðsynlegur ásamt hvetjandi endurtekningum í námi þeirra og 

atferlisþjálfun. Námið verði einfaldlega meira spennandi og fjölbreyttara t.d. með 

nýjum myndum, hljóðum og betri sýnikennslu. Í spjaldtölvu geti börnin ýmist snert 
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eða dregið fingur til dæmis við stafaskrift eða úrlausn svara. Hlustað á hljóð stafa og 

myndað orð sem auðveldar mörgum börnum með einhverfu að gera sig betur 

skiljanleg ásamt því að þau hafa fleiri sýnilega valkosti. Einnig er algengt hjá börnum 

með einhverfu að þau verði oft leið á náminu og viðfangsefninu ef svörunin er ekki 

nógu skýr, hröð og spennandi og þar uppfylli eiginleikar spjaldtölvunar og þá 

sérstaklega iPad vel þarfir barna með einhverfu (Sigrún Hjartardóttir, munnleg 

heimild, 2015).  

Eins og áður hefur komið fram sýna niðurstöður nýlegrar rannsóknar hér á landi 

(Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014, bls. 230) að þekking kennara á einhverfu í 

grunnskólum og á gagnreyndum kennsluaðferðum til að meta árangur fyrir börn með 

einhverfu sé ábótavant. Jafnframt telja kennarar menntun sína ekki næga til að nýtast 

vel við kennslu barna með einhverfurófsraskanir og telja að þörf sé á meiri fræðslu. 

Þetta sýnir vel mikilvægi þess að viðeigandi sérfræðingur veiti öllum sem sinna 

kennslu og þjálfun barna með einhverfu nauðsynlega ráðgjöf. 
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6. Lestrarkennsla barna í einhverfudeildum á höfuðborgarsvæðinu  

Í eftirfarandi kafla er greint frá heimsóknum mínum í allar einhverfudeildir 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu ásamt tveimur deildum í nágranna sveitafélögum. 

Markmiðið var að kanna hvernig lestrarkennslu barna með einhverfu væri háttað.  

Deildirnar sem um ræðir eru sjö talsins. Allir viðmælendur mínir sammæltust um að 

reynt væri eftir fremsta megni að sníða lestrarkennsluna að þörfum hvers og eins með 

því að einfalda námsefnið, gera það myndrænt og þjálfa upp hlustunarskilning. 

 

Á öllum deildunum var leitast við að vinna heildrænt með lesturinn, því þegar börn 

með einhverfu læra að lesa þarf ávallt fyrst að byrja myndrænt. Í einhverfudeildunum 

eru öll börnin með einstaklingsnámskrá sem þýðir í raun að hver nemandi hefur sína 

stundatöflu og árangur er mældur reglulega. Til að gera lestrarkennsluna árangursríka 

og skemmtilega er leitast við að tengja lesturinn við áhugasvið barnsins. Hjá börnum 

með einhverfu er mikilvægt að allt námsefni sé myndrænt þar sem upphafið er skýrt 

sem og endir og í raun þarf allt að vera auðskiljanlegt og raunverulegt fyrir 

nemandann. Algengt er að búa til lestrarverkefni í tengslum við líf nemandans og 

áhugasvið þar sem leitast er við að nota raunverulegar myndir til að fanga athygli 

hans. Mjög mikilvægt er að nýta áhugasvið nemandans í kennslunni ásamt umbun 

sem oft er í formi áhugamáls. 

 

Í öllum deildunum var lögð mikil áhersla á bókstafaþekkingu og hljóðkerfisvitund þar 

sem börnin unnu ýmis konar verkefni í tengslum við bókstafina og hljóð þeirra. 

Verkefnin sem um ræðir voru ýmis pörunarverkefni, hljóðgreiningarverkefni þar sem 

börnin áttu að finna upphafs- og endahljóð ásamt innfyllingarverkefnum og fleiri 

spennandi viðfangsefnum. 

Félagshæfnisögur voru mikið notaðar í öllum deildunum en félagshæfnisögur eru eins 

og áður hefur komið fram, stuttar sögur sem lýsa aðstæðum, bæði með texta og 

myndum sem einstaklingurinn á erfitt með að skilja í daglegu lífi sínu. Markmiðið 

með sögunum er að lýsa komandi atburðum og/eða aðstæðum til að draga úr kvíða og 

áhyggjum barna. Í einhverfudeildunum voru sögurnar meðal annars notaðar til að 

undirbúa nemendur til að fara og taka þátt í kennslustundum í almennum 

bekkjardeildum.  
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Allir nemendur í sérdeildum tilheyra líka almennum bekk. Starfsfólkið lét vel af 

samvinnu við aðrar bekkjardeildir skólanna og nemendur virtust ánægðir með 

fyrirkomulagið.  

 

Á öllum einhverfudeildunum var mikill mannauður að störfum. Mikill meirihluti 

starfsfólksins var fagaðilar sem skilaði sér vel í lestrarkennslu fyrir börnin því stöðugt 

var verið að viðhalda fyrri færni og bæta við hana með tilheyrandi þjálfun og 

endurmenntun. 

Viðmælendur sögðu að þolinmæði og virðing fyrir nemandanum væri skilyrði fyrir  

góðri samvinnu og árangursríku námi. Ávallt þarf kennari að tryggja að nemandi skilji 

fyrirmæli hans og leiðbeiningar. Í lestrarkennslu fyrir börn með einhverfu þarf alltaf 

að hafa í huga slakan málskilning þeirra, vanda með einbeitingu, umskráningu og 

lesskilning. Þess vegna er nauðsynlegt að skipuleggja kennslustundina vel, að 

nemandinn viti hvað á að gera, í hvaða röð og hversu mikið til að koma í veg fyrir 

þráferli. Útskýra þarf viðfangsefnið vel, draga fram helstu atriði úr texta og einfalda 

ásamt því að spyrja nemandann raunverulegra spurninga úr textanum. 

 

Nemendur virtust almennt sáttir og námsfúsir, því verkefnin voru ávallt sniðin að 

þeirra þörfum og áhugasviði. Öll verkefnin sem ég fékk að sjá voru vel gerð, falleg, 

litrík, myndræn, grípandi og með góðum leiðbeiningum.Verkefnin voru gjarnan gerð 

af fagaðilum deildanna. Jafnframt reyna þeir eftir fremsta megni að vinna eftir 

gagnreyndum kennsluaðferðum og sníða kennsluna og einfalda hana að þörfum allra 

nemenda.  

Reynt var að styðjast við almennar lestrarbækur í öllum deildunum en þær eru 

einfaldaðar eftir getu og styrkleikum hvers og eins þar sem aðalatriðin eru dregin 

fram. Jafnframt spila tölvur stórt hlutverk í öllum deildunum í lestrarkennslunni þar 

sem börnunum finnst spennandi að vinna lestrartengd verkefni í tölvunni. Að mati 

viðmælenda virtist margmiðlunarefni fanga vel áhugasvið barnanna og virkaði á þau 

sem mikill hvati til náms. Allir viðmælendur sögðu þó að tækjakostur mætti vera 

betri, nýrri og fleiri spjaldtölvur á deildunum. 

 

Nokkrir viðmælendur höfðu á orði að lestur og lestrartengd verkefni væru stundum 

heimanám barna með einhverfu sem þau leysa í samvinnu við foreldra sína. Mikil 

vöntun væri  því á talsettu margmiðlunarefni og þess vegna gæti lestrarforrit auðgað 
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verulega möguleika barna með einhverfu til náms bæði í skólanum sem og heima 

fyrir. Í tengslum við þessi ummæli var framkvæmd stutt, óformleg könnun sem lögð 

var fyrir foreldra barna með einhverfu í einhverfudeildum á höfuðborgarsvæðinu og 

tveimur nærsveitarfélögum. Einnig tóku starfsfólk og fagaðilar við 

einhverfudeildirnar þátt í könnuninni. Þátttakendur voru samtals 72. Þrjár 

neðangreindar spurningar voru lagðar fyrir þátttakendur ásamt þeirri spurningu 

hvernig viðkomanindi tengdist barninu. Svarhlutfall var 100% meðal þátttakenda, 

niðurstöður voru afgerandi og verða hér að neðan birtar tölulegar upplýsingar úr 

könnuninni (sjá í viðauka 1). 

 

Spurningarnar voru eftirfarandi: 

1. Ertu hlynnt/hlynntur notkun spjaldtölva við kennslu? 

2. Telur þú að þörf sé fyrir faglegt íslenskt lestrarforrit fyrir byrjendur í lestri? 

3. Telur þú að slíkt forrit myndi auka áhuga og námsárangur þíns barns/barnanna 

ásamt því að auðvelda aðstandendum að læra heima með börnunum? 

Svarmöguleikar voru þrír: Já, hvorki né, nei og niðurstaða könnunarinnar var 

eftirfarandi: 

 

Niðurstöður úr könnuninni voru afgerandi. Af þeim 72 einstaklingum sem tóku þátt 

svöruðu 70 einstaklingar öllum þremur spurningunum með já eða 97,2 %. En aðeins 

2 einstaklingar svöruðu öllum þremur spuningunum hvorki/né eða 2,8 %. 

 

97,2 % þátttakenda eru hlynntir notkun spjaldtölva við kennslu. Þeir telja að þörf sé á  

faglegu íslensku lestrarforriti fyrir byrjendur í lestri. Ásamt því að þeir telja að slíkt 

forrit myndi auka bæði áhuga og námsárangur barnanna og jafnframt auðvelda 

aðstandendum að læra heima með þeim. 

 

Miðað við þessa könnun í ljósi markhópsins virðist vera vöntun á faglegu íslensku 

lestrarforriti fyrir börn með einhverfu. Og að allt bendi til þess að heppilegast væri að 

slíkt forrit væri gert fyrir spjaldtölvu þar sem þær eru mjög einfaldar í notkun. 
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7. Undirbúningur og hugmyndir að handriti   

Í eftirfarandi kafla er fjallað nánar um hvernig hugmynd verður að drögum að handriti 

að lestrarforriti í spjaldtölvur. Það er eitt að fá góða hugmynd en að koma henni frá 

sér á því formi sem tilhlýðilegt er krefst þess að maður tileinki sér viðteknar aðferðir. 

Að mörgu er að huga þegar sett er saman handrit að lestrarforriti sem bæði þarf að 

vera faglegt en um leið grípandi og skemmtilegt fyrir öll börn, þar með talin þau sem 

hafa sérþarfir. 

 

Snemma í vinnuferlinu ákvað ég að hafa samband við Apple/Epli umboðið á Íslandi 

til að afla mér upplýsinga um gerð lestrarforrits eða App fyrir Ipad. Fyrir svörum þar 

varð Ólafur Sólimann deildarstjóri. Honum fannst hugmyndin góð og sagði mér um 

leið að afar fá fagleg lestrarforrit væru til á Íslandi en um leið taldi hann mikla þörf 

fyrir slíkt forrit. Ástæðan væri einföld, mikill tími og miklir fjármunir lægu í gerð 

slíks forrits og allur sérfræðikostnaður eins og forritun, grafísk hönnun, aðkoma 

lestrarsérfræðings o.s.frv. myndi hlaupa á milljónum. Ólafur bauð mér aðstoð 

Apple/Epli umboðsins í formi tækjakosts og upplýsinga sem ég þáði. Jafnframt hvatti 

hann mig til að hefjast handa við þetta þarfa og mikilvæga verkefni og þegar ég væri 

komin lengra í ferlinu og eitthvað væri orðið sýnilegt gæti ég sótt um fjárstyrk hjá 

umboðinu (Ólafur Sólimann, munnleg heimild, 2015).  

 

Eftir miklar vangaveltur með leiðbeinanda mínum og fjölmargar hugmyndir varð mér 

ljóst að ég þyrfti að forgangsraða rétt. Sökum stærðargráðu verkefnisins og mikils 

kostnaðar yrði ekki hægt að fullgera lestrarforritið nema í áföngum og leita þyrfti 

frekari styrkja til framkvæmda. Úr varð sú hugmynd að að gera kynningar App með 

þremur bókstöfum til að afla fleiri styrkja fyrir verkefnið (Steinunn Torfadóttir,  

munnleg heimild, 2015). 

 

7.1 Hugmyndavinna fyrir lestrarforrit 

Það sem skilur einna helst að bókahandrit og svo handrit fyrir forrit er að handrit fyrir 

forrit lætur persónur og atburðarás lifna við í hreyfimynd. Útskýra þarf af nákvæmni 

og í smáatriðum fjölbreytilegar hreyfingar persóna (animation), útlit þeirra og 

persónuleika ásamt sögusviði og breytilegum bakgrunni, hljóðsetningu, táknrænum 
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stefjum og texta fyrir allar persónur. Skýr talsetning ásamt grípandi hljóðdæmum 

(stefjum) og tónlist sem hrífur og sem fylgir söguþræðinum skiptir mjög miklu máli. 

Í raun þarf góður tölvuleikur/forrit að innihalda gott hugvit, góða hönnun, forritun, 

grafík, hljóð ásamt sterku og faglegu handriti sem inniheldur viðurkenndar 

lestraraðferðir (www.canstockphoto.com; visindavefurinn.is, á.á.). 

 

Ákveðið var að skipta handritinu í þrjá megin hluta (sbr. rithringur.is, á.á.): í upphaf, 

miðju og úrlausn (sjá mynd 2, bls. 56). Einnig að ákveða fyrirfram val á bókstöfum, 

persónugervingu á þeim, sögusviði, þemu og þjálfunarleikjum.  

 

Í upphafshlutanum hugsaði ég mér sögumann sem væri spennandi aðalpersóna. Hún 

þyrfti að henta báðum kynjum og breiðu aldursbili. Geta komið síendurtekið fram og 

verið grípandi og hrifið börnin þannig að þau verði ekki leið á henni. Í upphafshluta 

handritsins þarf jafnframt að gera grein fyrir stjórnborði sem byggir á eiginleikum 

spjaldtölva. 

 

Miðjan er aðal söguflötur handritssins en þar fer atburðarás sögunnar fram (sjá mynd 

2, bls. 56). Þar koma inn allir bókstafirnir og persónur ásamt sögusviðum, atburðarás 

og leikjum. Þar sem lögð er áhersla á endurtekna notkun stafanna þó með vissum 

tilbrigðum. Eftir því sem sögunni vindur fram kynnast börnin fjölbreyttum verkefnum 

og þrautum (MaCloughlin, Shaun, 2001, bls. 40). Áætlað er að bókstafirnir birtist á 

þremur mismunandi borðum (leikfléttum) (sjá mynd 2, bls. 56). Í miðjunni verða svo 

allnokkrar leikfléttur þar sem mest allt gerist í framvindu sögunnar. 

Jafnframt er nauðsynlegt að enda söguna með niðurlagi sem lokar henni (rithringur.is, 

á.á.), eða býr til nýtt upphaf þar sem hægt væri að byrja á nýju borði, með nýjum 

leikfléttum byggðum á því sem börnin hafa þegar lært. 

 

Úrlausnin er mikilvæg. Hún felst oft í lausn á leikjunum, þraut eða litlu vandamáli 

sem þegar hefur verið kynnt og börnin eru þáttakendur í að leysa (hugi.is, á.á.). 

Umbun fylgir því að leysa þrautina og komast yfir í næsta borð, (sjá mynd 2, bls 56).  

 

Auk þess þarf að taka mið af nokkrum heilræðum við handritsgerð. Má þar nefna 

mikilvægi þess að halda fjölda persóna í lágmarki og skipuleggja leikfléttur inn í 

þemu sögunnar þar sem sögumaður kynnir leikfléttur og markmið þeirra um leið og 

http://www.canstockphoto.com/
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nýjar sögupersónur eru kynntar til leiks. Í lestrarforriti þarf að huga vel að 

hugmyndafræði um það hvernig börn læra að lesa. Forðast skal að eyða tíma í óþarfa 

hluti. Fyrirmæli þurfa að vera stutt og hnitmiðuð og þátttakandinn þarf hvort tveggja í 

senn að hrífast og verða forvitinn. Söguþráðurinn á að flæða frá einni leikfléttu til 

annarrar og aldrei má hlekkur í keðjunni rofna í söguþræði, þemum og leikjum 

(rithringur.is, á.á.). 

 

Í mínu tilfelli urðu til nokkur drög að handriti. Ég leyfði í raun öllum hugmyndum að 

streyma og kom þeim niður á blað. Því næst hófst tími lagfæringa og alltaf var ég að 

skoða nýtt “plot” eða spyrja mig hvort persónur og persónugerðir stafanna væru 

nægilega grípandi, hvort þær endurspegluðu eiginleika (hlutverk) bókstafanna og 

hvort endirinn væri góður. Uppbygging og sögugerð er í raun flókin því 

inntakið/þema sögunnar verður að koma ákveðnum skilaboðum á framfæri um 

framvindu leiksins meðfram því að þjálfa ákveðna færni sem gerir barninu kleift að 

halda áfram í leiknum, (sjá mynd 2. Bls 56) (rithringur.is, á.á.). 
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Mynd 2 

 Drög að uppbyggingu lestraforrits. Borð 1 upphaf og kynning. Borð 2,3,4 miðja og 

leikfléttur. Borð 5 úrlausn eða nýtt upphaf. 
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7.2 Persónugerðir stafir, sögupersónur og sögusvið 

Persónur lestrarforritsins eru afar mikilvægar. Miklu skiptir hvernig persónurnar koma 

fyrir sjónir, tala, hreyfa sig og hversu trúverðugar, spennandi og skemmtilegar þær eru 

í augum nemenda. Jafnframt þarf að finna öllum persónum bakgrunn og umhverfi 

sem kemur sögu þeirra til skila, um leið og sögusviðið þarf að passa persónunni (sjá 

drög 1,2,3 í viðauka 4 á meðfylgjandi diski). Sögusviðið hjálpar til við að þróa 

fléttuna og oft virka persónur betur ef nemendur sjá allt baksvið og umhverfi skýrt 

fyrir sér (rithringur.is, á.á.). 

 

Í undirbúningi fyrir gerð handritsins hafði ég eitt miklum tíma í að persónugera 

stafina og fengið til liðs við mig myndlistarnemann Björn Ísak Jónsson til að teikna 

bókstafi eftir mínum hugmyndum (sjá dæmi í viðauka 2). Síðar uppgötvaði ég í viðtali 

við Árna Þór Jóhannesson nokkrar viðurkenndar erlendar sölusíður eins og 

www.fiverr.com og www.canstockphoto.com. Þar er bæði hægt að kaupa myndir og 

láta teikna þær fyrir sig til forritunar ásamt afstöðuteikningum (sjá dæmi í viðauka 3) 

gegn viðráðanlegu gjaldi. Og það sem miklu skiptir er að slíkur gjörningurinn er 

löglegur (Árni Þór Jóhannesson, munnleg heimild, 2016).  

 

Þegar handritsgerð og persónugerðir stafir ásamt sögupersónunum voru komnar vel á 

veg í mótunarferlinu þurfti að huga að mörgu nýju þar sem um lestrarforrit/tölvuleik 

fyrir spjaldtölvu (iPad) er að ræða. Hugmyndin er í raun sú sama og í hefðbundu 

handriti en það sem er hins vegar ólíkt er að aldrei er hægt að fullskrifa og útfæra 

endanlegt handrit fyrr en í raunaðstæðum, þ.e.a.s. í forrituninni sjálfri, sökum þess að 

hið myndræna, allar hreyfingar, hljóð, stef og sögusvið mótast endanlega þegar komið 

er í forritun. Þróast forritið þá oft inn á nýjar brautir og á það jafnvel til að breyta 

söguþræðinum. Þá þarf um leið að huga að þjálfunarverkefnum, leikjum og þrautum 

sem geta oft verið í formi fyrirfram skrifaðs handrits (sjá drög 1,2,3 í viðauka 4 á 

meðfylgjandi diski). Þetta á meðal annars við um hreyfingar, talsetningu fyrirmæla, 

tónlist, bakgrunn og fleira (Árni Þór Jóhannesson, 2016). 

 

7.3 Handrit og útfærsla að tölvuleik 

Þegar handrit að tölvuleik er gert er það oft annars vegar í formi flæðirits sem sýnir 

gang leiksins og þá möguleika sem notandi getur valið (sjá mynd 2, bls. 56). 

http://www.fiverr.com/
http://www.canstockphoto.com/
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Jafnframt er skrifaður texti sem lýsir því hvað gerist í leiknum. Flæðiritið hjálpar 

hönnuðinum að skilja hvað það er sem leikurinn gengur út á og hvaða ákvarðanir þarf 

að taka í leiknum (stormthecastle.com, 2016).   

Hugmyndin er svo alltaf útfærð nánar og rannsóknarvinna framkvæmd. Í raun þarf að 

hafa nokkur handrit því hver hreyfing er flókin og krefst margra afstöðuteikninga (sjá 

í viðauka 3). Því næst eru hugsaðar upp þrautir og leikir fyrir persónur forritsins til að 

takast á við. Bakgrunnurinn þarf að vera þannig að hægt sé að skipta honum út fyrir 

nýjan við hverja endurtekningu leiksins. Jafnframt eru hreyfingar allra leikara 

teiknaðar upp í afstöðumyndir og kvikmyndaðar (animation) og settar inn í tölvu til 

að fá sem eðlilegastar hreyfingar fyrir allar persónur í leiknum. Í dag er þess konar 

hreyfimöguleiki innbyggður inn í mörg forrit sem einfaldar forritunina mikið eins og 

greint hefur verið frá hér að framan. Hins vegar ef föst atriði koma fyrir og oftar en 

einu sinni eru þau ávallt tekin upp og endurtekin og með þá nýjum bakgrunni og 

ólíkum stefjum/tónlist. Mikilvægt er að vera með góðan yfirlesara, leikstjórn og mikla 

gæðastjórnun sem athugar hvort leikurinn virkar eins og að var stefnt 

(www.fiverr.com; visindavefur.is, á.á.). 

 

7.4 Hugmynd að handriti, markmið og áherslur 

Í eftirfarandi kafla verður lýst helstu markmiðum og áherslum lestrarforritsins í ljósi 

framangreindra, fræðilegra forsenda. Greint er frá hugmynd að sögufléttu leiksins þar 

sem eiginleikar spjaldtölvu eru nýttir til hins ítrasta til að efla og stuðla að stigvaxandi 

lestrarfærni barna. 

Efnistök forritsins byggja á þeim fræðilega grunni sem er lagður til í kafla 2. Í þessum 

hljóðgreiningarleik þarf sögumaður að leiðbeina börnunum við að leysa ýmsar þrautir 

til að þau komist t.d. á milli borða sem geymir lausnina að því að börnin nái 

markmiðum sínum í leiknum. Börnin æfa íslensku málhljóðin í erfiðleikaröð þeirra 

með æfingum í hljóðavitund, hljóðgreiningu, tengingu hljóðs við bókstaf, mynd af 

orði og ritun orðs. Allt eru þetta afar mikilvæg skref í átt að læsi og lesfimi. Má þar 

nefna kynningu á lögmáli bókstafanna og hvernig þeir tákna hljóð talmálsins, 

ákveðnum þáttum í hljóðkerfisvitund og úrvinnslu, vitund um letur/skrift, hugtök 

tengd lestri og að geta kallað fram hljóðrænar upplýsingar úr orðaminni þegar þekkja 

á skrifuð orð. Allir þessir þættir stuðla að lestrarnákvæmni og lestraröryggi sem er 

forsenda sjálfvirkni í lestri (Ehri, 2005). Þá er góður málskilningur og orðaforði 

http://www.fiverr.com/
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undirstaða fyrir góðan lesskilning og í forritinu verða orð kennd með aðstoð grípandi 

og fjölbreyttra hreyfiteikninga (animation) auk þess sem stefnt er að því að öll orð 

verði talsett með skýrum og blæbrigðaríkum röddum leikara. Í forritinu hjálpa börnin 

sögumanninum að taka þátt í framvindu leiksins, finna lausnir, leysa vandamál og 

spreyta sig á fjölbreytilegum lestraræfingum og þrautum. Leiðin liggur um 

skemmtilegar, grípandi æfingar þar sem farið er í gegnum íslensku málhljóðin (sjá 

drög 1,2,3 í viðauka 4 á meðfylgjandi diski). Ýmsar þrautir með bókstöfunum og 

hljóðum þeirra koma fyrir í síbreytilegum endurtekningum sem þó er hægt að 

takmarka og sníða að þörfum hvers og eins (sjá mynd 3, bls 60). Sögumaðurinn gefur 

í hverju borði stuttar, hnitmiðaðar og greinargóðar upplýsingar um hvað á að gera 

hverju sinni. Málhljóðin í leiknum eru oft endurtekin og æfð í leikformi leiksins en 

með miklu vali, valkostum og spennandi tilbreytingu þar sem lögð er áhersla á 

eftirfarandi fimm meginþætti lestrarnámsins: Hljóðavitund, umskráningu, lesfimi, 

orðaforða og lesskilning. 

 

Hljóðavitund: Kynning á bókstaf ásamt hljóði hans. Því næst er fyrirmynd fyrir 

hljóðið kynnt með tilvísan í heyrn- sjónrænt minni með t.d. lítilli sögu fyrir hvert 

hljóð og tákn (bókstaf). Síðan koma litlar leikfléttur sem innihalda æfingar með 

tengslum bókstafa og hljóða. 

 

Hljóðatenging og umskráning: Bókstafur tengdur við hljóðið og sýnt myndrænt og 

hljóðrænt (sjá mynd 3, bls 60). En þar er jafnframt umskráning æfð sem mikilvæg er 

til undirbúnings í lestrarferlinu. Umbun verður alltaf við hæfi og tákn sem sýnir ávallt 

börnunum hvert þau eru komin í leiknum (sjá mynd 2, bls.56).  

 

Hljóðgreining: Hljóð tengt við mynd þar sem tengja þarf rétt hljóð við rétta mynd (sjá 

mynd 3, bls. 60).  

 

Umskráning, skrifað orð og sporun: Að þekkja skrifað orð og para við mynd. Barnið 

snertir eða smellir t.d. á skrifuðu orðin til að heyra heiti þeirra, hlustar vel á orðin sem 

eru skýrt lesin og velur svo rétta mynd sem orðið passar við. Smám saman tileinkar 

barnið sér ákveðna sjálfvirkni í að lesa ritháttarmyndina fyrir orðið út frá þekkingu 

sinni á tengslum stafs og hljóðs.  



 60 

 

Mynd 3 

 Hljóðatenging og umskráning, hlustað á hljóð stafa og myndað orð. 
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Forritið/leikurinn verður fyrir börn frá 4 ára aldri en hægt væri að nota fyrir eldri eftir 

eðli mála. Forritið gefur alltaf möguleika á að velja einfaldari og léttari æfingar fyrir 

t.d. byrjendur í lestri, börn með einhverfu og aðrar sérþarfir eða börn með sértæka 

námserfiðleika. Stefnt er að því að öll röð hljóða fylgi sömu röð og íslensk börn 

tileinka sér þau í máltökunni en fylgja ekki hefðbundinni stafrófsröð. Hægt verður að 

skrá barnið eða nemanda með sérstöku lykilorði og fylgjast þannig með getu og 

árangri þess hverju sinni. Óskastaðan er að hægt verði að sníða leikina að getu, þörf 

og áhugasviði hvers og eins nemanda með tæknimöguleikum spjaldtölva með það að 

markmiðiði að styrkja færni og efla hvata til frekara náms. 

 

Í forritinu verður hugað sérstaklega að fjölbreyttum valmöguleikum fyrir nemandann 

bæði til að skapa sjálfur og til að hafa áhrif á söguþráð leiksins. Börnin munu 

jafnframt geta valið um margt fleira í hverjum leik svo sem um persónu, kyn, dýr, 

leikföng, fylgihluti, liti, tónlist o.s.frv. 

Hugmyndin er að hafa sögumanninn í hlutgerfi dýrs sem er mjög skemmtilegur 

persónuleiki og afar hjálplegur og úrræðagóður fyrir börnin. Þar mun þekktur 

karlkyns fullorðinn leikari talsetja. Stefnt er að því að langflestar persónurnar séu börn 

og að börn verði fengin til að tala fyrir þær. Þar sem fullorðnir koma við sögu eins og 

t.d. í sumum persónugerðu stöfunum, foreldrar, kennarar, ömmur og afar koma 

fullorðnir til með að talsetja.  

Ekki má upplýsa of mikið um lestrarforritið þar sem ætlunin er að gefa það út sem 

bæði námsefni og tölvuleik en hægt er að skoða hugmyndir (drög) fyrri stiga í 

fylgiskjölum, (sjá viðauka 4, drög 1,2,3 á meðfylgjandi diski).
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8. Samantekt  

Hér að framan hefur verið greint frá fræðilegum forsendum bæði lesturs og einhverfu, 

skoðaðar fjölmargar kenningar á báðum sviðunum, farið yfir árangursríkar 

kennsluaðferðir og viðurkennda gagnreynda kennsluhætti. Greint hefur verið frá 

helstu hugmyndum og markmiðum að lestrarforriti fyrir spjaldtölvur sem ætlað er 

byrjendum og hægt er að sníða að þörfum barna með einhverfu.  

Gífurleg vinna liggur í gerð handrits að lestrarforriti. Meðal annars var gerð stutt 

könnun þar sem fagaðilar, foreldrar og starfsmenn einhverfudeilda svöruðu 

spurningum sem leiddu til afgerandi niðurstaðna varðandi vöntun á lestrarforriti fyrir 

börn sem eru að hefja sitt lestrarnám og eins hinna sem glíma við sértæka 

námsörðuleika eða hindranir í námi. Að lokinni greiningu og gerð handrits sem byggir 

á gagnreyndum kennsluháttum og viðurkenndri þekkingu tekur við ekki síður langt 

ferli þar sem forritarar og ýmsir hönnuðir myndgera hugmyndir mínar og við taka 

margskonar prófanir. Markmið verkefnisins að þróa handrit að kennsluforriti í 

spaldtölvur fyrir byrjendur í lestri, þar sem kennsla barna með einhverfu er í 

brennidepli er að sönnu vel á veg komin og kynning á fjölmörgum hugmyndum að 

forritinu liggur fyrir.  

 

Ég hef leitast við að svara þeirri spurningu hvernig eiginleikar spjaldtölva geti stuðlað 

að bættri getu og farsælu lestrarnámi barna með einhverfu og einnig hvort vöntun sé á 

faglegu lestrarforriti.  

Eins og kemur fram að ofan eru allir þeir sem til var leitað um álit á einu máli. Það fer 

því vel á því að vitna til viðtals við Sigrúnu Hjartardóttur einhverfusérfræðing þar sem 

hún telur spjaldtölvur vera að koma sterkar inn í nám og kennsluaðferðir barna með 

einhverfu og endurspeglast í eiginleikum spjaldtölvunnar, ekki síst hvað varðar allt 

sjónrænt skipulag. Að börn með einhverfu hugsi oft myndrænt áður en þau segi orð, 

að myndir séu oft þeirra fyrsta tungumál og orð oft þeirra seinna tungumál. Að námið 

verði einfaldlega meira spennandi og fjölbreyttara t.d. með nýjum myndum, hljóðum 

og betri sýnikennslu. Í spjaldtölvu geti börnin ýmist snert eða dregið fingur t.d. við 

stafaskrift eða úrlausn svara. Hlustað á hljóð stafa og myndað orð sem auðveldar 

mörgum einhverfum börnum að gera sig betur skiljanleg ásamt því að þau hafa fleiri 

sýnilega valkosti og öðlast um leið meira sjálfstæði. Einnig er algengt hjá börnum 



 63 

með einhverfu að þau verði oft leið á náminu og viðfangsefninu ef svörunin er ekki 

nógu skýr, hröð og spennandi og þar uppfylla eiginleikar spjaldtölvunar og þá 

sérstaklega iPad vel þarfir barna með einhverfu.  

Við gerð þessa lokaverkefnis og af athugunum mínum bæði úti á vettvangi og í 

viðræðum við fagfólk var leitað svara við því hvort eiginleikar spjaldtölvu geti stuðlað 

að bættri getu og farsælla lestrarnámi barna með einhverfu. Möguleikar lestrarforrits 

fyrir byrjendur í lestri sem hægt er að sníða að þörfum barna með einhverfu og barna 

með aðrar raskanir eru óumdeilanlegir. Jafnframt tel ég að iPad sé fremri öðrum 

vörumerkjum á markaði. Sérstaklega þegar horft er til þarfa barna með einhverfu, þar 

sem svörun og endurgjöf þarf að vera hröð, myndgæði góð og einfalt og aðgengilegt 

viðmót. Prófanir í tilraunaverkefnum bæði í Brekkuskóla á Akureyri og í tveimur 

grunnskólum í Hafnarfirði hafa jafnframt sýnt fram á það. 
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9. Lokaorð  

Kveikjan að Meistaraverkefninu varð til fyrir nokkrum árum úti á vettvangi í starfi 

mínu sem þroskaþjálfi við kennslu barna með einhverfu. Oft reyndist mér erfitt að 

fanga athygli nemenda minna sökum þess að námsefnið sem í boði var höfðaði illa til 

þeirra og var fremur einsleitt. Erfitt getur reynst að kalla fram bæði áhuga og löngun 

til náms hjá nemendum með einhverfu sökum þess hvað leiðin er oft löng að finna út 

úr áhugasviði þeirra. Fjölbreyttir eiginleikar spjaldtölva og lestrarforrtit sem sníða 

mætti að þörfum og áhugasviði hvers og eins myndi hvetja nemandann til að tileinka 

sér þekkingu og færni sem er nauðsynleg undirstaða lestranáms. Þeir möguleikar sem 

spjaldtölvan býður upp á og þá sérstaklega iPad eru til þess fallnir að leysa þann 

vanda sem takmörkuð athygli og úthald nemenda með einhverfu skapar. Óendanlegir 

möguleikar spjaldtölva og áhugaverðar leiðir sem höfða vel til einstaklingsins 

takmarkast einugis af hugmyndaauðgi kennarans. Með óendanlegum möguleikum 

spjaldtölvunnar er mögulegt að höfðað sé til áhugahvatar nemanda ásamt því að 

auðvelda foreldrum að sinna heimanámi með börnum sínum í faglegu, grípandi, 

skapandi og skemmtilegu umhverfi lestrarforrits í spjaldtölvunni. 

Það er ljóst að mikil vöntun er á íslensku lestrarforriti og allt bendir til þess að 

heppilegast væri að slíkt forrit væri gert fyrir spjaldtölvu, þar sem eiginleikar þeirra 

höfða vel til markhópsins, þær eru mjög einfaldar í notkun og gagnvirkar. 

 

Til verkefnisins hefur fengist styrkur og í samráði við leiðbeinanda minn var útbúið 

bréf í formi styrkumsóknar ásamt því að stofnaður var vörslureikningur í Háskóla 

Íslands. Þegar eru komin framlög og styrkir inn á reikninginn og hafa nokkur fyrirtæki 

gefið loforð fyrir frekari styrkjum þegar eitthvað sýnilegt hefur litið dagsins ljós eins 

og til dæmis kynningar App fyrir væntanlegt lestrarforrit. 
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Viðauki 1: Könnun 

Vinsamlega svarið eftirfarandi könnun í Meistaraverkefni mínu við Uppeldis og 

menntunarfræðideild við Háskóla Íslands.  

Um hvort þú teljir að þörf sé fyrir faglegt íslenskt Lestrarforrit fyrir byrjendur í 

lestri ?   

 

Settu kross í kassan að framan um það sem á við um þig: 

 

 Ertu Foreldri /forráðamaður barns í Einhverfudeild 

 Ertu starfsmaður í Einhverfudeild 

 Ertu fagaðili / sérfæðingur í Einhverfudeild 

 

Svaraðu eftirfarandi spurningum með því að setja kross í kassann að framan við 

svarmöguleikann sem þú velur. 

 

1. Ertu hlynt / hlyntur notknunar spjaldtölva við kennslu ?  

 Já 

 Hvorki / né 

 Nei 

 

2. Telur þú að þörf sé fyrir faglegt íslenskt Lestrarforrit fyrir byrjendur í lestri ? 

 Já 

 Hvorki /né 

 Nei 

 

3. Telur þú að slíkt forrit myndi auka áhuga og námsárangur þíns  

barns/barnanna ásamt því að auðvelda aðstandendum að læra heima með 

börnunum ?  

 Já  

 Hvorki / né 

 Nei 

 

                          

                         Takk fyrir að taka þátt   (Áslaug Þóra Harðardóttir) 
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Viðauki 2: Persónugerðir stafir 
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Viðauki 3: Afstöðumynd af fiverr.com 
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Viðauki 4: Hugmyndir að handriti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sýnishorn af þeirri þróunarvinnu sem nemandi fór í gegnum við gerð handrits að 

lestrarforriti. Sjá meðfylgjandi möppur. 


