
 

 

 

 

 

Þörfunum mætt? 

Könnun á reynslu foreldra leikskólabarna með röskun á 

einhverfurófi af greiningarferli, kennslu, stuðningi og samstarfi 

 

 

 

Eva Sif Jóhannsdóttir 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs 

Uppeldis- og menntunarfræðideild 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Þörfunum mætt? 

Könnun á reynslu foreldra leikskólabarna með röskun á 

einhverfurófi af greiningarferli, kennslu, stuðningi og samstarfi 

 

 

 

Eva Sif Jóhannsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed-prófs í sérkennslufræðum 

Leiðbeinandi: Dr. Anna-Lind Pétursdóttir 

 

Uppeldis- og menntunarfræðideild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2016 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þörfunum mætt? Könnun á reynslu foreldra leikskólabarna með röskun á 

einhverfurófi af greiningarferli, kennslu, stuðningi og samstarfi 

 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs við Uppeldis- og 

menntunarfræðideild, Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

 

© 2016 Eva Sif Jóhannsdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Kópavogur, 2016  



 

3 

Formáli 

Þessi ritgerð fjallar um reynslu foreldra einhverfa leikskólabarna af 

sérfræðiþjónustu, samvinnu og stuðningi meðan barnið var í leikskóla. Ég 

hef starfað við sérkennslu í leikskólum undanfarin 13 ár og hef unnið mikið 

með börnum með einhverfu. Ég hef mikinn áhuga á að fá innsýn inn í 

hugarheim og viðhorf foreldra einhverfra barna hvað varðar þá þjónustu 

sem börn þeirra og þeir eru að fá í leikskólanum. Ritgerðin er 30 eininga 

meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed gráðu í uppeldis- og 

menntunarfræðum með áherslu á sérkennslufræði. 

Ég vil byrja á að þakka Önnu-Lind Pétursdóttur leiðsagnarkennaranum 

mínum fyrir góðar ábendingar og gott samstarf. Bestu þakkir fá frábærir 

vinnufélagar mínir í leikskólanum Furugrund og þá sérstaklega Helga 

Jónsdóttir, leikskólastjóri fyrir mikinn skilning, stuðning og umburðarlyndi á 

meðan á vinnunni stóð. Sérstakar þakkir fá Ásta Björnsdóttir og Sólveig 

Sigurvinsdóttir fyrir samræður, hjálpsemi og hvatningu. 

Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni og þá sérstaklega manninum mínum, 

Rolf Hákoni Arnarsyni sem lét þetta ferli ganga upp með mér með fórnfýsi 

og þrautseigju. Sérstakar þakkir fær svo Ýmir Örn sonur minn sem veitti mér 

ánægju og kraft til að standa mig vel á hverjum degi. 

Þátttakendum vil ég þakka sérstaklega, án þeirra hefði þessi rannsókn 
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Ágrip 

Samvinna foreldra og leikskólastarfsfólks þarf alla jafna að byggja á trausti 

og virðingu og á það ekki síður við þegar um er að ræða börn með frávik í 

þroska eins og einhverfu. Foreldrar þurfa að upplifa sig sem þátttakendur í 

námi barna sinna og finna að skoðanir þeirra og innsýn skipti máli. 

Skólanámsskrár, lög og stefnur skóla gera ráð fyrir að foreldrar séu virkir 

þátttakendur í námi barna sinna og þeirra álit skipti máli. Til að sjá hvað vel 

er gert og kanna hvaða hindranir eru í veginum var lögð spurningakönnun 

(n=114) fyrir foreldra barna með röskun á einhverfurófi á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna upplifun foreldra af 

greiningarferlinu, samstarfi, stuðningi og sérfræðiþjónustu við börn þeirra 

greind með röskun á einhverfurófi, í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Kannað var hvernig foreldrar meta samskipti milli sín og leikskóla, hvernig 

þeim er háttað og hvað foreldra telja mikilvægast í þeim efnum. Einnig var 

skoðað hvernig foreldrar upplifa stuðning í leikskólanum og hvaða aðstoð 

og sérfræðiþjónusta þeir telja að hafi hjálpað sér mest. Spurt var út í val á 

kennsluaðferðum og ástæður valsins. Að lokum var spurt um 

einstaklingsnámsskrárgerð og þátttöku foreldra í teymisvinnu með 

starfsfólki leikskólans og stoðþjónustu viðkomandi sveitarfélags.  

Rannsókn sem þessi hefur hagnýtt gildi fyrir fagaðila sem vilja auka 

skilning sinn á reynsluheimi foreldra einhverfra barna. Notuð var megindleg 

rannsóknaraðferð þar sem spurningalisti var sendur rafrænt til foreldra. 

Úrtakið var unnið í samráði við skólaskrifstofur allra bæjarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu. Um er að ræða markmiðsúrtak þar sem leitað er að 

þátttakendum sem má skilgreina sem afmarkaðan hóp sem býr yfir 

ákveðinni reynslu og þekkingu sem rannsóknin beinist að. Svarhlutfall í 

könnuninni var 62%, luku 72 af 114 foreldrum könnuninni.  

Helstu niðurstöður voru að snemmtæk íhlutun í leikskóla hefst hjá 

stórum hluta barna fyrir fullnaðargreiningu hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins. Meirihluti foreldra einhverfra barna er ánægður með þá kennslu og 

stuðning sem börn þeirra fá í leikskólanum óháð þeirri kennsluaðferð sem 

beitt er. Marktæk tengsl voru milli kennsluaðferðar og hversu sáttir 

foreldrar voru við aðferðina en foreldrar sem eiga börn í atferlisþjálfun voru 

oftar mjög sáttir en foreldrar barna í skipulagðri kennslu voru oftar frekar 

sáttir (x²(2,N=58)=10,4, p=0,006). Unnið er í teymum með foreldrum í 
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langflestum tilfella og er bæði ánægja með teymin, einstaklingsnámsskrár 

og framfarir barnanna. Marktæk tengsl voru á milli kennsluaðferðar og 

hversu mikil áhrif foreldrar telja sig hafa haft á val á aðferð (x²(2,N=55)=7,3, 

p=0,026). 

Stórt hlutfall foreldra vill fá meiri upplýsingar um þær kennsluaðferðir 

sem eru í boði innan síns sveitarfélags. Rúmlega þriðjungur foreldra hefur 

þurft að færa barnið sitt milli leikskóla eða hefur íhugað að gera það svo 

barnið fái þá þjónustu sem foreldrarnir telja að henti því best. Þó hefur 

aðeins helmingur foreldra eða færri sótt þau námskeið sem Greiningar- og 

ráðgjafarstöðin býður upp á. Góð samskipti og árangursríkt samstarfs var 

talið ómetanlegt. Einnig komu foreldrar margoft inn á hversu mikilvægt 

fagfólkið sjálft er, reynsla þess, þekking og viðmót þó áherslurnar væru 

ólíkar eftir starfssviðum fagfólksins.  
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Abstract 

Meeting the needs? Perceptions of parents of children with ASD regarding 

the diagnostic process, cooperation and support in preschools 

 

Cooperation between parents and preschool staff needs to build on trust 

and respect, especially when children have special needs. It is important 

that parents see themselves as active in the cooperation and that their 

opinions matter. Curriculums, laws and policies assume that parents are 

active participants in their children’s education and that their opinion is 

taken in. In order to see what aspects of this cooperation are working well 

and what obstacles are in the way, a survey (n=114) was submitted to 

parents of children with autism spectrum disorder (ASD) in preschools in 

the capital area of Reykjavík, Iceland.  

The main goal of the study was to examine parents’ perception of the 

diagnostic process, cooperation, support and expert services for their 

children diagnosed with ASD in preschools in the capital area. Parents’ 

views on communication between the preschool and themselves were 

assessed and what parents think is most important to foster cooperation. 

How parents experience support in the preschool and what help and expert 

consultation they think has helped them the most. They were asked about 

the selection process of the teaching approach used with their child at the 

preschool, the individual education plan and their participation in 

teamwork with the preschool staff and consultants from the municipality.  

This research has practical value for professionals who want to deepen 

their understanding of the experience parents of autistic children in 

preschools. A quantitative approach was used where a web- questionnaire 

was sent to parents through email. The sample was made in collaboration 

with the school office of all the towns in the capital area. This is a purposive 

sample where the researcher seeks out participants with a certain 

experience directly linked to the research topic. The response rate was 

62%, 72 of 114 parents completed the survey. 

The main results are that early intervention starts before the formal 

diagnostic process is completed at the State diagnostic and counseling 

centre. A majority of parents is happy with the teaching and support their 

child receives in the preschool regardless of which teaching approach is 
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being used. A statistical significance was found between the teaching 

approach and how satisfied parents were with the approach. Parents of 

children in ABA were more often very satisfied and parents of children in 

TEACCH were more often rather satisfied with the approach 

(x²(2,N=58)=10,4, p=0,006).  

Parents and professionals work in teams that meet regularly in the 

majority of cases and the parents are happy with their teams, individual 

curriculums and progress of their child. A statistical significance was found 

between teaching approach and how much influence the parents thought 

they had on choosing an approach (x²(2,N=55)=7,3, p=0,026). A great 

majority of parents expressed that they wanted more information about 

the teaching approaches that are available in their community. However 

fewer then half of the parents have attended workshops held by the State 

diagnostic and counseling centre. Astonishingly, one third of parents has 

had to move their child between preschools or has considered moving 

them to get the service they feel their child needs. Good communication 

and effective cooperation were regarded crucial. The parents stated as well 

how important the role of the staff was, their experience, knowledge and 

attitude.  
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1 Inngangur 

Viðfangsefni verkefnisins er að veita innsýn í reynslu foreldra leikskólabarna 

með röskun á einhverfurófi af greiningarferlinu, samstarfi við fagfólk, 

sérfræðiþjónustu, kennslu og stuðningi við barnið.  

1.1 Gildi rannsóknar 

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á mikilvægi góðs og árangursríks 

samstarfs milli heimilis og skóla (Ferguson, o.fl., 2012; Turnbull, Turnbull, 

Erwin, Soodak og Shogren, 2011). Samstarf felst í því að tveir eða fleiri 

aðilar eiga sér sameiginlegt markmið sem allir stefna að og taka 

sameiginlega ábyrgð á (Nanna Kristín Christiansen, 2011). Sýnt hefur verið 

fram á að veigamestu þættir í árangursríku samstarfi séu traust og virðing 

og því þarf samvinna að vera á jafningjagrundvelli (Ingibjörg Auðunsdóttir, 

2008; Turnbull o.fl., 2011). Hvorki í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) né 

aðalnámsskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er 

fjallað um stuðning við foreldra, valdeflingu (e. empowerment) eða hvernig 

ráðgjöf eigi að veita eða hvaða sérfræðiþjónustu eigi að bjóða foreldrum 

sem takast á við greiningarferli barns. Því leikur rannsakanda forvitni á að 

vita hvert mat foreldra er af þeirri sérfræðiþjónustu sem er í boði á 

höfuðborgarsvæðinu annarsvegar og hinsvegar hvernig þeir meta samstarf 

sitt við fagfólk hjá sínu sveitarfélagi. Einnig vill rannsakandi kanna hvort 

munur sé á reynslu foreldra milli sveitarfélaga og hvort munur er á reynslu 

foreldra eftir því hvaða kennsluaðferð er notuð með barninu.  

Fagfólk í leikskólum þarf að vera í sérstaklega nánu samstarfi við foreldra 

fatlaðra barna (Tucker og Schwartz, 2013) og því telur rannsakandi að 

rannsókn sem þessi geti hjálpað fagfólki að skilja forsendur og sýn foreldra á 

samstarfið og þá sérfræðiþjónustu og kennslu sem barn þeirra fær. 

Foreldrar barna sem greinast með frávik í þroska eins og röskun á 

einhverfurófi standa frammi fyrir ótal ákvörðunum og ætti að standa til 

boða stuðningur fagaðila. Mikilvægt er að hlusta á raddir foreldra þar sem 

þeir eru sérfræðingar í sínum eigin börnum. Stuðningur, ráðgjöf og 

sérfræðiþjónusta þurfa að byggja á faglegri þekkingu og hafa rannsóknir 

sýnt að vel heppnuð snemmtæk íhlutun eða þjálfun frá upphafi getur skipt 

sköpum (Eikeseth, Smith, Jahr og Eldevik, 2007: 273; McEachin, Smith og 

Lovaas, 1993; Peters-Scheffe, Didden, Mulders og Korzilius, 2010; Ramey og 

Ramey, 2004: 487).  
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1.2 Bakgrunnur og val á viðfangsefni 

Ég hef unnið mikið með börnum með einhverfu og einnig hef ég kynnst 

foreldrum barna með sérþarfir í gegnum bæði systur mína og bestu 

vinkonu. Þar hafa verið átök og barátta við kerfið en líka sigrar, gleði og 

ánægja. Rannsókn sem þessi getur veitt starfsfólki sveitarfélaga innsýn í 

reynslu foreldra leikskólabarna með einhverfu sem vonandi nýtist við að 

mæta þörfum þeirra enn betur. Niðurstöður ritgerðarinnar geta einnig 

hjálpað fagfólki að setja sig í spor foreldra og fá að sjá svart á hvítu hvað 

hefur gefið góða raun og hverju sé ábótavant í samstarfi og 

sérfræðiþjónustu. Það er einlæg ósk mín að hægt verði að nota gögn úr 

rannsókninni sem kveikju að stærra verkefni á sviði rannsókna í uppeldis- og 

menntunarfræði og að niðurstöður þessara rannsóknar veiti innblástur að 

frekari rannsóknum á þessu sviði og með því megi fá betri sýn á reynslu 

foreldra leikskólabarna með röskun á einhverfurófi af fyrsta skólastiginu á 

Íslandi. 

1.3 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með rannsókninni er að veita innsýn inn í reynslu foreldra 

leikskólabarna með röskun á einhverfurófi. Rannsókn sem þessi hefur 

hagnýtt gildi fyrir fagaðila sem vilja auka skilning sinn á reynslu foreldra 

fatlaðra barna, þörfum þeirra og hvernig þeim er mætt. Fáar íslenskar 

rannsóknir eru til um efnið og því telur rannsakandi áríðandi að varpa ljósi á 

hverjar þarfir foreldra eru. Þær rannsóknarspurningar sem leitast verður við 

að svara eru:  

 Hver er reynsla foreldra barna með röskun á einhverfurófi af 
greiningarferlinu, samstarfi, stuðningi og sérfræðiþjónustu í 
leikskólum á höfuðborgarsvæðinu? 

 Hvað hefur foreldrum barna með röskun á einhverfurófi þótt 
gagnlegast í kennslu og stuðningi við barn þeirra? 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Hér í inngangi var fjallað um tilgang og gildi 

rannsóknarinnar auk umræðu um bakgrunn rannsakanda og val á 

viðfangsefni. Farið var yfir markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

settar fram.  

Í öðrum kafla er sagt frá fræðilegri þróun mála, röskun á einhverfurófi, 

flokkum og einkennum einhverfu auk greiningarviðmiða. Einnig verður 

fjallað um tíðni og orsakir einhverfu og greiningarferlið. Því næst er fjallað 
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um þróun úrræða og skólaþjónustu, skóla án aðgreiningar og snemmtæka 

íhlutun. Þar á eftir verður fjallað um tvær helstu kennslu- og 

þjálfunaraðferðir hér á landi, val á aðferðum, skil milli skólastiga og 

einstaklingsnámsskrár. Að lokum verður fjallað um þarfir foreldra, samskipti 

og samstarf, teymisvinnu, valdeflingu og stuðning og markmið rannsóknar. 

Í þriðja kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar. 

Fjallað verður um þátttakendur, spurningalistann og framkvæmd 

rannsóknar. Einnig verður fjallað um áreiðanleika, réttmæti, siðferðisleg 

álitamál og tölfræði. Í fjórða kafla verður gerð grein fyrir helstu 

niðurstöðum í fjórum undirköflum. Sá fyrsti fjallar um barnið og sýn foreldra 

af greiningarferlinu. Annar um skóla án aðgreiningar, snemmtæka íhlutun 

og kennsluaðferðir. Í þriðja kafla er fjallað um samskipti og samstarf við 

leikskólann og að lokum verður fjallað um stuðning. Fimmti kafli er 

umræðukafli þar sem rannsóknarspurningar eru ræddar og settar í 

fræðilegt samhengi. Í sjötta og síðasta kafla rannsóknarinnar eru lokaorð 

þar sem farið er yfir hagnýtt gildi rannsóknarinnar og hvaða mögulegan 

lærdóm má draga af niðurstöðum hennar.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur og staða þekkingar 

Hér á eftir verður fjallað um kenningar og hugtök sem tengjast viðfangsefni 

rannsóknarinnar og höfð voru til hliðsjónar við úrvinnslu gagnanna sem 

söfnuðust. Sagt verður frá röskun á einhverfurófi, skóla án aðgreiningar, 

snemmtækri íhlutun, helstu kennslu- og þjálfunaraðferðum á Íslandi, 

valdeflingu og foreldrasamstarfi. Fléttað verður inn í textann niðurstöðum 

úr innlendum og erlendum rannsóknum sem gerðar hafa verið á viðhorfum 

og reynslu foreldra barna greindum með röskun á einhverfurófi. Til 

einföldunar og styttingar verður í þessari rannsókn notast við hugtakið 

einhverfa þegar það hentar betur en röskun á einhverfurófi. 

2.1 Þróun mála – saga einhverfu 

Hugtakið einhverfa (e. autism) kom fyrst fram á sjónarsviðið árið 1943 

þegar barnalæknirinn Kanner (1943) birti grein sem fjallaði um truflanir á 

tilfinningatengslum hjá 11 börnum á aldrinum 2-11 ára. Þar dró hann saman 

margs konar einkenni sem mynduðu heilkennið sem hann gaf þetta nafn, 

einhverfa (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsóttir, 2014). 

Kanner lýsti hegðun fyrrnefndra barna sem áttu það sameiginlegt að lifa í 

eigin heimi. Þau áttu erfitt með að mynda tilfinningatengsl við annað fólk, 

voru sein til máls og sum lærðu aldrei að tala. Þau barnanna sem náðu 

einhverjum málþroska, beittu málinu á sérkennilegan hátt sem var úr takt 

við umhverfið og önnur bergmáluðu það tal sem þau heyrðu. Leikir 

barnanna voru einfaldir og fólust flestir í því að endurtaka sömu athöfnina 

ítrekað. Áhugamál barnanna voru einnig mjög einhæf, þau þoldu illa 

breytingar og vildu sífellt gera það sama. Einnig voru hreyfingar þeirra 

síendurteknar (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsóttir, 2014).  

Kanner (1943) taldi upp þessi einkenni og gaf þeim heitið barnaeinhverfa 

sem hann taldi vera meðfædda truflun í þroska. Í fyrstu var einhverfa talin 

vera barnageðveiki sem líkja mætti við geðklofa fullorðinna sem síðar kom í 

ljós að átti sér ekki stoð í veruleikanum. Sumir töldu að einhverfa stafaði af 

tilfinningakulda mæðra barnanna og eina lækningin fælist í því að taka 

börnin af foreldrum sínum. Byggði sú greining á stefnu sálgreiningar þar 

sem megininntakið er að atferli manna stjórnist meðal annars af lítið 

meðvituð öflum.Bettelheim kom síðar fram með hugtakið „ísskápsmæður“, 

sem lýsti köldum mæðrum sem veittu börnunum ekki næga hlýju og 

umhyggju og var á tímabili áberandi í umræðunni um einhverfu (Sarrett, 

2011). Sú kenning var lengi við lýði og það var ekki fyrr en á sjöunda 

áratugnum sem það var orðin viðurkennt að einhverfa stafaði af 
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líffræðilegum orsökum en var ekki afleiðing uppeldis (Fombonne, 2003). 

Síðar kom í ljós að einhverfa er þroskaröskun og einkennin stafa af frávikum 

í taugaþroska (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsóttir, 2014; 

Páll Magnússon, 1993). Kenning Kanners (1943) um einhverfu hefur 

nokkurn veginn staðist en hins vegar hefur skilningur á eðli og orsökum 

einhverfu aukist og breyst verulega (Volkmar, Klin og Cohen, 1997). Segja 

má að sýn sálgreiningar hafi hamlað þróun skilnings á orsökum og eðli 

einhverfu og því einnig hamlað skilningi á þörfum einhverfra og fjölskyldna 

þeirra. Miklar breytingar hafa orðið á því hvernig við nálgumst og skiljum 

einhverfu og ber þar fyrst að nefna hugmyndir um að hún geti verið 

misalvarleg og að einkennin raði sér á einhverskonar róf eða vídd, svokallað 

einhverfuróf (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsóttir, 2014).  

2.1.1 Röskun á einhverfurófi og greiningarviðmið 

Röskun á einhverfurófi (e. autism spectrum disorder) hefur verið skilgreind 

samkvæmt greiningarviðmiðum ICD-10 (e. International Statistical 

classification of Diseases and health related problems, 10 útgáfa) sem 

þroskaröskun sem telst til gagntækra þroskaraskana (e. Pervasive 

developmental disorders) þar sem einkennin birtast á mjög fjölbreyttan 

hátt (World Health Orgainization, 2014). Við greiningu á þroskafrávikum 

barna á Íslandi er notað evrópskt greiningarviðmið ICD-10 sem gefið er út af 

Alþjóða-heilbrigðisstofnuninni (World Health Organization, 2014). Aftur á 

móti er í Bandaríkjunum gjarnan stuðst við DSM-5 (e. Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders greiningarviðmið sem gefið er út af 

Ameríska geðlæknafélaginu (American Psychiatric Association, 2013). 

Samkvæmt nýjustu greiningarviðmiðum, DSM-5 er fjallað um greininguna 

röskun á einhverfurófi sem yfirhugtak yfir allar þær þroskaraskanir sem falla 

undir einhverfu (American Psychiatric Association, 2013). Búast má við að 

hugtakið röskun á einhverfurófi muni einnig verða ofan á þegar kemur að 

elleftu endurskoðun ICD kerfisins sem á að koma út árið 2017 (Evald 

Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsóttir, 2014). Þrátt fyrir að örlítill 

munur sé á greiningarviðmiðunum tveimur þá eiga þau meira sameiginlegt 

en ekki (Volkmar o.fl., 1997). Flokkunarkerfi þessi eru talin íhaldssöm og 

hugtakið gagntækar þroskaraskanir hefur verið gagnrýnt og talið veita 

ónákvæmar og takmarkaðar upplýsingar vegna þess að aðrar raskanir í 

taugaþroska eru ekki síður gagntækar (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín 

Guðmundsdóttir, 2014).  

Hver einstaklingur greindur með einhverfu er einstakur og misjafnt er 

hvernig einkenni birtast og hversu mikil skerðing eða hömlun fylgir þeim 
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(Volkmar o.fl., 1997). Alvarleiki felst í því hversu mörg einkennin eru og 

hversu sterk áhrif þau hafa á líf einstaklingsins (Evald Sæmundsen og 

Andrea Katrín Guðmundsóttir, 2014). Segja má að með hugtakinu röskun á 

einhverfurófi sé verið að vísa í ólíkar birtingarmyndir einhverfu og lýsa þeim 

margbreytileika fólks sem greint er með einhverfu (American Psychiatric 

Association, 2013). Á öðrum enda rófsins er fjallað um Aspergerheilkenni (e. 

Apergersyndrome) sem er talin tiltölulega væg útgáfa af einhverfu. Á hinum 

enda rófsins er dæmigerð einhverfa eða bernskueinhverfa (e. childhood 

autism) sem hefur oft í för með sér miklar þroskahamlanir. Á rófinu teljast 

einnig gagntækar þroskaraskanir og fellur ódæmigerð einhverfa (e. atypical 

autism) þar undir ásamt Retts heilkenni (e. rett´s disorder), sem aðeins 

herjar á stúlkur auk upplausnarþroskaröskunar (e. childhood disintegrative 

Disorder) (World Health Organization, 2014). Farið verður nánar yfir þessar 

skilgreiningar hér á eftir.  

Einhverfa er röskun í taugaþroska sem leiðir af sér ákveðin einkenni í 

hegðun.  Þau hafa mismunandi birtingarform eftir einstaklingum auk þess 

sem þau geta breyst eftir aldri, oftast birtast þau um tveggja ára aldur en 

stundum fyrr. Fyrstu einkenni eru oft seinkaður málþroski (Volkmar, Lord, 

Bailey, Schultz, og Klin, 2004). Foreldrar eru oft á tíðum þeir fyrstu sem taka 

eftir þessum frávikum hjá barninu sínu þó þeir viti ekki endilega að um 

einhverfu sé að ræða (Dawson og Osterling, 1997; Sigríður Lóa Jónsdóttir, 

2014a). Þeir eru oft komnir með áhyggjur af þroska barnsins áður en það 

nær tveggja ára aldri og nær allir áður en fjórða aldursári er náð (Sigríður 

Lóa Jónsdóttir, 2014a) og  leita þá til sérfræðinga sem gruna oft einhverfu 

eða í tæplega 72% tilfella. Þegar foreldrar eru beðnir um að líta til baka telja 

allflestir eða um 83% að einkenni einhverfu hafi verið komin fram fyrir 

tveggja ára aldur (Sigríður Lóa Jónsdóttir, Evald Sæmundsen, Ingibjörg Sif 

Antonsdóttir, Sólveig Sigurðardóttir og Daníel Ólason, 2011).  

Einkenni einhverfu koma helst fram á þremur sviðum, í félagslegri 

hegðun, boðskiptum og sérkennilegri eða áráttukenndri hegðun 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d., Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 

2014). Þessi einkenni eru einungis sýnileg í hegðun einstaklingsins og því 

engin læknisfræðileg próf sem hægt er að nota til þess að greina einhverfu. 

Þess í stað eru lagðir fyrir ýmsir matskvarðar, til dæmis CARS (Childhood 

Autism Rating Scale) en þetta er sá matskvarði sem hefur verið hvað mest 

rannsakaður. Samhliða því eru notuð önnur greiningartæki líkt og ADI-R 

(Autism Diagnostic Interview-Revised) sem er staðlað greiningarviðtal. Það 

er ávallt notað ásamt ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) sem 

er stöðluð hegðunarathugun (Lord, 1997; Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 

2014).  
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2.1.2 Einkenni og helstu flokkanir  

Röskun á einhverfurófi telst eins og áður segir til gagntækra þroskaraskana 

og er greint á rófi. Með því að hugsa um einhverfu sem róf gerir það okkur 

kleift að raða alvarleika hömlunarinnar á ákveðna vídd. Má þá segja að 

sumar raskanirnar séu vægari en aðrar alvarlegri og gagntækari. 

Aspergerheilkenni telst til vægari hluta rófsins en bernskueinhverfra 

alvarlegri hluta þess.  Í töflu 1 má sjá helstu einkenni og flokkanir einhverfu. 

Tafla 1. Gagntækar þroskaraskanir samkvæmt ICD-10 staðlinum 

Kóði   Heiti röskunar       

F84.0 
 

Bernskueinhverfa 
   

F84.1 
 

Ódæmigerð einhverfa 
  

F84.2 
 

Retts-heilkenni 
   

F84.3 
 

Upplausnarþroskaröskun barna 
 

F84.5 
 

Aspergerheilkenni 
   

F84.8 
 

Röskun á einhverfurófi 
  

F84.9 
 

Gagntæk þroskaröskun, ótilgreind 
 

F70 ogF84.8   Þroskahömlun (F70) og röskun á einhverfurófi (84.8) 

Heimild: World Health Organization, 2014 

Bernskueinhverfa eða dæmigerð einhverfa er líkust upphaflegu 

skilgreiningu Kanners (1943). Börn greind með bernskueinhverfu eru með 

veruleg frávik í þroska á þremur tilteknum sviðum, félagslegum, mállegum 

og hegðunarlegum. Sífellt fleiri börn sem ekki eru með þroskahömlun fá í 

dag bernskueinhverfugreiningu þó 72% þeirra séu undir þroskahömlunar-

mörkum, sem miðast við greindartölu undir 70 (Evald Sæmundsen, 2014). 

Fyrstu einkenni bernskueinhverfu tengjast frávikum í málþroska, 

erfiðleikum við tengslamyndun og áráttukenndri eða stegldri hegðun. 

Einkennin valda því oft að foreldrar leita til lækna eða annarra sérfræðinga 

eftir ráðgjöf (World Health Organization, 2014). Einkenni geta byrjað að 

koma fram við um 18 mánaða aldur (Páll Magnússon, 1997). Börn sem 

greinast með bernskueinhverfu eiga í erfiðleikum með að mynda tengsl og 

samskipti þeirra skortir oft félagslega gagnkvæmni. Í öðru lagi eiga þau erfitt 

með tjáningu, málþroski er oft takmarkaður og frumkvæði að samræðum 

skortir. Einnig eru samræður mikið á þeirra eigin forsendum og einkennast 

af endurtekningum og sérstakri orðanotkun. Í þriðja lagi á hegðun barnanna 

til að vera áráttukennd og sérkennileg. Áhugasvið þeirra er oft mjög þröngt 

og takmarkað og þau þola illa breytingar (World Health Organization, 2014). 
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Ódæmigerð einhverfa er greind þegar hegðun og þroski uppfyllir ekki 

greiningarskilmerki bernskueinhverfu að fullu, það er þegar ekki greinast 

einkenni af öllum þremur sviðum einhverfu. Til þess að greinast með 

ódæmigerða einhverfu þá þarf talsverður fjöldi einkenna að vera til staðar. 

Einkennin eru samsett á annan hátt en hjá þeim sem greinast með 

bernskueinhverfu (World Health Organization, 2014). 

Börn sem greinast með Aspergerheilkenni glíma við verulega skerðingu á 

sviði félagshæfni sem lýsir sér þannig að þau eiga erfitt með að halda 

augnsambandi, slök tengslamyndun er við jafnaldra og áhugaleysi á 

samskiptum. Þau eiga erfitt með að skilja tilfinningar annarra og sýna öðru 

fólki viðeigandi viðbrögð. Börn sem greinast með Aspergerheilkenni eru 

yfirleitt með meðalgreind, þau læra málið á eðlilegum hraða og gengur oft 

vel í skóla. Þau geta sýnt einkenni sjálfsörvandi hegðunar (e. self 

stimulation) á borð við að blaka höndum. Þau eiga sér oft afmörkuð 

áhugamál og geta haft þráhyggju gagnvart ákveðnum viðfangsefnum. Einnig 

hafa þau mikla þörf fyrir vanafestu (World Health Organization, 2014). Börn 

greind með Aspergerheilkenni sækja oft ekki í samskipti og það er stundum 

eins og þau skilji ekki tilgang með þeim og virðist vera sama um þau 

(Volkmar o.fl., 1997).  

Retts heilkenni er fátíður litningagalli sem finnst aðeins í stúlkum en 

fellur þó undir einhverfuróf. Í byrjun þroskast stúlkurnar eðlilega, læra 

jafnvel að skríða og tala eins og jafnaldrar en á milli 7 til 24 mánaða aldurs 

fer þeim skyndilega aftur. Þær missa vald yfir sjálfráðum hreyfingum eins og 

að ganga og missa niður þá hæfni sem þær hafa náð og hætta að þroskast 

eðlilega. Tjáskiptahæfni og færni í félagslegum samskiptum er einnig skert 

og oft glíma þær við skertan vitsmunaþroska (World Health Organization, 

2014). Retts heilkenni er mjög fágætt og er tíðni þess talin liggja á bilinu  

1/10.000 og 1/15.000, það er ein stúlka af hverjum 10-15 þúsund greinist 

með Retts heilkenni (Cardoza o.fl., 2011).  

Upplausnarþroskaröskun er afar sjaldgæf röskun sem svipar að mörgu 

leyti til bernskueinhverfu. Algengast er að einkenni komi fram við 3-4 ára 

aldur en fram að því hefur þroski verið eðlilegur. Þessari röskun fylgir oft 

veruleg skerðing á vitsmunaþroska (Páll Magnússon, 1997). Einkennin koma 

fram í því að barnið tapar niður þeirri færni sem það hefur náð valdi á. 

Afturför verður í málþroska og færni í leik verður frumstæð. Ásamt þessum 

einkennum koma fram skýr einhverfueinkenni á að minnsta kosti tveimur af 

þremur einkennasviðum einhverfu (World Health Organization, 2014).  
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2.1.3 Algengi og orsakir 

Dæmigerð einhverfa er algengust af öllum röskunum innan 

einhverfurófsins. Í rannsókn sem gerð var árið 2013 (Evald Sæmundsen, Páll 

Magnússon, Ingibjörg Georgsdóttir, Erlendur Egilsson og Vilhjálmur 

Rafnsson, 2013) kom fram að í hópi íslenskra barna greindum með 

einhverfurófsraskanir, fæddum á árunum 1994-1998, voru tæp 28% greind 

með dæmigerða einhverfu, rúm 54% með aðrar raskanir á einhverfurófi og 

um 18% með Asperger-heilkenni. Eins og áður segir eru 

einhverfurófsraskanir mun algengari hjá drengjum en stúlkum, nema Retts 

heilkenni. Niðurstöður erlendra yfirlitsgreina gefa til kynna að hlutfallið sé 

um 4,3-4,5 drengir á móti hverri stúlku (Center for Disease Control and 

Prevention, 2009; Fombonne, 2003). Niðurstöður íslenskar rannsókna ríma 

vel við þær tölur (Sigríður Lóa Jónsdóttir o.fl., 2011) og er talað um að 

einhverfurófsröskun sé um fjórum sinnum algengari hjá drengjum en 

stúlkum (Evald Sæmundsen, 2014). 

Tölur um algengi einhverfu hafa í gegnum tíðina verið á töluverðu reiki 

og hefur rannsóknum ekki alltaf borið saman. Í marga áratugi var talið að 

einhverfurófsröskun væri sjaldgæf fötlun sem næði til 3-5 barna af hverjum 

10.000 (Evald Sæmundsen o.fl., 2013; Fombonne, 2009; Tanguay, 2000). Frá 

1980 komu fram vísbendingar um aukna algengi einhverfu en allt frá því 

snemma á níunda áratugnum hefur aukningin verið ljós (McDonald og Paul, 

2010). Niðurstöður flestra rannsókna benda til að algengi einhverfu sé um 

30-67/10.000 (Fombonne, 2009) nema í þremur rannsóknum sem sýndu 

fram á enn meiri algengi eða í Bretlandi 116/10.000 (Baird o.fl., 2006), í 

Japan 181/10.000 (Kawamura, Takahaski og Ishii, 2008) og 157/10.000 í 

Bandaríkjunum (Baron-Cohen o.fl., 2009). Ein rannsókn sýnir jafnvel enn 

hærri tíðni eða að 264/10.000 séu með einhverfu (Kim o.fl., 2011). Því má 

segja að birtar tölur um algengi einhverfurófsröskunar hafi margfaldast frá 

seinni hluta níunda áratugarins til dagsins í dag (Evald Sæmundsen, 2014). 

Þegar rýnt er í tölfræði yfir algengi einhverfu á Íslandi kemur í ljós að 

sambærileg fjölgun í greiningum hefur átt sér stað hér á landi. Frá því fyrsta 

íslenska rannsóknin birtist árið 1977 hefur greindum börnum fjölgað úr 

4,4/10.000  í 120/10.000 árið 2009 (Evald Sæmundsen, 2014).  

Deilt hefur verið um ástæður þessarar gríðarlegu fjölgunar í greiningum. 

Margar kenningar hafa verið settar fram án nægra sannana um tengsl á milli 

einhverfu og hina ýmsu hluta. Komið hafa fram kenningar um að 

bólusetningar, sýklalyf, geislavirkni, kvikasilfurseitrun, matarkúrar, ofnæmi 

eða mengun í umhverfinu valdi einhverfu (Wing og Potter, 2002). Kemur 

fræðimönnum saman um að líklegra sé að þessa aukningu megi útskýra 
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með aukinni þekkingu fagfólks, skýrari og áreiðanlegri greiningarviðmiðum 

og vitundarvakningu meðal almennings (Wazana, Bresnahan og Kline, 2007; 

Fombone, 2003). Eins og áður kom fram þá eru orsakir einhverfu ekki 

þekktar heldur er aðeins vitað að einhverfa er af taugafræðilegum orsökum. 

Hefur því verið haldið fram einhverfa eigi sér erfðafræðilegar orsakir 

(Fombonne, 2003) en ekki er talið að eitt gen standi þar að baki heldur sé 

fremur um samspil nokkurra litninga að ræða (Ingólfur Einarsson, 2014; 

Kusenda og Sebat, 2008). Ákveðnir þættir eru þó taldir auka áhættu á 

einhverfu svo sem hærri aldur foreldra, þá sérstaklega feðra, fæðing fyrir 

tímann, sýkingar og lyfjagjöf á fósturskeiði (Landrigan, 2010). En engin 

tengsl eru talin á milli einhverfu og bólusetningar ungra barna (American 

academy of pediatrics, 2013).  

2.1.4 Greiningarferlið 

Þar sem ekki er til líffræðilegt próf til að greina einhverfu fer greining fram 

með því að styðjast við margskonar upplýsingar frá fjölskyldum og 

fagaðilum auk beinnar athugunar á hegðun (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 

2013). Greining á röskun á einhverfurófi á Íslandi fer fram í gegnum 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Greiningar- og ráðgjafarstöðin tók við 

þjónustu við einhverf börn og fjölskyldur þeirra árið 1997 en áður hafði 

Barna- og unglingageðdeild tekið við tilvísunum vegna einhverfu. Fyrstu árin 

eftir að Greiningar- og ráðgjafarstöðin tók við tilvísunum voru þær um 

tuttugu á ári. Árið 2002 jókst fjöldi þeirra verulega og árið 2009 náðu þær 

hámarki og urðu 200 talsins (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín 

Guðmundsóttir, 2014). 

Ef grunur leikur á að barn sé með röskun á einhverfurófi þá kemur oft 

fyrsta tilvísunin frá leikskólum, grunnskólum eða heilsugæslu og er þá gerð í 

samráði við foreldra. Þá er því vísað til sérfræðiþjónusta sveitarfélaganna, 

sjálfstætt starfandi sérfræðinga eða Þroska- og hegðunarstöðvar, svo dæmi 

séu tekin, sem síðan vísa áfram til Greiningar- og ráðgjafarstöðvarinnar. Oft 

hefur því farið fram frumgreining sálfræðings á vegum sveitarfélagsins áður 

en vísað er til Greiningar- og ráðgjafarstöðvarinnar. Mjög brýnt er að 

þekking á einhverfu sé til staðar í leikskólum, grunnskólum og á 

heilsugæslum og ætti sameiginlegt markmið allra þessari aðila að vera að 

finna sem fyrst þau börn sem síðar greinast með einhverfu (Evald 

Sæmundsen og Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014).  

Á Greiningar- og ráðgjafarstöðinni fer fram þverfagleg vinna sem byggir á 

upplýsingum úr þroskasögu barnsins, niðurstöðum læknisskoðunar, 

þroskaprófana og beinni athugun á hegðun. Ef grunur er staðfestur fær 
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barnið einhverfurófsgreiningu og foreldrum er boðin fræðsla og stuðningur. 

Niðurstöður eru einnig kynntar viðeigandi starfsfólki leikskóla eða 

grunnskóla barnsins, heilsugæslu og jafnvel stórfjölskyldu viðkomandi 

barns. Í framhaldinu eru foreldrar og þeir sem starfa og hugsa mest um 

barnið hvattir til að sækja námskeið um einhverfu og þær kennsluaðferðir 

sem eru í boði fyrir börn greind með þessa röskun. Greining getur stuðlað 

að sameiginlegum skilningi á hegðun og þroska barnsins hjá þeim sem það 

umgengst (Svandís Ása Sigurjónsdóttir, 2014), auk þess sem hún tryggir oft 

rétt barnsins og fjölskyldu þess á meiri og markvissari þjónustu (Guðrún 

Þorsteinsdóttir og Þóra Leósdóttir, 2014). Greining getur valdið áfalli og létti 

á sama tíma fyrir foreldra, áfalli vegna þess hversu alvarleg greiningin er og 

létti vegna þess að áhyggjur eru staðfestar og óvissa minni en áður (Svandís 

Ása Sigurjónsdóttir, 2014).  

Víða um heim er lögð aukin áhersla á að greina einhverfu snemma og 

kemur skimun þar inn sem sú leið sem talin er geta skilað sem mestum 

árangri. Með skimun er markmiðið að greina frávik á frumstigi og eiga þá 

betri möguleika á inngripi sem fyrst. Í Bandaríkjunum er kveðið á um að 

skimað sé fyrir einhverfu hjá öllum börnum í átján mánaða og tuttugu og 

fjögurra mánaða læknisskoðunum. Einnig hafa nokkur Evrópulönd tekið upp 

sömu vinnubrögð. Hér á landi er fylgst með þroska barna í reglulegri ung- og 

smábarnavernd á heilsugæslu en þar á að fara fram ákveðin skimun fyrir 

einhverfu (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014a).  

Meðalaldur barns við greiningu á einhverfurófi á Íslandi er 5,6 ár. 

Samkvæmt íslenskri rannsókn sem gerð var árið 1991 liðu að meðaltali rúm 

tvö ár frá því að áhyggjur vöknuðu þar til endanleg greining lá fyrir (Hrefna 

Ólafsdóttir, 1991). Ef þær niðurstöður eru bornar saman við rannsókn sem 

framkvæmd var á Norður-Írlandi og Írlandi kemur fram að greiningarferlið 

tekur einnig að meðaltali um tvö ár, frá því að grunur vaknar og þar til 

inngrip hefst. En greiningarferlið getur tekið frá sex mánuðum upp í yfir 

fjögur ár. Samkvæmt Keenan, Dillenburger, Doherty, Byrne og Gallagher 

(2007) ætti ferlið þó ekki að taka nema sextán vikur og snemmtæk íhlutun 

að hefjast mun fyrr en hún gerir. Snemmtæk íhlutun hefst gjarnan ekki að 

fullu á Írlandi og Norður-Írlandi fyrr en greining liggur fyrir (Keenan o.fl., 

2007: 120). Börnin voru að meðaltali 4,5 ára á Norður-Írlandi þegar þau 

fengu greiningu en 3,2 ára á Írlandi (Keenan, o.fl., 2007, 393). Flest börn í 

Bandaríkjunum eru orðin vel yfir 4 ára gömul þegar þau fá loks það inngrip 

sem þau þurfa (Center for Disease Control and Prevention, 2016; Tucker og 

Schwartz, 2013). Þar er umfangsmikilli íhlutun vanalega frestað þar til eftir 

greiningu þrátt fyrir þá staðreynd að íhlutun skili mestum árangri hefjist hún 

fyrir þriggja ára aldur (Moore og Goodson, 2003; Smith, Groen og Wynn, 
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2000). Aðrar rannsóknir sýna þó fram á að hægt sé að ná góðum árangri þó 

íhlutun hefjist ekki fyrr en um fjögurra ára aldur (Eikeseth, Smith, Jahr og 

Eldevik, 2002; 2007). Samkvæmt íslenskum rannsóknum greinist stór hluti 

barna með einhverfu ekki fyrr en á grunnskólaaldri en það er mjög bagalegt 

þar sem þau börn og fjölskyldur þeirra missa þá af snemmtækri íhlutun í 

leikskóla (Evald Sæmundsen, 2014).  

2.2 Þróun úrræða og skólaþjónustu 

Í kringum 1980 hófst fyrst skólaþjónusta og vistun fyrir einhverf börn. Ekki 

er vitað með vissu hvenær fyrsta barnið var greint með einhverfu hér á 

landi en gera má ráð fyrir því að það hafi verið í kringum 1970 (Evald 

Sæmundsen og Andrea Katrín Guðmundsdóttir, 2014). Áður en farið var að 

greina börn með einhverfu hérlendis voru börnin talin „vangefin“ (með 

þroskahömlun) og síðar geðveik og vistuð á stofnunum frá unga aldri. Segja 

má að þjónusta fyrir einhverf börn hafi ekki orðið markviss fyrr en fagfólk 

öðlaðist þekkingu til að greina á milli geðveiki og einhverfu. Framsýnir 

foreldrar og fagaðilar börðust á þessum tíma fyrir rétti fatlaðra barna til 

skólagöngu og þjálfunar og kennslu sem hentaði hverjum og einum. Stofnuð 

voru félög sem beittu stjórnvöld þrýstingi og höfðu að lokum áhrif á 

lagalegan rétt fatlaðra barna til náms, félagslegrar þátttöku og fleiri 

veigamikilla hluta (Andrea Katrín Guðmundsdóttir og Evald Sæmundsen, 

2014). Nú kemur fram í lögum að öll börn eigi rétt á að ganga í skóla án 

aðgreiningar á öllum skólastigum (Lög um leikskóla nr. 90/2008; Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

2.2.1 Skóli án aðgreiningar 

Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008), aðalnámsskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) og Lögum um málefni fatlaðs fólks (nr. 

59/1992) kemur fram að öll börn eigi rétt á að ganga í almennan leikskóla 

og fá þar þjónustu sem er við þeirra hæfi. Samkvæmt Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna (1992) eiga öll börn rétt á aðgengi að menntun. Í 

aðalnámskrá leikskóla (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011) og 

lögum um leikskóla (90/2008) er kveðið á um að allt skólastarf skuli unnið í 

anda hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar (e. inclusion). 

Hugmyndafræðin snýst um að móta lýðræðislegt samfélag innan sem 

utan skóla og veita öllum börnum kennslu við sitt hæfi óháð atgervi og 

aðstæðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Stefnan snýst 

um mannréttindi og jafnrétti allra til náms í sínum hverfisskóla þar sem 

samfélagslegum hindrunum er ýtt úr vegi. Skóli án aðgreiningar snýst því í 



 

27 

raun um samfélagslegt réttlæti (Sapon-Shevin, 2007). Lögð er áhersla á 

virka þátttöku allra barna í sveigjanlegu skólaumhverfi þar sem fjölbreyttur 

hópur kennara ber sameiginlega ábyrgð á námi, kennslu og velferð þeirra 

(Danforth og Smith, 2005; Ferguson, 1995; Ferguson, Ralph og Sampson, 

2002: 152; Sapon-Shevin, 2007; Turnbull o.fl., 2011). Slíkt fyrirkomulag 

hefur reynst vel í starfi með fötluðum börnum (Turnbull o.fl., 2011). Börn 

sem þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun að mati viðurkenndra greiningaraðila 

eiga rétt á stuðningsþjónustu innan leikskólans. Þjónusta þessi skal fara 

fram undir handleiðslu sérfræðinga samkvæmt ákvörðun leikskólastjóra og 

sérfræðiþjónustu sveitarfélags, í samráði við foreldra (Lög um leikskóla 

nr.90/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Ekkert er þó 

minnst á hvaða sérfræðiþjónustu eigi að bjóða foreldrum sem takast á við 

greiningu barns eða hvernig hún eigi að vera útfærð. 

Viðhorf kennara spila stórt hlutverk í því hvort stefnunni um skóla án 

aðgreiningar sé fylgt eftir. Í rannsóknum hefur verið bent á að skoðanir 

kennara á skóla án aðgreiningar hafa áhrif á hvernig og hvort þeir starfa 

eftir hugmyndafræðinni (Ingólfur Á. Jónsson, 2006). Samkvæmt Ainscow 

(1994) getur hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar eingöngu orðið 

farsæl ef allir kennarar skólans eru virkir í starfi sínu. Því er afar mikilvægt 

að útfæra hugmyndafræðina í samvinnu við kennara sem eru tilbúnir að 

starfa eftir henni, þannig náist bestur árangur (Symes og Humphrey, 2011). 

Samkvæmt Tetler (2005) eru lykilorð skóla án aðgreiningar viðhorf og 

samábyrgð. Æskilegt er að samstaða og stuðningur sé milli kennara innan 

skólans og að stjórnendur geti leitt hópinn á sömu braut (Boyer og Lee, 

2001). Afar mikilvægt er því að starfshópur starfi sem teymi og að allir nýti 

þá reynslu og þekkingu sem er í hópnum (Ferguson o.fl., 2002). Í rannsókn 

Hrefnu Ólafsdóttur (1991), þar sem kannaðar voru aðstæður einhverfra og 

fjölskyldna þeirra, bentu foreldrar á mikilvægi þess að fagfólk þekkti betur 

til einhverfu og fengi hagnýta fræðslu. Einnig er áríðandi að stuðningsaðilar 

eða þeir sem sinna sérkennslu upplifi sig ekki einangraða eða í stöðugri 

baráttu við samstarfsaðila sína (Symes og Humphrey, 2011) því slíkt getur 

leitt til togstreitu og aukið á hindranir barnsins. 

Brýnt er að kennari þekki styrkleika nemenda sinna vel og hafi þá að 

leiðarljósi í öllum undirbúningi kennslu en horfi ekki eingöngu á veikleika 

þeirra (Burden og Byrd, 2010; Hildur Blöndal og Hanna Ragnarsdóttir, 2011). 

Nieto (2010) gengur svo langt að segja að ef kennari hafi ekki trú á 

nemanda sínum þá svíki hann nemandann. Lykilatriði er að kennari þekki 

sjálfan sig og nemendur sína. Hann þarf að þekkja þá það vel að hann viti 

hvað þarf til svo að nám fari fram, því ekki læra allir eins. Börn læra einnig 

og þroskast í gegnum samskipti sín við aðra og með þátttöku í daglegum 
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athöfnum læra þau margvíslega færni. Börn með einhverfu læra ekki á sama 

hátt og önnur börn, þau geta ekki leitað eftir og nýtt sér reynslu sem hefur 

æskileg áhrif á þroska þeirra (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b). Í fjölbreyttum 

barnahóp er mikilvægt að kennarar lagi kennsluaðferðir sínar að þörfum 

barnanna vegna þess hversu ólík geta, þekking, færni, áhugamál og 

bakgrunnur barna er (Nieto, 2010; Sapon-Shevin, 2007). Ekki má gleyma 

mikilvægi þess að auka færni barnanna, sjálfstæði og félagsfærni með 

gagnreyndum aðferðum sem reynst hafa einhverfum vel. Því er þekking 

starfsmann á einkennum einhverfu (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b; Sigrún 

Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 204) og veikleikum nemenda einnig 

mikilvægt svo hægt sé að taka fullt tillit til þeirra við kennslu og veita þeim 

þann stuðning sem þeir þurfa. Til þess að skapa aðstæður fyrir börn með 

einhverfu þarf starfsfólk skólanna ekki að spyrja hvernig getum við breytt 

börnunum heldur hvað getum við gert til að breyta okkur (Panerai o.fl., 

2009). Hægt er að taka undir að kennsla í skóla án aðgreiningar er 

margþætt og þarfnast skipulags og útsjónarsemi (Danforth og Smith, 2005; 

Ferguson o.fl., 2012; Ingólfur Á. Jónsson, 2006). Mikilvægt er að hafa í huga 

að skóli án aðgreiningar á að efla þátttöku, réttlæti, sjálfsmynd og lýðræði í 

skólanum en ekki skapa hindranir (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Minnihlutahópar eiga ekki að þurfa að laga sig að skólasamfélaginu heldur 

þarf það allt að taka breytingum (Banks, 2010; Nieto, 2010; Wrigley, 2003). 

Horfa verður á margbreytileikann í sínu víðasta samhengi þá verður hann 

talinn sjálfsagður og eðlilegur (Banks, 2010). 

2.2.2 Leikskólinn - Lög, reglugerðir og aðalnámsskrá  

Leikskólinn er fyrsta skólastigið á Íslandi en ekki er skólaskylda í leikskólum 

hér á landi. Samkvæmt 21.gr laga um leikskóla (nr. 90/2008) eiga 

sveitarfélög að reka sérfræðiþjónustu fyrir leikskóla. Í þeirri þjónustu á að 

felast stuðningur við leikskólabörn og fjölskyldur þeirra og við starfsemi 

leikskóla og starfsfólk þeirra. Það er í höndum sveitarfélaganna að ákveða 

hvernig fyrirkomulag sérfræðiþjónustu skuli háttað og hvernig þjónustan og 

stuðningurinn eru útfærð.  

Viðurkennt verklag í námi og starfi með einhverfum er að boðið sé upp á 

skipulagðar kennslulotur þar sem unnið er að einstaklingsmarkmiðum 

barnsins. Viðurkennt verklag gerir þó ráð fyrir að þeir sem vinna með 

börnum með einhverfu hafi hlotið góða þjálfun og  hafi þekkingu á 

einhverfu (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b). Erlendar rannsóknir benda til að 

þekking, menntun og undirbúningur starfsmanna sé einn veikasti hlekkurinn 

í þjónustu við börn með einhverfu og fjölskyldur þeirra (Lord og McGee, 
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2001). Í rannsókn Sigríðar Lóu Jónsdóttur og félaga frá 2007 kom fram að 

allir starfsmenn sem sinntu börnum með einhverfu í leikskóla fengu ráðgjöf 

frá sérfræðingum Greiningar- og ráðgjafarstöðvarinnar.  

Mörg börn með einhverfu fá þjónustu utanaðkomandi aðila á 

leikskólatíma. Sum eru hjá talmeinafræðing og önnur í sjúkra- og 

iðjuþjálfun. Ekki er alls staðar samræmi á milli þess hvort þau þurfi að sækja 

þjónustuna út fyrir leikskólann eða hvort henni sé sinnt innan skólans. 

Samkvæmt reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaganna (nr. 584/2010) 

og lögum um leikskóla (nr. 90/2008) er kveðið á um stuðlað skuli að því að 

slík þjálfun fari sem mest fram innan leik- og grunnskólanna. Þannig 

fyrirkomulag hefur í för með sér minna rask fyrir bæði barn og foreldra og 

aukast einnig líkur á því að öll þjálfun og kennsla séu samræmd og 

heildstæð (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b). Samvinna er lykilorð sem oft 

heyrist þegar rætt er um snemmtæka íhlutun.  

2.2.3 Snemmtæk íhlutun 

Hér á landi er leikskólinn aðalvettvangur snemmtækrar íhlutunar (e. early 

intervention) en lykilþáttur er að unnið sé eftir viðurkenndu verklagi og er 

vera barns í leikskólanum ein og sér því ekki nóg (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 

2014b). Í leikskólanum eru kjöraðstæður til þess að kenna félagsfærni og 

styðja við þróun leikþroska (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b).  

Börn með einhverfu eru hluti af fjölbreyttri flóru leikskólabarna en í 

þeirra tilfelli skiptir snemmtæk íhlutun miklu máli (Panerai o.fl., 2009). 

Snemmtæk íhlutun vísar til að gripið er til markvissra aðgerða snemma á 

ævinni hjá börnum með sérþarfir (e. special needs). Lögð er áhersla á 

markvissar aðgerðir og samræmda þjónustu til að hægt sé að hafa eins 

jákvæð áhrif á þroskaframvindu þeirra og unnt er og draga úr þeim 

erfiðleikum sem fylgja röskun á einhverfurófi. Snemmtæk íhlutun skiptir 

afar miklu máli í tilfellum barna með einhverfu. Íhlutunin beinist ýmist 

eingöngu að barninu eða barni og fjölskyldu þess (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.; Guralnick, 1997; McEachin o.fl., 1993). Hefur 

verið sýnt fram á að snemmtæk íhlutun geti haft mjög jákvæð áhrif á bæði 

börn og fjölskyldur þeirra hvað varðar réttan stuðning við foreldra og 

beitingu aðferða (Eikeseth, o.fl., 2007: 273; Eikeseth og Klintwall, 2012; 

Guralnick, 1997; McEachin o.fl., 1993; Ramey og Ramey, 2004: 487). 

Samkvæmt Waters, Forrest, Naylor og Brower (2008) verður íhlutun aldrei 

markviss án samstarfs við foreldra því má ekki gleyma hlutverki þeirra í 

snemmtækri íhlutun. Snemmtæk íhlutun hefur í för með sér að foreldrar fá 

snemma vitneskju um þroska- og hegðunarfrávik barns síns og getur það 
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dregið úr streitu sem fylgir óvissunni um hvort að eitthvað sé að. Ef 

íhlutunin tekst vel er vald foreldra eflt og þeir læra að nota áhrifaríkar leiðir 

til að takmarka hegðunarerfiðleika og byggja upp aukna færni hjá barninu 

(Lord og McGee, 2001; McPhilemy og Dillenburger, 2013).  

Mismunandi er hversu umfangsmikil eða öflug íhlutunin er hjá hverju og 

einu barni. Benda flestar rannsóknir til þess að þeim mun fleiri stundir á 

viku og í lengri tíma, 2 ár eða meira, sem íhlutunin standi þeim mun meiri 

árangur náist (Eikeseth og Klintwall, 2012). Samkvæmt Howard, Sparkman, 

Cohen, Green og Stanislaw (2005, 360) hefur þó ekki verið sýnt fram á 

tengsl milli árangurs af snemmtækri íhlutun og lengdar hennar. Þau telja því 

þörf á því að rannsaka enn frekar hvaða þættir snemmtækrar íhlutunar það 

séu sem skila mestum árangri og fyrir hvaða hópa. Niðurstöður 

Dillenburger, Keenan, Gallagher og McElhinney (2004) benda þó til að að 

mati foreldra náist þýðingarmikill árangur af stuttri þjálfun. 

Flest bendir til að því yngri sem börnin eru þegar íhlutunin hefst þeim 

mun jákvæðari áhrif er hægt að hafa á þroskaframvindu þeirra (Eikeseth og 

Klintwall, 2012; Klintwall, Eldevik og Eikeseth, 2015; Smith o.fl., 2000; 

Virués-Ortega, 2010). Lykilþættir snemmtækrar íhlutunar eru samkvæmt 

Ramey og Ramey (2004) að íhlutunin sé umfangsmikil, til langtíma og beint 

að barninu sjálfu í formi þjálfunar en byggi ekki aðeins á leiðbeiningum til 

foreldra eða skóla. Niðurstöður Howard o.fl. (2005, 376) studdu áður 

nefndar niðurstöður að umfangsmikil inngrip til langtíma hjá börnum á 

leikskólaaldri með einhverfu skiluðu aukinni vitsmunagreind, bættri 

samskiptafærni og betri færni í daglegum athöfnum.  

Rannsókn Klintwall o.fl. (2015) sýndi fram á að með snemmtækri íhlutun 

lærðu börnin hraðar en ella og færðust því nær jafnöldrum sínum í getu. 

Benda þeir einnig á að því fyrr sem börn hefja íhlutun þeim mun minni líkur 

eru á að bilið á milli getu einhverfra barna og jafnaldra þeirri aukist. 

2.3 Kennslu- og þjálfunaraðferðir fyrir börn með einhverfu á 
Íslandi 

Brýnt er að þegar unnið er með börnum með einhverfu að notaðar séu 

heildstæðar áætlanir (e. comprehensive program) og gagnreyndar aðferðir 

(e. evidence based methods) auk þess að nota viðurkennt verklag við 

kennslu og þjálfun. Heildstæð áætlun er einstaklingsmiðuð áætlun um 

kennslu og þjálfun sem nær til allra þroskaþátta og byggir á fræðilegum 

grunni. Einstaklingsáætlunin inniheldur mælanleg markmið og náið er fylgst 

með framförum barnsins. Gagnreyndar aðferðir eru þær aðferðir sem sýnt 

hefur verið fram á að skili árangri fyrir þroska og hegðun barna með 
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einhverfu með endurteknum samanburðarrannsóknum (Guðný 

Stefánsdóttir, 2014). Sýnt hefur verið fram á að börn með einhverfu læra á 

annan hátt en börn sem ekki eru með einhverfu (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 

2014b). Börn með einhverfu eiga oft erfitt með að skilja og nota tungumál, 

eiga í erfiðleikum með að ná upp félagslegri færni, að fara eftir fyrirmælum 

og að halda sig við efnið en þau hafa einnig marga styrkleika sem kennarar 

þeirra verða að hafa í huga (Blubaugh og Kohlmann, 2006). 

Á Íslandi eru tvær heildstæðar kennsluaðferðir algengastar fyrir börn 

með einhverfu, annars vegar skipulögð kennsla (e. structured teaching) 

byggð á hugmyndafræði TEACCH (e. treatment and education of autisic and 

related communications handicapped children) og hins vegar heildstæð 

atferlisþjálfun byggð á hagnýtri atferlisgreiningu (e. applied behavior 

analysis). Í næstu tveim köflum verður farið yfir aðaláherslur hvorrar 

aðferðar fyrir sig.  

2.3.1 Skipulögð kennsla-TEACCH  

Kennsluaðferðin skipulögð kennsla byggir á hugmyndafræði TEACCH sem er 

sérhæft þjónustulíkan fyrir fólk með einhverfu og fjölskyldur þeirra 

(Schopler, 1994; The University of North Carolina at Chapel Hill School of 

Medicine, 2011). Hugmyndafræðin, sem þróuð var við Háskólann í Norður-

Karólínu um 1970, stuðlar að því að efla sjálfstæði einstaklingsins og að 

hann sé virkur þátttakandi í samfélaginu (Schopler, 1994; The University of 

North Carolina at Chapel Hill School of Medicine, 2011). TEACCH aðferðinni 

er lýst sem alþjóðlegri nálgun sem byggir á nánu samstarfi foreldra og 

fagaðila og byggir líkanið á því að foreldrar séu virkir þátttakendur í námi 

barna sinna (Schopler, 1994). Markmiðið með notkun skipulagðrar kennslu 

er að auka líkurnar á því að börn verði ekki háð öðrum í framtíðinni og fær 

um að taka eigin ákvarðanir (The University of North Carolina at Chapel Hill 

School of Medicine, 2011). Áhersla er á að vinna með styrkleika og 

áhugasvið hvers nemanda fyrir sig og styrkja þá þætti sem stuðla að færni, 

sjálfstæði og áhuga (Blubaugh og Kohlmann, 2006; The University of North 

Carolina at Chapel Hill School of Medicine, 2011). 

 TEACCH kerfið var hannað með það í huga að reyna að minnka hamlandi 

áhrif einhverfunnar með því að aðlaga umhverfið, hafa inngrip skipulögð og 

samfelld og bjóða upp á val um fjölbreyttari samskiptahætti (Panerai o.fl., 

2009). Skipulögð kennsla byggir því á námsaðferðum sem henta börnum 

með einhverfu og að kenna hvernig meta má og innleiða 

einstaklingsmiðaðan stuðning fyrir hvert barn (Ichikawa, Takahashi, Ando, 

Anme, og Ishizaki, 2013). Þegar meginmarkmið TEACCH aðferðarinnar hafa 
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verið tekin saman byggja þau á: bættri aðlögunarhæfni, foreldrasamstarfi, 

einstaklingsmiðuðu námi, skipulagðri kennslu, aukinni kunnáttu, hegðunar 

inngripum og almennri þjálfun (Schopler, Mesibov og Hearsey, 1995). 

Segja má að það þurfi fjóra lykilhluti til þess að vinna með aðferðum 

skipulagðrar kennslu: í fyrsta lagi er umhverfið og aðstæður, það þarf að 

vera sett upp þannig að hægt sé að kenna bæði fræðilegt nám og hagnýtt. Í 

öðru lagi er sjónrænt skipulag sem sýnir börnunum hvað þau eiga að gera 

og hvenær. Í þriðja lagi er vinnukerfi sem gefur börnunum til kynna hvað og 

hversu mikið þau þurfi að gera til að ljúka verkinu. Í fjórða lagi er 

verkefnaskipulag sem segir börnunum hvað eigi að gera í hverju verkefni 

(Schopler o.fl., 1995). Rík áhersla er á að þekking á einhverfu sé til staðar 

hjá fagfólki og stöðug og ítarleg fræðsla og ráðgjöf fari fram og sé hluti af 

þjónustunni. Á Íslandi eru vinnubrögð skipulagðrar kennslu víða notuð í 

leikskólum og grunnskólum en einnig í sérdeildum og námsverum (Sigrún 

Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). 

Samkvæmt Sigrúnu Hjartardóttur og Maríu Sigurjónsdóttur (2014) hefur 

með skipulagðri kennslu verið fundin árangursrík leið til að mæta þörfum 

hvers og eins barns þar sem um afar fjölbreyttan hóp sé að ræða. Þörf sé á 

að skapa ólíkar kennsluaðstæður og beita mismunandi leiðum til að ná til 

hvers og eins barns en Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir (2014, 

254) segja að því sé „erfitt að sannreyna aðferðina í heild sinni“. Nokkrar 

rannsóknir hafa gefið vísbendingar um árangur af notkun skipulagðrar 

kennslu á afmörkuðum sviðum svo sem félagsfærni, draga úr 

hegðunarvanda, minnkun á streitu foreldra en erfitt hefur reynst að 

sannreyna aðferðina í heild sinni (Hume og Odom, 2007; Ozonoff og 

Cathcart, 1998; Panerai, Ferrante, Caputo og Impellizzeri, 1998; Panerai, 

Ferrante og Zingale, 2002; Panerai o.fl., 2009; Probst og Leppert, 2008; 

Siaperas og Beadle-Brown, 2006; Tsang, Shek, Lam, Tang og Cheung, 2007). 

2.3.2 Atferlisþjálfun – ABA  

Snemmtæk, heildstæð atferlisþjálfun (e. early intensive behavioral 

intervention, EIBI) er heildstæð aðferð fyrir börn með einhverfu sem byggir 

á hagnýtri atferlisgreiningu (e. applied behaviour analysis, ABA) sem er 

vísindagrein sem í stuttu máli er ætlað að skilja, spá fyrir og hafa áhrif á 

hegðun og nám einstaklinga. Samkvæmt atferlisgreiningu er hegðun að 

stórum hluta lærð og viðhaldið af umhverfinu, ekki síst því félagslega 

(Samtök um atferlisgreiningu á Íslandi, e.d.). Snemmtæk, heildstæð 

atferlisþjálfun beinist að barninu, fjölskyldu þess og fagfólki. Hún felur í sér 

virka samvinnu þar sem foreldrar eru hluti af þjálfunaraðilum. Einnig fer 
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samvinna oft fram í formi ráðgjafar til foreldra og fagfólks auk námskeiða. 

Atferlisþjálfun snýr að barninu sjálfu í formi þjálfunar, bæði einstaklingslega 

og í hóp. Unnið er að því að kenna hvernig megi ýta undir þætti eins og 

athygli, hreyfiþroska, málþroska, leik, samskipti, sjálfshjálp og félagsfærni. 

Einnig er leitað leiða til að draga úr óviðeigandi hegðun og hvetja til 

viðeigandi hegðunar (Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). 

Stór þáttur í atferlisþjálfun er að allir sem koma að barninu séu að vinna 

eftir samræmdum aðferðum. Stefnt er að því að inngripið hefjist sem fyrst 

eftir að einkenna einhverfu verður vart þó að rannsóknir sýni einnig fram á 

góðan árangur þó þjálfun hefjist eftir fjögurra ára aldur (Eikeseth o.fl., 

2007). Bæði er hægt að bjóða upp á atferlisíhlutun í leik- og grunnskólum og 

þá bæði heildstæða eða aðeins á afmörkuðum sviðum (Sigrún Hjartardóttir 

og María Sigurjónsdóttir, 2014).  

Innan atferlisþjálfunar eru nokkrar leiðir til að kenna nýja færni. Ein er 

bein kennsla (e. direct instruction) sem byggir á afmörkuðum 

kennsluæfingum (e. discrete trial teaching). Markmiðið með afmörkuðum 

kennsluæfingum er að kenna tengsl greinireitis (til dæmis orðs) við 

viðeigandi hegðun (til dæmis svörun sem sýnir skilning á merkingu orðsins) 

með umbun eða styrkingu (e. reinforcer). Með umbun eða styrki er til 

dæmis átt við hrós eða aðgang að einhverju eftirsóknarverðu. Tilfallandi 

kennsla (e. incidental teaching) er önnur leið til kennslu, þá eru notuð 

tækifæri í daglega lífinu til að kenna nýja færni, til dæmis settar upp 

aðstæður sem hvetja barnið til að sýna frumkvæði svo sem biðja um 

eitthvað ákveðið og síðan er frumkvæðið styrkt með því sem barnið biður 

um. Einnig eru fleiri leiðir notaðar sem ekki verður farið frekar í hér. Styrkjar 

eru notaðir í atferlisþjálfun og eru þeir í raun allt sem eykur líkurnar á því að 

barn sýni sömu viðeigandi hegðun aftur við sömu aðstæður. Mikilvægur 

þáttur í atferlisþjálfun er að gera athugun á því sem barni þykir 

eftirsóknarvert (e. preference assessment) til að hægt sé að nýta það sem 

jákvæða styrkja í kennslu barnsins. Styrkjar byggja alltaf á því sem barninu 

finnst eftirsóknarvert og þess virði að vinna fyrir (Harris og Weiss, 2007; 

Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). 

PECS (e. picture exchange communication system) er myndrænt 

boðskiptakerfi fyrir börn með einhverfu og ætlað börnum sem hafa litla 

boðskiptafærni. PECS fellur undir heildstæða atferlisþjálfun og byggir á 

jákvæðri styrkingu og stýringu og er megináherslan á að þjálfa málhegðun 

og frumkvæði til boðskipta. Aðferðin byggir á því að barni eru sýndar 

myndir af hlut eða athöfn, það tekur þá mynd sem höfðar til þess og lætur 

viðmælanda fá hana og barnið fær það sem það bað um með myndinni. 
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Mikilvægt er að aðferðin sé rétt útfærð og að þeir sem nota aðferðina hafi 

fengið þjálfun (Guðný Stefánsdóttir, 2014).  

Hér á landi tíðkast að til þess að hægt sé að sinna atferlisþjálfun í skólum 

þurfi þjálfunarherbergi að vera til staðar með vinnuborði og afmörkuðu 

leiksvæði. Oftast er byrjað á að nota einstaklingsþjálfun til þess að kenna 

nýja færni síðan þarf að færa þessa færni yfir í daglegar aðstæður barnsins. 

Þegar barnið hefur náð tökum á færninni þarf að sjá til þess að henni sé 

viðhaldið. Oft kemur það af sjálfu sér en stundum þarf að halda henni 

kerfisbundið við. Lykilatriði í atferlisþjálfun er að nýta námskrármatslista til 

að meta stöðu barnsins í ýmsum færniþáttum og skipuleggja næstu skref í 

kennslu. Einnig eru notaðar skráningar til að fylgjast með því hvort þjálfunin 

skili tilætluðum árangri. Með skráningunni er hægt að tryggja að verið sé að 

byggja ofan á lærða færni en ekki festast í því sem barnið nú þegar kann. 

Virknimat (e. functional assessment) er annar hlekkur í atferlisíhlutun og 

gengur út á að fylgjast með krefjandi eða óviðeigandi hegðun og skoða áhrif 

umhverfis á hana. Þá er skráður aðdragandi hegðunar, hegðunin sjálf og 

afleiðingar af hegðuninni eða viðbrögð viðstaddra. Með þessu má sjá hvort 

það sé eitthvað í umhverfinu sem viðheldur hegðuninni og þá er hægt að 

bregðast við og hagræða í framhaldi af virknimatinu (Harris og Weiss, 2007; 

Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014).  

Rannsókn Lovaas (1987) sýndi mjög góðan árangur á þroskaframvindu 

hjá helming barna sem fengu atferlisþjálfun. Börnin fengu 40 stundir af 

þjálfun á viku í tvö ár og langtímarannsókn sem síðar var gerð sýndi fram á 

að framfarir voru varanlegar. Einnig kom fram að 10 tíma atferlisþjálfun á 

viku skilaði takmörkuðum árangri, það er börnin tóku ekki miklum 

framförum í þroska samanborið við jafnaldra (Lovaas, 1987; McEachin o.fl., 

1993). Allmargar rannsóknir sýna fram á jákvæðar breytingar á líf barna 

með einhverfu vegna atferlisþjálfunar. Sýnt hefur verið fram á að framför 

hafi orðið í daglegum athöfnum, fræðilegu námi og samskiptafærni auk þess 

sem krefjandi hegðun hefur minnkað með tilstuðlan atferlisþjálfunar. Einnig 

hefur vitsmunaþroski og málþroski aukist (Dillenburger o.fl., 2004; Eikeseth 

o.fl., 2002; Eikeseth o.fl., 2007; Howard o.fl, 2005; Lovaas, 1987; McPhilemy 

og Dillenburger, 2013). Með umfangsmikilli atferlisþjálfun fer börnum 

hraðar fram en jafnöldrum og þau eiga því meiri möguleika á að nýta sér 

almennt námsumhverfi þar sem bilið milli þeirra og jafnaldra án sérþarfa 

hefur minnkað (Klintwall o.fl., 2015).  
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2.3.3 Val á aðferðum 

Margar þjálfunar- og kennsluaðferðir fyrir einhverfa hafa komið fram á 

sjónarsviðið í gegnum tíðina. Hefur verið sýnt fram á að gagnsemi þeirra er 

afar misjöfn og hafa sumar aðferðir jafnvel verið taldar skaðlegar (Simpson 

o.fl. 2005). Víða erlendis hafa opinberir aðilar og/eða hagsmunasamtök 

gefið út leiðbeiningar um hvaða aðferðir skuli varast og hverjar séu líklegar 

til árangurs og hafa Bandaríkin verið þar fremst í flokki (American Academy 

of Child and Adolescent Psychiatry, 2013; New York State Department of 

Health, 1999). Gagnreyndar aðferðir er hugtak sem vísar til þess að aðferð 

og framkvæmd hennar hefur endurtekið sýnt betri árangur í 

samanburðarrannsóknum. Niðurstöðurnar hafa þá sýnt fram á með 

viðurkenndum vísindalegum hætti að aðferðin skili árangri umfram aðrar 

aðferðir fyrir þann hóp sem hún er ætluð. Tilgangur þessa er að tryggja að 

gæðamestu rannsóknirnar nýtist í daglegu starfi. Ef vænta skal árangurs þá 

þarf þekking á áhrifum kennsluaðferða að aukast ásamt því að þjálfun og 

kunnátta starfsmanna sé þess eðlis að þeir séu færir um að útfæra og meta 

aðferðir og áætlanir á virkan og áhrifaríkan hátt (Simpson o.fl., 2005).  

Þegar horft er til rannsókna sem hafa beinst að upplifun foreldra barna 

með einhverfu af kennslu og stuðningi við börn þeirra, er helst að nefna: 

Dillenburger o.fl., 2004; Keenan, 2007; Tucker og Schwartz, 2013. Mjög 

sambærileg rannsókn þessari var gerð á Norður-Írlandi árið 2007 þar var 

fjallað ítarlega um þarfir foreldra einhverfra barna og leiðir til að koma til 

móts við þá. Þar kom fram að þegar kemur að vali á kennsluaðferðum er 

samkvæmt Keenan o.fl. (2007) töluverður munur milli Norður-Írlands og 

Írlands á því hversu mikið foreldrar hafa um kennslu barna sinna að segja. Á 

Írlandi hefur skapast ákveðin hefð fyrir atferlisþjálfun og er eftirspurn eftir 

skólum sem bjóða upp á hana mikil. Samanborið við Norður-Írland þar sem 

engir skólar bjóða upp á atferlisþjálfun og þar sem foreldrar hafa lítið val um 

þá sérfræðiþjónustu sem börnin fá í skólanum og kjósa því margir hverjir að 

sjá um kennslu barna sinna heima. Á Norður-Írlandi nýtur aðeins rúmlega 

helmingur þeirra sem velja að þjálfa barnið sitt heima aðstoðar sérhæfðs 

atferlisfræðings (e. behavior analyst) (Keenan o.fl., 2007: 121). Aðeins 9% 

foreldra velja að nota blandaðar aðferðir TEACCH og atferlisþjálfunar heima 

við og aðeins 2% foreldra velja að nota aðeins TEACCH. Ekki kemur fram 

hvers vegna atferlisþjálfun hefur náð slíkum vinsældum í Írlandi. 

Ekki eru allar kennsluaðferðir gagnreyndar og ekki hefur verið sýnt fram 

á langtímaáhrif í þeim öllum. Því hljóta að vakna upp spurningar um það 

hver eigi að bera ábyrgð á vali á kennsluaðferðum fyrir börn með einhverfu 

hér á landi. Eiga foreldrar að leggjast í mikla rannsóknarvinnu á þeim 
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gögnum sem hafa safnast á undanförnum áratugum, hafa þeir forsendur til 

þess? Er þekking allra foreldra þannig að þeir geti vegið og metið 

upplýsingar um árangur ólíkra kennsluaðferða? Því er auðvelt að taka undir 

með Sigríði Lóu Jónsdóttur og Evald Sæmundsen (2014) um að 

Landlæknisembættið þurfi að gefa út leiðbeiningar um viðurkennt verklag 

við þjálfun og kennslu barna með röskun á einhverfurófi. Með því má 

tryggja að þau megi öll fá íhlutun sem sýnt er fram á að skili bestum árangri 

til langframa. Árið 2013 tók Larsson saman þá hlutlausu aðila innan 

Bandaríkjanna sem mæla með heildstæðri atferlisþjálfun sem inngripi fyrir 

einhverfa. Þar á meðal voru: American Psychological Association, US 

Surgeon General, New York State Department of Healt og National 

Research Council svo eitthverjir séu nefndir. Í meirihluta tilvika var það gert 

vegna þess að atferlisþjálfun er gagnreynd aðferð sem byggir á 

umtalsverðum rannsóknum. Ekki fannst slíkur listi fyrir skipulagða kennslu 

og er það líklega vegna þess að hún er ekki gagnreynd heildstæð aðferð.  

Segja má að töluvert hafi verið deilt um hvaða aðferð henti börnum með 

einhverfu best og hafi jákvæðust áhrif á þroskaframvindu þeirra. Hefur því 

verið haldið fram að aðferð íhlutunar skipti ekki máli heldur einfaldlega að 

íhlutun sé beitt, slíkt hefur þó aldrei verið sannað (Howard o.fl., 2005). 

Flestar rannsóknir benda til að þeir hópar sem fá úrval aðferða (e. eclectic 

approach) eða enga sérstaka viðurkennda aðferð sýni minni framfarir en 

þeir sem fá atferlisþjálfun (Eikeseth o.fl., 2002, 2007; Howard o.fl., 2005). 
Engin formleg samanburðarrannsókn sem stenst skoðun hefur verið gerð á 

þeim tveim aðferðum sem eru mest notaðar í vinnu með einhverfum 

börnum, atferlisþjálfun (ABA) og skipulögð kennsla (TEACCH). Eru 

fræðimenn á einu máli að það þurfi að leggjast í slíka rannsókn sem fyrst 

(D‘Elia o.fl., 2014; Eikeseth, 2009; Virués-Ortega, 2010). Tekið er fram á 

vefsíðu Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkisins að skortur sé enn á þekkingu 

og því sé ekki hægt að segja til um hvaða aðferð henti hverjum best (Evald 

Sæmundsen, 2013). 

2.3.4 Einstaklingsnámsskrár – markmið 

Einstaklingsnámsskrá á að tryggja að börn fái kennslu í samræmi við þarfir 

sínar (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014). 

Einstaklingsnámsskrár lýsa stefnumörkun og markmiðum fyrir hvert einstakt 

barn (Keenan o.fl., 2007; Panerai o.fl., 2009). Þær eru gerðar fyrir börn sem 

þurfa sér úrræði til skemmri eða lengri tíma. Í þeim þurfa að koma fram 

rökstudd markmið, leiðir og skýrt námsmat (Ferguson o.fl., 2012, Hafdís 

Guðjónsdóttir, Árdís Ívarsdóttir og Matthildur Guðmundsdóttir, 2005). Efni 
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einstaklingsnámsskrár ætti að taka mið af styrkleikum, bakgrunni og 

greiningu barns. Í einstaklingsnámsskrá ungra barna ætti að leggja 

megináherslu á þá þætti sem hafa áhrif á þroskaframvindu. Hafa þarf  í 

huga bæði félagsleg- og námsleg markmið við gerð einstaklingsnámsskrár 

því aðlögun og þátttaka í leik og starfi með jafnöldrum er ekki síður brýn og 

getur skipt sköpum upp á lífsgæði að gera (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014c). 

Markmið geta því verið afar fjölbreytt, allt frá því að bæta einbeitingu og 

úthald til þess að auka máltjáningu og skilning (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005). Mælt er með að vinna einstaklingsnámsskrár sé ávallt í góðri 

samvinnu við foreldra (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005; Keenan o.fl., 2007, 

Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b). Áríðandi er að einstaklingsnámsskráin sé 

lifandi plagg sem sé endurnýjað reglulega og hún taki breytingum eftir 

þörfum og þroska hjá barninu en liggi ekki óhreyfð inni í skjalaskáp (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2008). 

Samkvæmt niðurstöðum könnunar á sérkennslu í leikskólum í Reykjavík 

frá 2007 kom í ljós að í 75% leikskólanna voru gerðar einstaklingsnámsskrár 

fyrir börn sem fengu sérkennslu. Í 6% leikskólanna voru hins vegar aldrei 

gerðar einstaklingsnámsskrár. Foreldrar voru alltaf hafðir með í ráðum við 

gerð þeirra í 62% leikskólanna. Þá komu foreldrar stundum að gerð 

einstaklingsnámsskrár í 31% leikskólanna en 7% ráðfærðu sig aldrei við 

foreldra við gerð þeirra. Þegar spurt var hversu oft einstaklingsnámsskrár 

væru endurskoðaðar kom í ljós að í 5% leikskólanna voru þær endurskoðar 

einu sinni á ári en hjá 54% voru þær endurskoðaðar tvisvar til fjórum 

sinnum á ári. Hjá 14% var námsskráin endurskoðuð á eins til tveggja 

mánaða fresti og eftir þörfum hjá 27% leikskólanna (Berglind Hansen og 

Hildur B. Svavarsdóttir, 2008).  

Misjafnt er eftir löndum hvort lagt sé upp með hversu oft 

einstaklingsnámsskrár séu endurnýjaðar en í Bretlandi er gert ráð fyrir að 

þær séu endurnýjaðar í það minnsta einu sinni á ári (Bureau of 

Developmental Disabilities Services, 2006). Einstaklingsnámsskrár eru 

þýðingarmiklar í ljósi þess að hægt sé að skipuleggja og hefja íhlutun eins 

fljótt og auðið er. Í Bretlandi er talið mikilvægt að barn hafi fengið greiningu 

áður en inngrip verður og verði tafir á greiningu verða einnig tafir á inngripi 

sem getur haft neikvæðar afleiðingar fyrir börn með sérþarfir.  

Í rannsókn Keenan og félaga (2007) kom í ljós þegar spurt var um 

einstaklingsnámsskrár að 80% barna á Norður-Írlandi voru með slíka og var 

hún endurskoðuð að meðaltali á 8-9 mánaða fresti (Keenan o.fl., 2007, 

102). Það sem var áhugavert var að 50% foreldranna fannst námsskráin ekki 

alltaf viðeigandi fyrir sitt barn og 40% töldu markmiðin ekki lýsa þörfum 
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barnsins. Einnig taldi yfir helmingur foreldra á Norður-Írlandi að skoðun 

þeirra væri oft ekki tekin með í reikninginn við gerð einstaklingsnámsskrár 

en 36% foreldra á Írlandi voru sama sinnis (Keenan o.fl., 2007: 101). Yfir 

98% foreldra töldu að það ætti að skapa fleiri tækifæri fyrir foreldra að 

koma skoðunum sínum á framfæri varðandi einstaklingsnámsskrár (Keenan 

o.fl., 2007, 394).  

Það sem foreldrum fannst veigamest í þjálfun eða kennslu barna sinna 

var félagsfærniþjálfun en 62% foreldra nefndi það sem eitt af þremur 

mikilvægustu þjálfunaratriðunum, þar á eftir töldu 43% foreldra þátttöku í 

skóla án aðgreiningar og í þriðja lagi töldu 42% foreldra mikilvægt að kenna 

samskiptaleiðir. Allmargir eða 83% foreldra höfðu upplifað togstreitu í 

samskiptum við fagaðila. Var það þá oftast vegna þess að þeim fannst ekki 

hlustað á sig hvað varðar markmið og sérfræðiþjónustu fyrir barnið. 

Ítrekuðu höfundar vægi þess að foreldrar séu virkir þátttakendur í teymi 

barnsins síns og helsta hindrunin sé oftast fólgin í viðhorfi fagaðila um að 

halda foreldrunum aðskildum frá skólanum (Keenan o.fl., 2007).  

Áþekkar niðurstöður voru í rannsókn Tucker og Schwartz (2013) þar 

töldu um 70% foreldra þátttöku þeirra í gerð einstaklingsnámsskrár mikla, 

23% í meðallagi og 8% mjög litla eða enga. Þegar foreldrar voru beðnir um 

að nefna þrjár helstu leiðir að hvernig leikskólinn hjálpaði þeim að vera 

virkir þátttakendur í gerð einstaklingsnámsskrár nefndu 60% það að biðja 

um þeirra framlag, 46% að þeim væri sagt reglulega frá framförum barnsins 

þeirra og 30% að skipuleggja og setja niður markmið með þeim. Rannsókn 

Tucker og Schwartz (2013) sýndi fram á að foreldrar vilja vera virkir 

þátttakendur í námi og kennslu barna sinna. Því þurfi fagfólk að vera 

meðvitað um það og í raun hleypa þeim að, bæði við gerð 

einstaklingsnámsskrár og í öllum samskiptum.  

2.3.5 Skil milli skólastiga 

Þar sem börn með einhverfu eiga oft erfitt með breytingar og að yfirfæra 

færni og nýta milli aðstæðna getur flutningur úr leikskóla í grunnskóla orðið 

meira mál fyrir þau en börn almennt. Fram kemur í reglugerð um skil og 

miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla nr. 896/2009 og laga um 

leikskóla nr. 90/2008 að persónuupplýsingar sem nauðsynlegar eru fyrir 

velferð og aðlögun í grunnskóla eigi að flytjast milli skólastiga. Áríðandi er 

að lögð sé áhersla á að þetta ferli sé vel skipulagt og undirbúið (Lord og 

McGee, 2001). Starfsfólk leikskólans þarf ásamt foreldrum að undirbúa 

barnið vel og ásamt því að undirbúa starfsfólk grunnskólans. Í sumum 

tilfellum hefur reynst vel ef stuðningsaðili frá leikskólanum fylgir barninu 
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yfir í grunnskólann fyrstu dagana og tekur þátt í aðlögun þess þar. 

Markmiðið ætti alltaf að vera að samfella sé á milli skólastiga og að 

upplýsingar og kennsluaðferðir séu nýttar barninu til framdráttar (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008; Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014c). Sigríður Lóa Jónsdóttir 

(2014c) nefnir þó að áhyggjuefni sé að misbrestur sé á því að einhverf börn 

fái kennslu í gegnum sömu aðferðir og þau fengu í leikskóla þrátt fyrir óskir 

foreldra og mælanlegan árangur. Sem er virkilega umhugsunarvert. 

2.4 Þarfir foreldra barna með einhverfu 

Þarfir foreldra barna með einhverfu fyrir upplýsingar, stuðning og ráðgjöf 

hafa verið rannsakaðar nokkuð víða erlendis. Í skýrslu þar sem borið var 

saman hvernig sérfræðiþjónustu og stuðningi væri háttað milli Norður-

Írlands og Írlands kom ýmislegt áhugavert fram (Keenan o.fl., 2007). Lagðir 

voru fyrir bæði foreldra og fagaðila spurningalistar auk þess sem settir voru 

upp rýnihópar. Meðalaldur barnanna í rannsókninni var 8 ár og voru börnin 

á aldrinum 1-16 ára. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að á 

Norður-Írlandi væri verulegur skortur á lögbundinni þjónustu, annmarkar á 

samstarfi milli foreldra og fagaðila, of langur biðtími eftir greiningu og 

aðgerðum eftir greiningu auk skorts á samræmdri starfsstefnu byggðri á 

vísindalegum grunni. Foreldrar og fagaðilar voru að mestu sammála um 

framtíðarþarfir barnanna en verulegur munur var á skoðunum þeirra á 

grundvelli inngripa. Voru þeir foreldrar sem fengu skipulagða þjónustu og 

kennslu fyrir barnið sitt innan skólakerfisins margfalt ánægðari en þeir sem 

voru með börnin sín heima og sinntu kennslu þeirra og þjálfun þar (Keenan 

o.fl., 2007: 118).  

Önnur rannsókn var gerð árið 2013 í Washington fylki á sama efni, 

reynslu foreldra barna með röskun á einhverfurófi af skólakerfinu. Börnin 

voru á aldrinum 3-25 ára. Niðurstöður þeirrar rannsóknar benda til að 

samstarf fagaðila og foreldra sé eitt það mikilvægasta fyrir börn með röskun 

á einhverfurófi. Foreldrar í þeirri rannsókn vildu vera virkir þátttakendur í 

námi barna sinna og vildu að tekið væri tillit til þeirra framlags varðandi 

einstaklingsnámsskrá og markmið. Þrátt fyrir það kom skýrt fram foreldrum 

líður ekki eins og þátttöku þeirra sé óskað og hún metin. Taka Tucker og 

Schwartz (2013) fram mikilvægi þess að afhenda foreldrum ekki tilbúnar 

einstaklingsnámsskrár á fundum heldur gefa þeim tækifæri til að yfirfara 

þær áður en að fundi kemur. Mikilvægi samskipta var ítrekað og að fagfólk 

gæfi sér tíma til samskipta. Tóku Tucker og Schwartz (2013) fram að ekki 

aðeins gefi regluleg samskipti foreldrum aðgang að upplýsingum heldur 

gefur það til kynna að rödd þeirra sé metin og þeir séu virkir þátttakendur í 
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teymum barna sinna. Einnig var komið inn á hversu mikils foreldrar meta 

framlag utanaðkomandi sérfræðinga og að hlustað sé á þeirra tillögur og 

leiðir að markmiðum, að allir aðilar sem komi að barninu tali saman og geri 

það sem hentar barninu best. 

Í rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur frá 1991 kom fram að það sem foreldrum 

barna með einhverfu þótti mikilvægast í samvinnu við starfsmenn skóla eða 

dagvistunarúrræða var að barnið sé ánægt, starfsfólkið áhugasamt, að góð 

sérhæfð kennsla sé fyrir barnið og að því fari fram. Foreldrar voru einnig 

ánægðir með hversu vel börnunum þeirra var sinnt og að mikill áhugi væri á 

að afla sér þekkingar á einhverfu. Foreldrar komu einnig inn á ánægju með 

samskiptabók og reglulega fundi. Foreldrafundir voru í flestum tilfellum 

einu sinni í mánuði eða í 28% tilfella, í 36% tilfella voru fundir tvisvar í 

mánuði eða oftar og í 36% voru þeir annan hvern mánuð eða sjaldnar. Ekki 

kom fram hverjir sátu þessa fundi.  

2.4.1 Samskipti og samstarf milli heimilis og skóla 

Þegar barn greinist með röskun á einhverfurófi hefur það áhrif á marga í 

fjölskyldu þess og nærumhverfi og huga þarf að bæði þörfum barnsins og 

foreldra þess. Efla á alhliða þroska barna í nánu samstarfi við foreldra, 

stuðla að velferð þeirra með samstarfi milli heimilis og skóla og veita 

foreldrum aðgang að upplýsingum er varða börn þeirra eru allt atriði sem 

koma fram í lögum um leikskóla (nr. 90/2008). Úr þessu má lesa að 

foreldrasamstarf er veigamikill hlekkur í leikskólastarfi að mati löggjafans. 

Samstarf heimilis og skóla skiptir lykilmáli í öllu skólastarfi (Turnbull o.fl., 

2011) og veigamestu þættirnir til árangursríks samstarfs eru traust og 

virðing (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004; Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008, Turnbull 

o.fl., 2011). Enn brýnna er að eiga góð og árangursrík samskipti við foreldra 

barna með fatlanir þar sem þau eru oft tíðari og nánari (Tucker og Schwartz, 

2013). Aldrei má gleymast að foreldrar eru sérfræðingar í sínu barni og að 

samvinna þarf að vera á jafningjagrundvelli (Turnbull o.fl., 2011). Mikilvægt 

er að kennarar afli sér upplýsinga um menningu hvers nemanda, kynni sér 

bakgrunn hans, fjölskyldu, hefðir og hæfileika þar sem þessir þættir hafa 

áhrif á hvernig nemandinn lærir og getur hjálpað til við að útskýra viðbrögð 

hans við skólaumhverfi sínu (Ferguson o.fl., 2012; Nieto, 2010). Því betur 

sem kennari þekkir til þessara þátta þá aukast líkur á virku, ábyrgu og öflugu 

foreldrasamstarfi. Til þess að geta átt árangursrík samstarf er mikilvægt að 

reyna að setja sig í spor foreldra og skilja þannig þarfir þeirra betur. Við 

íhlutun er brýnt að hlustað sé á foreldra, skoðanir þeirra virtar og 

ákvarðanir teknar í samráði við þá (Ferguson o.fl., 2012). Fjölmargar 
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rannsóknir benda til að foreldrar vilji fá meiri upplýsingar um það sem verið 

er að gera í skólanum til þess að geta fylgt því eftir heima (Keenan o.fl., 

2010; Koenig o.fl., 2010; Panerai, 2009; Tucker og Schwartz, 2013). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar McPhilemy og Dillenburger (2013) 

segjast foreldrar ganga í gegnum ákveðið sorgarferli við það að barn þeirra 

fái einhverfugreiningu. Einnig tóku foreldrar fram að þeir upplifðu þunglyndi 

og streitu. Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt að foreldrar fatlaðra barna 

upplifa oft mikla streitu, foreldrar einhverfra barna skeri sig þó úr þar sem 

streita mælist enn hærri hjá þeim en öðrum foreldrum (Davis og Carter, 

2008; Ichikawa, o.fl., 2013). Í rannsókn Keenan o.fl. (2007) var andleg heilsa 

foreldra barna með einhverfu könnuð og upplifðu 88% foreldra mikla 

streitu og hamlanir bæði í einkalífi sínu og hvað varðaði atvinnumöguleika. 

Margir höfðu yfirgefið vinnumarkaðinn til að geta sinnt barninu sínu betur 

og á Norður-Írlandi bar mikið á því að ekki væri fullnægjandi 

sérfræðiþjónusta til boða í skólakerfinu og því væru foreldrar hreinlega 

tilneyddir að hafa börnin sín heima. Töldu yfir 90% foreldra hegðun barna 

sinna valda sér streitu og nefndu flestir skort á samskiptum, fábrotinn leik 

án félaga og slaka félagsfærni (Keenan o.fl., 2007, 104). 

Mestar áhyggjur hafa foreldrar af slakri félagsfærni barna sinna og 

krefjandi hegðun (Rao og Beidel, 2009). Rannsóknir hafa bent til að þeim 

mun hægari sem þroskaframfarir barna eru þeim mun meiri streitu greinast 

foreldrarnir með. Auk þess sem vísbendingar eru um að mikil streita hjá 

foreldrum geti dregið úr árangri þeirrar þjónustu sem börnin fá. Þar af 

leiðandi má ætla að íhlutun eigi alltaf að taka tillit til foreldra og þeirra þarfa 

ásamt því að meta þurfi streitu þeirra reglulega og veita þeim viðeigandi 

hjálp (Ichikawa o.fl., 2013). Í rannsókn Smith o.fl. (2000) kom í ljós að 

foreldrar barna sem fengu umfangsmikið inngrip sýndu mikla ánægju og 

minni streitu yfir meðferðartímann í samanburði við foreldra barna sem 

ekki fengu umfangsmikið inngrip. Á þessu má sjá að umfangsmikið eða 

heildstætt inngrip er foreldrum ekki síður mikilvægt en börnum. 

Í rannsókn Tucker og Schwartz (2013) sem gerð var í Bandaríkjunum var 

ákveðinn samhljómur við rannsókn Keenan o.fl. (2007) hvað varðar streitu 

og álag á foreldrum barna með einhverfu. Það sem foreldrum fannst 

gagnlegast sem stuðningur voru reglulegir fundir og gott aðgengi að 

fagaðilum. Töldu 69% foreldra hjálplegast ef fagaðilar mættu á fundi, þar á 

eftir kom fram að 57% töldu hjálplegast ef fagaðilar svöruðu fljótt tölvupósti 

eða símtölum. Einnig töldu tæplega 60% foreldra þýðingarmikið að 

samskipti við þá væru opin og heiðarleg. Mismunandi var eftir 

þátttakendum hvort þeir taldi þekkingu þeirra sem unnu með barninu 
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þeirra mikla eða litla. Þriðjungur töldu að þekking starfsfólk væri einhver, 

tæplega fjórðungur að þekking væri mjög mikil og tæplega fjórðungur að 

þekking væri ekki mikil. Áhyggjur foreldra í rannsókninni jukust ef þeir töldu 

fagaðila ekki í stakk búna að sinna barninu þeirra. Því skiptir fagmennska og 

sjálfstraust fagaðila miklu máli. Í niðurstöðum skýrslu Reykjavíkurborgar um 

sérkennslu í leikskólum töldu aðeins 16% leikskólastjóra þekkingu 

starfsfólks til að mæta þörfum barna sem þurfa sérkennslu mjög mikla og 

29% töldu starfsfólkið hafa frekar mikla þekkingu. Í langflestum 

leikskólanna, eða 44% var þekking starfsfólksins talin í meðallagi. Á þessu 

má sjá að það er líklega mjög persónubundið hversu mikla þekkingu 

starfsfólk í hefur á röskun á einhverfurófi. Eins og áður segir skiptir þekking 

miklu máli upp á öryggi og sjálfstraust starfsmanna (Busher, 2005). 

Til eru dæmi þess að starfsfólk sem vinnur með börnum með einhverfu 

upplifi spennu og hræðslu í starfi sínu (Symes og Humphrey, 2011). 

Samábyrgð og samstaða verður að vera til staðar innan leikskólans og 

áríðandi er að andrúmsloftið einkennist af samstöðu og trausti. Samábyrgð 

felur í sér samstarf, félagsanda og samkomulag (Nanna Kristín Christiansen, 

2010). Því er mikilvægt að unnið sé í miklu samstarfi en slíkt fyrirkomulag 

hefur reynst vel í starfi með fötluðum börnum (Turnbull o.fl., 2011). Þekkt 

er að togstreita geti myndast milli kennara og stuðningsaðila eða 

sérkennara og getur litað samstarf þeirra og haft áhrif á barnið (Ferguson 

o.fl., 2002). Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að starfsmannahald 

sé stöðugt og að börn með einhverfu tengist kennaranum böndum 

(Ainscow, 1994).  

Fræðsla og upplýsingagjöf til kennara og annars starfsfólks skiptir máli 

þegar um ræðir börn með sérþarfir og sýna rannsóknir að skólafólk telur sig 

oft skorta úrræði og þekkingu til að mæta þörfum barna (Snæfríður Þ. 

Egilsson, 2008). Þýðingarmikið er að allir starfsmenn séu meðvitaðir um 

þarfir einhverfra barna. Ganga Symes og Humprey (2011) jafnvel svo langt 

að segja að jákvæð niðurstaða náist ekki með þátttöku örfárra starfmanna, 

allir þurfi að taka þátt. Barnard, Prior og Potter (2000, 12) ganga enn lengra: 

„Skóli án aðgreiningar getur ekki treyst á skuldbindingu, áhuga og vilja eins 

eða tveggja einstaklinga. Án breyttra viðhorfa og aðferða í skólamenningu 

mun stefnan bregðast börnum með einhverfu“. Rannsóknir hafa sýnt að 

kennarar sem vinna mikið saman eru tilbúnari að reyna nýja hluti, taka 

áhættu og leita leiða við að bæta sig í starfi. Að deila ábyrgð og verkefnum 

snýst um traust og að hafa trú á faglegri getu starfsfólk síns (Busher, 2005). 

Samskipti og samvinna meðal kennara gefur þeim aðgang að nýjum 

hugmyndum, skapar virkni og eflir siðferðislegan stuðning (Hargreaves, 

2001). Á þessu má sjá að náin samskipti bæði innan kennarahópsins en ekki 
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síður milli heimilis og skóla eru gríðarlega þungvæg. Því er oft brugðið á það 

ráð að stofna teymi utan um þá sem starfa og hugsa mest um barnið.  

2.4.2 Teymisvinna í leikskólum  

Samkvæmt Kagan (1991) skiptist samstarf í þrjú þrep: upplýsingar, 

samræðu og hlutdeild með sameiginlegri ákvarðanatöku. Samræðan hefst 

því á öðru þrepi samstarfsins eftir að gagnkvæmar upplýsingar hafa verið 

veittar. Samræðan felur í sér raunverulegar umræður um það sem snýr að 

barninu og er sérstaklega mikilvægt að foreldrar upplifi að á þá sé hlustað, 

að álit þeirra skipti máli og að augljóst sé að allir aðilar hafa áhuga á 

málefninu (Nanna K. Christiansen, 2011, 70-71). Til að uppeldið verði 

samstarfsverkefni foreldra og kennara, þá verður kennarinn að líta á sig sem 

leiðtoga meðal jafningja (Nanna K. Christiansen, 2007, 6). Á stigi 

samræðunnar er afar brýnt að kennari beiti eflingu en með eflingu er lögð 

áhersla á að auka skilning foreldra á sjálfum sér og að viðkomandi geti 

skilgreint hvers hann þarfnast. Markmiðið er að auka vald foreldranna 

þannig að þeir eigi þess kost að bæta aðstöðu sína ef svo ber undir. Reynsla 

foreldranna fær því sama vægi og fagleg þekking kennarans og 

samræðurnar fara fram á jafnréttisgrundvelli en með því næst bestur 

árangur (Nanna K. Christiansen, 2011, 40).  

Teymi má skilgreina sem hóp fólks sem fæst við ákveðin verkefni sem 

hafa sameiginlega markmið og tilgang (Andersen og Petersson, 1998). Hluti 

af heildstæðri þjónustu er að stofna teymi innan leikskólans þar sem 

teymismeðlimir styðja hver annan og bera sameiginlega ábyrgð á 

verkefnum. Virkt og gagnlegt teymi þarf sameiginlegan skilning, samábyrgð 

og samstillingu innan teymisins. Til að vinnan verði markviss þarf einnig að 

hittast reglulega og áríðandi er að allir viti hvert er stefnt og til hvers er 

ætlast af hverjum og einum (Morris og Willocks, 1997). Fagfólk og foreldrar 

einhverfra barna sameinast í slíkum teymum innan leikskólans á Íslandi í æ 

ríkari mæli (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b). Myndað er þjónustuteymi um 

hvert barn og fjölskyldu þess og með því skapast vettvangur foreldra og 

fagfólks með einstaklingsmiðuðum hætti. Algengt er að teymið samanstandi 

af foreldrum, kennara/þjálfara barnsins auk ráðgjafa frá sérfræðiþjónustu 

sveitarfélagsins. Auk þess taka þátt sérfræðingar frá ýmsum stofnunum sem 

veita barninu eða fjölskyldu þess þjónustu svo sem Greiningar- og 

ráðgjafarstöðin, Barna- og unglingageðdeild Landspítalans, Æfingastöðin, 

Sjónarhóll og aðrir sjálfstætt starfandi sérfræðingar. Þegar teymið er mjög 

fjölmennt er oft lagt til að stofna einnig svokallað kjarnateymi þar sem 

foreldrar og það fagfólk sem vinnur nánast með barninu hittist með 
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reglulegra millibili (Guðrún Þorsteinsdóttir og Þóra Leósdóttir, 2014; 

Sigríður Lóa Jónsdóttir o.fl., 2007). Mikilvægt er að foreldrar séu virkir 

þátttakendur og að vinnan sé unnin á jafningjagrundvelli (Sigríður Kr. 

Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2011). Eins og áður segir er teymisvinna talin 

mjög veigamikill hlekkur í íhlutun en misjafnt er hversu oft slík teymi funda. 

Því oftar sem fundir eru, þeim mun meðvitaðri eru allir um áhersluatriði 

þjálfunar og yfirfærslu hegðunar og færni (Sigrún Hjartardóttir og María 

Sigurjónsdóttir, 2014). 

Flest sveitarfélög á Íslandi eru með stefnu í tengslum við sérkennslu eða 

málefni fatlaðs fólks. Sérkennslustefnurnar snúa flesta almennt að 

sérkennslumálum en aðrar eru sértækari og fjalla sérstaklega um leik- 

og/eða grunnskóla og aðrar taka sérstaklega fyrir einhverfu. Hér á eftir 

verður stiklað á stóru um áður nefndar stefnur. 

Í sérkennslustefnu Leikskólasviðs Reykjavíkurborgar frá 2009 var lagt til 

að sett verði upp teymi vegna sérhæfðra fatlana eða þjónustuúrræða. 

Áhersla er lögð á að íhlutun sé í samvinnu við foreldra barnsins þar sem 

tekið er mið af þörfum barnsins og væntingum foreldra. Einnig er tekið fram 

að þverfagleg samvinna sé milli stofnana. Hlutverk foreldra sé ótvírætt og 

þeir eigi að hafa tækifæri til þess að vera þátttakendur í námi barna sinni og 

hafa áhrif á nám þeirra með reglulegum samráðsfundum. Þá er tekið fram 

að gera skuli einstaklingsnámsskrá fyrir hvert barn sem nýtur sérkennslu og 

að styrkleikar og áhugasvið barnsins séu höfð að leiðarljósi í öllu náminu. 

Meta eigi markmið reglulega en áætlunina sjálfa í heild eigi að meta á 

þriggja til sex mánaða fresti. Mikilvægt er til þess að sérkennslustefnunni 

verði framfylgt að starfsfólk sé með víðtæka þekkingu á eðli þroskafrávika 

og þeim aðferðum sem eru viðurkenndar til árangurs. Einnig skal tryggt að 

starfsfólk hafi aðgang að endurmenntun til að viðhalda eða byggja upp 

þekkingu vegna þeirra barna sem þeir starfa með hverju sinni.  

Mosfellsbær hefur gefið út leiðbeinandi verkferla um teymi í kringum 

leikskólabörn ef þörf er á. Í því sitja t.d. foreldrar, deildarstjóri, 

sérkennslustjóri, sálfræðingur og fleiri. Einnig kemur fram að samvinna eigi 

að vera milli fagteymis innan leikskólans. Þar er einnig tekið fram að öll börn 

með sérþarfir eigi að hafa einstaklingsnámsskrá og er að skráningar í 

sérkennslu séu mikilvægar. Tekið er fram að skili íhlutun ekki árangri þurfi 

að endurskoða einstaklingsáætlun eða fá ráðgjöf frá sérfræðiþjónustu 

sveitarfélagsins (Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar, 2006). 

Samkvæmt Leiðbeinandi handbók um verklag sérfræðiþjónustu 

skóladeildar í Garðabæ í samvinnu við leikskóla (Margrét H. Þórarinsdóttir, 

e.d.) er boðið upp á tvenns konar kennsluaðferðir fyrir börn með einhverfu, 
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atferlismótun (ABA) og skipulagða kennslu (TEACCH). Tekið er fram að 

foreldrar velja þá aðferð sem þeir telja að henti sínu barni. Myndað er 

þjónustuteymi sem samanstendur af stuðningskennara/atferlisþjálfa, 

foreldrum, ráðgjafa sveitarfélagsins og öðrum sérfræðingum sem koma að 

þjónustu við barnið og fjölskyldu þess. Stöðufundir séu haldnir reglulega 

með þessum aðilum og er sérkennslufulltrúi frá sveitarfélaginu alltaf 

viðstaddur þegar starfsmenn Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins veita 

ráðgjöf. Samin er námsáætlun fyrir hvert barn sem fær íhlutun eða er 

úthlutað sérkennslutímum og skal hún vera tilbúin eigi síðar en sex vikum 

eftir úthlutun tíma. Einstaklingsnámsskrá er einnig gerð fyrir hvert og eitt 

barn og hefur það hlutverk að vera vinnuáætlun þeirra sem vinna með 

barninu og annast það. Tekið er fram að hún er unnin í nánu samstarfi við 

foreldra barnsins (Margrét H. Þórarinsdóttir, e.d.).  

Á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar fann rannsakandi ekki stefnu um 

sérkennslu þó er texti á heimasíðu bæjarins þar sem fjallað er um að 

markmið sérkennslu í leikskólum sé að tryggja að börn njóti leikskóladvalar 

sinnar og fái fjölbreytta kennslu sem tekur mið af þörfum viðkomandi barns. 

Tekið er fram að leikskólar beri ábyrgð á allri sérkennslu og sjái um að 

skipuleggja íhlutunina og að skólaskrifstofan úthluti fjármagni til 

sérkennslutíma. Kemur fram að við skipulagningu á kennslu skuli alltaf 

unnið í nánu samstarfi við foreldra og sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins. Í 

hverjum leikskóla starfar sérkennslustjóri en sérkennsluráðgjafar 

skólaskrifstofunnar sjái um eftirfylgd og að leggja mat á árangur sérkennslu. 

Fram kemur að börn geti þurft að sækja stuðning utan leikskóla og er þar 

átt við iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun eða talþjálfun (Hafnarfjörður, e.d.).  

Hjá Kópavogsbæ (e.d.) liggja fyrir drög að nýrri stefnu sem ber 

vinnuheitið Skóli fyrir alla: sérfræðiþjónusta og stuðningur við börn í leik- og 

grunnskólum Kópavogs. Þar er tekið fram að lögð sé áhersla á snemmtæka 

íhlutun með það að markmiði að þau fái kennslu og stuðning við hæfi, 

upplýsingaflæði milli skólastiga, samvinnu og fræðslu við foreldra og 

starfsfólk. Á leikskólastiginu er sérstök áhersla lögð á námsumhverfi, 

snemmtæka íhlutun, áætlanagerð í formi einstaklingsnámsskráa og 

teymisvinnu. Tekið er fram að algengt sé að teymi séu stofnuð um málefni 

einstakra barna og þau séu tvenns konar. Annars vegar stuðningsteymi þar 

sem stuðlað er að daglegum stuðningi og leitast skal eftir að vinna eftir 

styrkleikum barnsins. Hins vegar þverfaglegt þjónustuteymi þar sem 

tilgangurinn er að samhæfa úrræði, tryggja skilvirka vinnu, stytta boðleiðir 

og tryggja upplýsingamiðlun milli aðila. Einnig að tryggja eigi samræmingu 

milli fagaðila, vinna að þróun leiða og nýtingu þekkingar til að ná settum 

markmiðum um stuðning á sveigjanlega hátt. Sérstök áhersla er einnig lögð 
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á einstaklingsnámsskrár og að þær skuli unnar í samvinnu við foreldra og 

eigi að byggja á heildstæðum þörfum barnsins.  

Árin 2003 til 2006 var unnið að þróunarverkefni í leikskólum Kópavogs 

þar sem markmiðið var að skapa heildstæða þjónustu fyrir leikskólabörn 

með röskun á einhverfurófi og fjölskyldur þeirra (Þóra Leósdóttir, 2007). 

Unnið var samkvæmt hugmyndafræði TEACCH í verkefninu. Þátttakendur í 

verkefninu voru tvö börn sem greinst höfðu með röskun á einhverfurófi, 

fjölskyldur þeirra og fagfólk úr ólíkum áttum. Stofnuð voru tvö teymi fyrir 

hvora fjölskyldu sem hittust reglulega. Annað teymið var svokallað 

þjónustuteymi sem hafði það verkefni að skilgreina hlutverk og ábyrgð auk 

þess að samþætta alla þjónustu. Hitt teymið var svokallað kjarnateymi sem 

hafði það verkefni að gera einstaklingsnámsskrár með mælanlegum 

markmiðum, eftirfylgni og endurskoðun markmiða. Í þjónustuteyminu sat 

hópur fagfólks úr ólíkum áttum en í kjarnateyminu sátu foreldrar ásamt 

starfsfólki leikskóla, sérkennslufulltrúa menntasviðs Kópavogs og ráðgjafa 

frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Einnig var veitt ráðgjöf heim eftir 

þörfum. Samkvæmt niðurstöðum skýrslu um verkefnið (Þóra Leósdóttir, 

2007) kom í ljós að þátttakendur voru afar ánægðir með þessa þjónustu. 

Sérstaklega þá staðreynd að þjónustan var sniðin að þörfum hvers barns og 

fjölskyldu þess. Að mati þátttakenda voru eflandi þættir faglegur metnaður, 

teymisvinna og samstarfsvilji, góð verkefnastjórnun, stuðningur og fræðsla 

auk heimaráðgjafar. Frá því umræddu þróunarverkefni lauk hefur ákveðið 

verklag verið sett í gang þegar grunur vaknar um einhverfu hjá börnum í 

leikskólum Kópavogs. Þá er áður nefnt þjónustuteymi sett upp í kringum 

barnið og fjölskyldu þess á vegum viðkomandi leikskóla og menntasviðs 

sveitarfélagsins.  

Í flestum stefnum sveitarfélaganna er imprað á mikilvægi þess að gerðar 

séu einstaklingsnámsskrár og að þarfir barna og foreldra séu hafðar að 

leiðarljósi. Þá er oft á tíðum komið inn á hversu þýðingarmikil þekking 

starfsfólks er. Rauði þráðurinn í öllum þessum skýrslum er áhersla á 

foreldrasamstarf og að foreldrar séu þátttakendur í námi barna sinna í 

gegnum teymisvinnu.  

2.4.3 Valdefling og stuðningur 

Miklar samfélagsbreytingar hafa átt sér stað á undanförnum árum, foreldrar 

vinna oft langan vinnudag og einnig hefur fjölskyldugerðum fjölgað. Þessi 

þróun hefur gert það að verkum að samverustundum fjölskyldna fer 

fækkandi og er skólinn oft á tíðum annað heimili barna. Af þessu má vera 

ljóst að mikilvægi samstarfs milli foreldra og skóla um líðan og nám barna 
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hefur aldrei verið eins mikið og nú. Fram kemur í lögum um leikskóla nr. 

90/2008 að hlutverk leikskólans sé að stuðla að góðu samstarfi heimilis og 

skóla með það að markmiði að tryggja velferð barna. Ábyrgðin á 

samstarfinu er því í höndum skólans þó að hlutverk foreldra sé ekki síður 

mikilvægt. Einnig kemur fram í Skólastefnu Kennarasambands Íslands 

(Kennarasamband Íslands, 2011) að hlutverk kennara sé meðal annars að 

stuðla að hagsmunum nemenda sinna. Því markmiði nær kennarinn best 

með því að líta heildrænt á þarfir nemenda sinna með umhyggju. Nám og 

uppeldi verða því ekki skilin að og þegar kemur að því að tryggja velferð 

nemenda kemur enginn í stað góðra foreldra. Það er því hlutverk kennarans 

að stuðla að eflingu foreldranna með því að leita leiða til að veita þeim 

aukna hlutdeild í starfi barnanna (Nanna K. Christiansen, 2007, 6). Hvernig 

getur kennarinn stuðlað að eflingu foreldra? Það er með gagnkvæmum 

upplýsingum og samræðu í þeim tilgangi að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu um hvernig þörfum barnsins verður best mætt (Nanna K. 

Christiansen, 2007, 5).  

Valdefling er hugtak sem er tengt lífsgæðum og mannréttindum. 

Valdefling felur í sér að einstaklingur eflist í að geta tekið ábyrgð á sjálfum 

sér og geti skilgreint líf sitt, óskir, langanir og þarfir (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006; Turnbull o.fl., 2011). Valdefling felur í sér framfarir, 

réttsýni og að þarfir séu uppfylltar með jafnrétti. Til þess að valdefling geti 

átt sér stað verður að ríkja traust milli allra aðila (Turnbull o.fl., 2011) en 

traust er eins og áður segir undirstaða góðra samskipta og samvinnu. Til 

þess að taka dæmi um eflingu getur kennarinn byrjað á að spyrja foreldrana 

hvað þeim finnist mikilvægast að leggja áherslu á í skólanum og hvers 

vegna, en það telur Nordahl (2007, 22) brýnt til að efla þátttöku þeirra. 

Samkvæmt Nordahl (2007) getur samræðan því verið leið til að foreldrar og 

kennari sjái barnið í sama ljósi. Valdeflandi samskipti eru gagnkvæm og 

stuðla að því að minnka ójöfnuð og auka sjálfsskilning (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006; Turnbull o.fl., 2011). Mikilvægt er að efla vald 

foreldra en að þeir séu ekki skyldir eftir á jaðrinum (Waters o.fl., 2008). 

Valdefling í þjónustu við fötluð börn á að ganga út á tryggja þátttöku 

barnanna sjálfra og fjölskyldna þeirra í samfélaginu. Lykilþættir valdeflingar 

eru meðal annars aðgengi að upplýsingum, hæfni til að velja og ákveða, 

virðing og sjálfsstyrking (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006, Turnbull o.fl., 

2011).. 

Rannsóknir Lovaas á sjöunda og áttunda áratugnum (1987) sýndu fram á 

að börn með einhverfu og þroskahömlun náðu ekki að nýta framfarir sínar 

úr snemmtækri íhlutun fagmanna nema þeirri vinnu væri fylgt eftir af 

foreldrum heima fyrir. Þær rannsóknir undirstrika því mikilvægi þess að 
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foreldrar séu virkir og vel inni í því sem verið er að vinna að með börnunum 

í leikskólum. Með góðu samstarfi, þar sem foreldrar fengu þjálfun og 

notuðu aðferðir byggðar á atferlisþjálfun færðist færni barnanna yfir á fleiri 

aðstæður og viðhéldust í tíma (Lovaas, 1987) sem undirstrikar hversu brýn 

fræðsla og þjálfun foreldra er. Til þess að barnið nái sem mestu framförum 

þarf íhlutunin að fara fram við allar aðstæður daglegs lífs og því þurfa 

foreldrar að vera í stakk búnir að sinna þjálfun og það geri þeir ekki án 

ráðgjafar og stuðnings. Ef foreldrar eru virkir þátttakendur í þjálfun barnsins 

síns stuðlar það ekki aðeins að framförum hjá barninu heldur hefur það 

jákvæð áhrif á þá sjálfa. Þátttaka foreldra getur dregið úr streitu auk þess að 

auka færni í samskiptum við barnið. Mikilvægt er að fylgja því verklagi sem 

ákveðið er með ráðgjöf heima fyrir (Lord og McGee, 2001; McPhilemy og 

Dillenburger, 2013). Í rannsókn Keenan o.fl. (2007, 125) var komið inn á 

mikilvægi þess að samræma viðbrögð og aðgerðir milli heimilis og skóla og 

hversu áríðandi gott samstarf sé upp á að sem bestur árangur náist og 

barnið nái sem mestum framförum. Töldu 99% foreldra og 99% fagaðila að 

foreldrar hefðu átt að fá meiri stuðning og leiðsögn á meðan á 

greiningarferlinu stóð (Keenan o.fl., 2007, 394). 

Hafa ber í huga að fram til þessa hafa samskipti sérfræðinga og notenda 

einkennst af hefðbundnum hugmyndum um fagmennsku þar sem 

sérfræðingurinn er sá sem veit betur og mætir því notanda sínum með valdi 

sérfræðingsins (Nanna K. Christiansen, 2007, 3). Nú eru breyttir tímar þar 

sem notandinn, í þessu tilfelli foreldrar, eru sífellt meðvitaðri um rétt sinn 

og stöðu. Notendur eru margir hverjir vel upplýstir og hafa skoðun á því 

sem viðkemur þeirra lífi og má segja að notandinn hafi öðlast ákveðið vald 

með aðgengi að upplýsingum. Nýi notandinn hefur valmöguleika og á þess 

kost að sitja sjálfur við stjórnvölinn, kjósi hann svo, og verði hann ósáttur 

leitar hann réttar síns eða fer hreinlega eitthvað annað til þess að fá það 

sem hann vill eða telur sig eiga rétt á. Nýi notandinn getur því haft aðrar 

þarfir og væntingar sem sérfræðingurinn þarf að taka tillit til (Nanna K. 

Christiansen, 2011, 36). Hafa ber í huga að ekki eru allir foreldrar einhverfra 

barna á Íslandi í þessari aðstöðu. Það á til dæmis um foreldra sem ekki tala 

íslensku og þekkja ekki kerfið, kosti þess og galla. 

Með þessum nýja notanda sem situr sjálfur við stjórvöldin hefur orðið til 

ný fagmennska sem felst í því að sérfræðingurinn þarf að vera leiðtogi á 

meðal jafningja þar sem annars vegar reynsla hans og þekking og hins vegar 

viðhorf notandans vega jafn þungt (Nanna K. Christiansen, 2007, 5). Segja 

má að þetta sé nátengt hugmyndum um eflingu og notendalýðræði en þessi 

hugtök vísa til lýðræðislegs réttar einstaklings til að hafa áhrif á eigin 

velferð. Valdeflingu má skilgreina á fjölbreytta vegu en veikari merking 
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eflingar getur átt við þegar notendur öðlast aukið vald á grundvelli 

þekkingar, upplýsinga og hæfni. Nýi notandinn þekkir rétt sinn og gerir 

kröfur um að komið sé til móts við hann en hann þarfnast líka eflingar til 

þess að verða færari um að taka ábyrgð á eigin velferð (Nanna K. 

Christiansen, 2011, 39-40). Kennarar líkt og aðrir sérfræðingar þurfa því að 

vera reiðubúnir að starfa í samræmi við hugmyndir um nýja notandann. 

Enda er ein meginforsenda velferðar nemenda að foreldrar séu virkir 

þátttakendur í námi og starfi barna sinna í skólanum og að skóli og foreldrar 

vinni saman að hagsmunum nemenda á jafnréttisgrundvelli (Nanna K. 

Christiansen, 2011, 52-53). Til þess að samstarfið gangi vel þurfa virðing og 

jafnræði að vera höfð að leiðarljósi. 

2.5 Markmið rannsóknarinnar 

Á Íslandi er gert ráð fyrir að börn sem þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun að 

mati viðurkenndra greiningaraðila eigi rétt á stuðningsþjónustu innan 

leikskólans. Þjónusta þessi skal fara fram undir handleiðslu sérfræðinga 

samkvæmt ákvörðun leikskólastjóra og sérfræðiþjónustu sveitarfélags, í 

samráði við foreldra (Lög um leikskóla nr.90/2008; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Það er í höndum sveitarfélaganna að 

ákveða hvernig fyrirkomulag sérfræðiþjónustu skuli háttað og hvernig 

þjónusta og stuðningur eru útfærð.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að snemmtæk íhlutun skiptir einhverf börn 

miklu máli (Eikeseth, o.fl., 2007: 273; Eikeseth og Klintwall, 2012; Guralnick, 

1997; McEachin o.fl., 1993; Ramey og Ramey, 2004: 487). Hér á landi er 

leikskólinn aðalvettvangur snemmtækrar íhlutunar en lykilþáttur er að 

unnið sé eftir gagnreyndu verklagi og er vera barns í leikskólanum ein og sér 

því ekki nóg (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b). Börn með einhverfu læra ekki 

á sama hátt og önnur börn, þau geta ekki leitað eftir og nýtt sér reynslu sem 

hefur æskileg áhrif á þroska þeirra (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b). Því þarf 

að koma til móts við þau með sérstökum kennsluaðferðum. Á Íslandi eru 

tvær heildstæðar kennsluaðferðir algengastar fyrir börn með einhverfu, 

annars vegar skipulögð kennsla byggð á hugmyndafræði TEACCH og hins 

vegar heildstæð atferlisþjálfun byggð á rannsóknum hagnýttrar 

atferlisgreiningar.  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á reynslu foreldra einhverfra barna á 

Íslandi af kennslu eða stuðningi við börnin á leikskólastiginu. Erlendar 

rannsóknir sýna alla jafna fram á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar til að 

hafa jákvæð áhrif á þroskaframvindu barna greindum með einhverfu 

(Eikeseth og Klintwall, 2012; Klintwall o.fl., 2015; Keenan o.fl., 2007; Moore 
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og Goodson, 2003; Smith o.fl, 2000; Virués-Ortega, 2010) og aðrar benda á 

að mikilvægt sé að inngrip sé umfangsmikið og standi yfir í langan tíma til 

þess að árangur náist (Eikeseth og Klintwall, 2012; Lovaas, 1987). Einnig 

hefur verið sýnt fram á að foreldrar vilja vera virkir þátttakendur í námi 

barna sinna, að á þá sé hlustað og markmið séu unnin í samráði við þá 

(Keenan o.fl., 2007; Tucker og Schwartz, 2013). Þau markmið sem foreldrar 

vilja helst sjá að unnið sé með eru félagsfærni og boðskipti auk þess sem 

þeir telja mikilvægt að börn þeirra fái tækifæri til að stunda nám í skóla án 

aðgreiningar (Keenan o.fl., 2007).  

Gæði í samskiptum milli skóla og foreldra eru foreldrum mikilvæg og 

benda rannsóknir til að þeir vilji fá meiri upplýsingar um það sem verið er að 

gera í skólanum til þess að yfirfært þá færni líka heim (Keenan o.fl., 2010; 

Koenig o.fl., 2010; Panerai, 2009; Tucker og Schwartz, 2013). Því hefur 

teymisvinna sífellt orðið algengari í samvinnu skóla og foreldra einhverfra 

barna bæði hérlendis og erlendis (Lord og McGee, 2001; Lovaas, 1987; 

McPhilemy og Dillenburger, 2013; Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b; Sigrún 

Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hver reynsla foreldra barna 

með röskun á einhverfurófi var af greiningarferlinu, samstarfi og 

sérfræðiþjónustu í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Einnig að kanna hvað 

foreldrum barna með röskun á einhverfurófi hefur þótt gagnlegast í kennslu 

og stuðningi við barn þeirra í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Jafnframt 

var skoðað, eftir því sem var hægt, hvort munur væri á upplifun foreldra 

einhverfra barna milli sveitarfélaga og eftir því hvaða kennsluaðferð er 

notuð í vinnu með börnum þeirra.  

 

Þær rannsóknarspurningar sem leitast verður við að svara eru:  

 Hver er reynsla foreldra barna með röskun á einhverfurófi af 
greiningarferlinu, samstarfi og sérfræðiþjónustu í leikskóla? 

 Hvað hefur foreldrum barna með röskun á einhverfurófi þótt 
gagnlegast í kennslu og stuðning við barn þeirra í leikskóla? 
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3 Aðferð 

Stuðst var við megindlegar rannsóknaraðferðir í þessari rannsókn. 

Megindleg nálgun byggir á nýtingu tölfræðilegra upplýsinga (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Dregnar eru ályktanir út frá gögnum sem safnast með 

kerfisbundnum og hlutlægum hætti. Megindlegar aðferðir henta vel þegar 

leitað er svara við rannsóknarspurningu sem rannsakandi telur sig vita 

nokkuð um, niðurstöðurnar geta sýnt fram á mynstur í gögnunum og eru 

notaðar til að mæla útkomu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).   

Lagður var rafrænn spurningalisti fyrir foreldra leikskólabarna með 

röskun á einhverfurófi sem búsett eru á höfuðborgarsvæðinu. 

Spurningalistakannanir er hægt að nota þegar kanna á hegðun, líðan, ætlan 

og viðhorf þátttakenda (Þorlákur Karlsson, 2003). Rannsóknarsnið þessarar 

rannsóknar er lýsandi (e. descriptive design) en í slíkum rannsóknum er 

markmiðið að afla upplýsinga og lýsa stöðu þátttakenda. Slíkar rannsóknir 

gefa oft gagnlegar upplýsingar um stöðu mála í raunverulegum aðstæðum 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Segja má að það sé einmitt tilgangur 

þessarar rannsóknar. Með rannsókninni stefndi rannsakandi að því að fá 

innsýn í reynslu foreldra leikskólabarna með röskun á einhverfurófi af 

samstarfi við fagfólk, stuðningi við barn þeirra í leikskólanum og 

sérfræðiþjónustu. Hér á eftir verður fjallað um val á þátttakendum, gerð 

spurningalista og framkvæmd rannsóknar. Einnig verður farið yfir 

áreiðanleika, réttmæti, siðferðisleg álitamál og tölfræðilega úrvinnslu.  

3.1 Þátttakendur 

Haft var samband við skólaskrifstofur eða menntasvið Garðabæjar, 

Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar, Reykjavíkur og Seltjarnarness og 

óskað eftir aðstoð við að hafa samband við þátttakendur. Um er að ræða 

markmiðsúrtak þar sem leitað er að þátttakendum sem má skilgreina sem 

afmarkaðan hóp sem býr yfir ákveðinni reynslu og þekkingu sem 

rannsakandinn sækist eftir í rannsókninni (Silverman, 2010, Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Þátttakendur voru foreldrar 

leikskólabarna greindum með röskun á einhverfurófi sem búsettir eru á 

höfuðborgarsvæðinu. Þýðið samanstóð af 114 foreldrum og þar sem þýðið 

er svo fámennt voru allir teknir í úrtak. Alls svöruðu 72 foreldrar eða 62,3% 

þýðisins. Í töflu 2 má sjá hlutfallslega skiptingu þátttakenda í könnuninni 

eftir kyni, aldri, hjúskaparstöðu, menntun, móðurmáli og búsetu.  
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Tafla 2. Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur 

Kyn     

  Fjöldi  % 

Konur (Mæður) 53 74 

Karlar (Feður) 19 26 

Alls 72 100 

Aldur      

20-24 ára 4 6 

25-29 ára 10 14 

30-34 ára 22 31 

35-39 ára 20 28 

40-44 ára 12 17 

45-49 ára 4 6 

Alls 72 100 

Hjúskaparstaða      

Gift(ur)/ Í sambúð 54 75 

Ógift(ur)/ Ekki í sambúð 18 25 

Alls 72 100 

Menntunarstig      

Hefur lokið skyldunámi/grunnskólaprófi 9 13 

Hefur lokið framhaldsskólaprófi 14 19 

Hefur lokið grunnnámi  á háskólastigi 
(BA/BSc/BEd) 

23 32 

Hefur lokið framhaldsnámi á háskólastigi 
(Meistarapróf/Doktorspróf) 

22 31 

Hefur lokið iðnmenntun 2 3 

Annað 2 3 

Alls 72 100 

Móðurmál      

Íslenska 69 96 

Annað tungumál 2 3 

Svarar ekki 1 1 

Alls 72 100 
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Sveitarfélag      Fjöldi        % 

Garðabæ 11 15 

Hafnarfirði 12 17 

Kópavogi 17 24 

Mosfellsbæ 3 4 

Reykjavík 27 38 

Seltjarnarnesi 1 1 

Svaraði ekki  1 1 

Alls 72 100 

 

Sjá má í töflu 2 að flestir þátttakenda hafa annað hvort lokið grunn- eða 

framhaldsnámi á háskólastigi eða samtals rúmlega 60%. Aðeins undir 5% 

þátttakenda hafa lokið iðnmenntun eða annarri menntun. 

Aðeins 3% þátttakenda eru með annað móðurmál en íslensku. Gæti hafa 

spilað inn í þar að könnunin var eingöngu á íslensku og því ekki víst að allir 

foreldrar gætu svarað henni. Hlutfall barna af erlendum uppruna greindum 

með röskun á einhverfurófi í sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu er frá 

20% og upp í 32% þar sem það er hæst. Samkvæmt upplýsingum frá 

skólaskrifstofum sveitarfélaganna sem tóku þátt í rannsókninni er hlutfall 

foreldra af erlendum uppruna tæp 24% en af þeim svara aðeins tveir eða 

3% af öllum þátttakendum könnunarinnar. Svarhlutfall í könnuninni var eins 

og áður segir 62% og hlutfall foreldra af erlendum uppruna var 24%, af þeim 

svöruðu 3%, samanlagt hlutfall þeirra sem svöruðu og foreldra af erlendum 

uppruna er því 83%. Af því má sjá að aðeins 17% foreldra af sem eru með 

íslensku sem móðurmál svöruðu ekki könnuninni. Einnig er vert að taka það 

fram að þar sem aðeins einn þátttakandi er frá Seltjarnarnesi var svörum 

hans sleppt við greiningu gagnanna eftir sveitarfélögum til að gæta 

trúnaðar. 

Eins og fram kemur í töflu 2 skiptist hlutfall eftir sveitarfélögum þannig 

að frá Reykjavíkurborg komu tæp 40% allra svara, þar á eftir kom 

Kópavogur með tæp 24% svara, Hafnarfjörður og Garðabær með 15-16% 

svara. Um 4% svara kom frá Mosfellsbæ og tæp 2% frá Seltjarnarnesi. 

Hlutfallið skiptist því nokkuð svipað upp eftir stærð sveitarfélaganna í 

raunveruleikanum. Einn þátttakandi svaraði ekki í hvaða sveitarfélagi barnið 

sækir leikskóla.  

Sjá má á mynd Tæp 20% barna sem spurt er um í þessari könnun eiga 

systkini sem eru einnig með greiningu af einhverju tagi. Flest eru með 
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einhverfurófsgreiningu og fylgiraskanir eða 54% og önnur 23% eru með 

einhverfu. Samtals eru því 77% af þessum tuttugu prósentum með 

einhverfurófsröskun. Önnur 15% systkina eru greind með athyglisbrest 

og/eða ofvirkni (e. attention deficit hyperactivitiy disorder). Enn önnur 8% 

eru með annars konar greiningu frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Yfirlit systkina sem einnig eru með greiningar 

3.2 Spurningalisti til foreldra 

Í þessari rannsókn var notaður rafrænn spurningalisti til þess að safna 

gögnunum. Spurningakannanir eru vinsælar til gagnaöflunar í megindlegum 

rannsóknum þar sem þær ná til margra einstaklinga í einu. Einnig teljast 

þær réttmætt mælitæki þar sem sýnt hefur verið fram á sterk tengsl milli 

þess sem fólk segist gera og því sem það gerir í raun (McMillan, 2008; 

Þorlákur Karlsson, 2003). Rafrænar spurningakannanir eru einnig taldar 

skilvirkasta og ódýrasta tegund spurningakannana (Grétar Þór Eyþórsson, 

2013). Spurningakönnunin var lögð fyrir í gegnum tölvupóst þar sem hún 

var send á netföng alla foreldra leikskólabarna með röskun á einhverfurófi í 

samvinnu við viðkomandi skólaskrifstofu eða menntasvið. Einnig var settur 

inn hlekkur í samvinnu við Einhverfusamtökin á Facebook síðu þeirra og á 

sérstakar Facebook síður ætlaðar foreldrum og aðstandendum einhverfra 

barna og umræðuhóp um einhverfu. Var þetta gert til þess að reyna að auka 

svarhlutfall sem var frekar dræmt framan af.  

Spurningalistinn var samsettur úr fimm spurningaflokkum frá öllum 

spurningaflokkum rannsóknarinnar: barnið og greiningarferlið, kennslu- og 

þjálfunaraðferðir, samstarf og samskipti, stuðning og loks bakgrunn 
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þátttakenda. Í spurningalistunum voru 52 spurningar, þar af 6 

bakgrunnsspurningar. Hluti listans var byggður á spurningalista úr rannsókn 

Tucker og Schwartz (2013) eða 16 spurningar. Spurningar úr fyrrnefndri 

rannsókn voru þýddar af rannsakanda og aðlagaðar að íslensku umhverfi 

þar sem atriði sem áttu ekki við voru tekin út og önnur sett inn í staðinn. 

Aðrar spurningar voru samdar af rannsakanda sjálfum með aðstoð 

leiðbeinanda. Spurningalistinn var forprófaður af fimm foreldrum fatlaðra 

barna, fjórum mæðrum og einum föður. Þrír foreldrar lásu yfir listann og 

forprófuðu hann áður en hann var lesinn yfir af sérfræðingi í aðferðafræði 

við Háskóla Íslands og svo forprófuðu tveir foreldrar listann í rafrænni 

útgáfu eftir að unnið var úr athugasemdum sérfræðings. Með forprófun er 

fyrirlagnartími kannaður auk þess sem athugað er hvernig spurningar 

reynast, það er hvort fólk hnýtur um eitthvað við svörun listans. Með 

forprófun er því verið að athuga hvort svarendur skilji spurningarnar og geti 

svarað þeim án vandkvæða (Þorlákur Karlsson, 2003). Einnig fóru tveir 

fagaðilar yfir listann áður en hann var sendur út til þátttakenda. Annar er 

starfandi sérkennslustjóri í leikskóla og hinn er sálfræðingur á Greiningar- 

og ráðgjafarstöð ríkisins. Auk þess sem leiðbeinandi kom með gagnlegar 

ábendingar varðandi spurningalistann. Farið var yfir allar athugasemdir og 

gerðar viðeigandi breytingar í kjölfarið.  

Mest var notast við lokaðar spurningar með svarmöguleikum á 

raðkvarða en með þeim safnast mikið af upplýsingum á sem hagkvæmastan 

hátt og einfalt er að svara með raðkvarða. Með raðkvarða er átt við 

svarkvarða með mismunandi gildum þar sem svörin eru til dæmis mjög 

sammála, frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála 

og mjög ósammála. Þar sem gert er ráð fyrir að sá sem er mjög sammála sé 

jákvæðari en sá sem er frekar sammála. Einnig var notast við hálflokaðar 

spurningar þar sem gert var ráð fyrir fleiri svarkostum en þeim sem voru 

taldir upp og gefur það meiri og ítarlegri upplýsingar. Þá var einnig notast 

við opnar spurningar en þar var enginn valkostur og svarandi varð að skrifa 

svarið sjálfur en slíkt gefur góðar upplýsingar án þess að hafa áhrif á svarið 

(Þorlákur Karlsson, 2003). Allir svarmöguleikar voru merktir með 

orðagildum frekar en einungis væru endamöguleikarnir merktir. 

Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að mælingar séu áreiðanlegri þegar 

allir svarmöguleikar eru merktir með orðagildum og er því mælt með því að 

nota þau í könnunum (Fanney Þórsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2007). Notuð 

voru atviksorðin frekar og mjög til að stýra merkingu lýsingarorða á borð við 

sammála eða ánægð. Það er gert vegna þess að talið er að merking þeirra 

orða sé einræð og dragi þar með úr villuflökti í mælingum (Fanney 

Þórsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2007). Því lá vel við að nota fimm þrepa (1-
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5) kvarða fram yfir aðra kvarða. Samkvæmt tilraun sem Þorlákur Karlsson, 

Fanney Þórsdóttir og Guðbjörg A. Jónsdóttir (2006) framkvæmdu kom í ljós 

að sá kvarði er heldur áreiðanlegri og réttmætari en þriggja þrepa kvarði (1-

3-5). Þar að auki ákvað rannsakandi að hafa miðjumöguleika í 

spurningunum þar sem gera má ráð fyrir að sumir svarendur séu hlutlausir 

gagnvart því málefni sem spurt er um. Án þess möguleika er hætta á að 

svarendur velji svarmöguleika sem lýsir ekki skoðun þeirra (Fanney 

Þórsdóttir o.fl., 2006). Samkvæmt leiðbeiningum frá Tucker (2013) var í 

öllum tilfellum, sem átti við, boðið upp á svarmöguleikann „Annað“ og 

auður reitur til að skrifa í hafður með til þess að auka líkurnar á því að 

foreldrar gætu tjáð skoðun sína. Spurningalistinn var fyrst sendur á 

þátttakendur í febrúar og var hann opinn í 8 vikur.  

3.3 Framkvæmd 

Kynningarbréf með hlekk á spurningakönnunina ætlað foreldrum ásamt 

kynningarbréfi ætlað leikskóla- og sérkennslustjórum var sent á tengiliði 

sveitarfélaganna í byrjun febrúar. Fyrsta áminning var send á sama máta 

tveim vikum seinna og lokaáminning fjórum vikum seinna eða um miðjan 

mars. Þar sem svarhlutfall var fremur dræmt var brugðið á það ráð að fá 

Einhverfusamtökin með sér í lið og setja hlekk og kynningarbréf inn á 

Facebook síðu þeirra. Einnig var hið sama gert með aðrar óopinberar 

Facebook síður ætlaðar foreldrum og aðstandendum einhverfra barna. Við 

það jókst svarhlutfallið töluvert. Þar sem svarhlutfall var enn áberandi lægst 

í Reykjavík og Hafnarfirði var endurtekið haft samband við tengiliði þeirra 

sveitarfélaga og þeir beðnir að senda áminningu á sína leikskóla- og 

sérkennslustjóra. Auk þess sem í Reykjavík var haft samband við tengiliði á 

þjónustumiðstöðvum í von um að auka svarhlutfallið. Einnig hafði 

rannsakandi samband með tölvupósti við alla sérkennslustjóra í Hafnarfirði 

með skráð netföng á heimasíðum síns skóla í von um að auka hlutfallið enn 

frekar þar. Spurningakönnunin var því opin í 8 vikur í heild. 

Spurningalistinn var unninn í Lime-survey forritinu í gegnum kannanir.is. 

Svörin voru færð úr Lime-survey forritinu yfir í SPSS og Excel þar sem 

úrvinnsla gagna fór fram. Niðurstöðum verða kynntar með lýsandi tölfræði 

þar sem myndir og töflur gegna lykilhlutverki en slíkt er mjög algengt í 

úrvinnslu og framsetningu megindlegra gagna (Amalía Björnsdóttir, 2013). 

3.4 Áreiðanleiki og réttmæti 

Rannsakandi skoðaði að hluta til eigin starfsvettvang en þó út frá öðru 

sjónarhorni en vanalega og í því felst styrkur hvað varðar kunnugleika við 
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rannsóknarefnið en veikleiki hvað varðar réttmæti og túlkun (Lichtman, 

2010). Gæði rannsókna snúa meðal annars að trúverðugleika, réttmæti og 

hagnýtingu niðurstaðna (Silverman, 2010). Til að tryggja réttmæti er gott að 

hafa rannsóknarmarkmiðin skýr og tryggja að rannsóknaraðferðir séu í 

samræmi við rannsóknarspurningu. Spurningakannanir eru réttmætar að 

því leyti að sterk tengsl eru milli þess sem fólk segist ætla gera og þess sem 

það gerir (Grétar Þór Eyþórsson, 2013; Þorlákur Karlsson, 2003). Með 

forprófun má einnig koma í veg fyrir að þátttakendur misskilji spurningarnar 

og þær séu óskýrar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

3.5 Siðferðisleg álitamál 

Samkvæmt Creswell (2003), Lichtman (2010) og Silverman (2010) er 

mikilvægt að rannsakendur séu ávallt meðvitaðir um ábyrgð sína og leggi sig 

alla fram við tryggja persónuvernd, trúnað og valda þátttakendum ekki 

skaða. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar líkt og lög gera ráð fyrir 

og fékk samþykki (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga, 

2000). Sent var kynningarbréf á alla tengiliði á skólaskrifstofum (sjá viðauka 

A) og eins á alla leikskóla-/sérkennslustjóra (sjá viðauka C). Einnig fengu allir 

þátttakendur kynningarblað um spurningakönnunina (sjá viðauka B) þar 

sem fram kemur hver stendur að rannsókninni og hver sé leiðbeinandi og 

ábyrgðarmaður. Einnig kemur þar fram í hvaða tilgangi rannsóknin er gerð 

og þar er þátttakendum gerð grein fyrir að þeim er frjálst að neita þátttöku 

eða svara ekki einstökum spurningum. Var þátttakendum einnig gerð grein 

fyrir að fullum trúnaði og nafnleynd yrði heitið og því yrði ekki hægt að rekja 

svör einstakra þátttakenda.  

Sem þakklætisvott var þátttakendum boðið að taka þátt í happdrætti að 

þátttöku lokinni. Til þess að geta tekið þátt í happdrætti var þátttakendum 

vísað á tölvupóstfang sem þeir gátu sent netfangið sitt inn á og var dregið úr 

innsendum netföngum. Tekið var fram að netföng væri ekki hægt að tengja 

við svör við spurningalistanum, þeim yrði ekki dreift til þriðja aðila og yrði 

eytt að happdrætti loknu. 

3.6 Tölfræðileg úrvinnsla 

Spurningalistinn var settur upp hjá www.kannanir.is í forritinu Lime-Survey. 

Við gagnagreiningu var stuðst við forritið SPSS til að halda utan um gögnin 

og greina þau en forritið Excel var notað við framsetningu gagnanna. Í 

niðurstöðukafla rannsóknarinnar verða svörunum gerð skil í töflum eða 

myndum eftir því hvað á betur við. Við úrvinnslu niðurstaðna voru svör 

þátttakenda við stökum spurningum og staðhæfingum borin saman við 



 

58 

bakgrunnsbreytur og hver þáttur skoðaður, mestmegnis út frá 

sveitarfélögum og kennsluaðferð. Reiknuð var lýsandi tölfræði fyrir allar 

spurningar könnunarinnar sem við á. Könnuð var fylgni á milli breyta í 

spurningalistanum og var miðað við 95% öryggismörk þegar kom að því að 

meta marktækni. Í flestum tilfellum er þó ekki hægt að segja til um hvort 

marktæk tengsl eru milli breyta þar sem úrtakið er frekar lítið og því skipt 

niður eftir sveitarfélögum og aðferð auk þess sem svarmöguleikar eru oft 

margir. Þess ber þó að geta að þó unnið sé með úrtak er þátttaka það góð 

að gera má ráð fyrir að unnið sé með þýðið. Það verður því ekki tekið 

sérstaklega fram við hverja mynd eða töflu hvort marktækan mun sé að 

finna milli hópa. 
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4 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum 

rannsóknarinnar. Ákveðnar breytur verða skoðaðar út frá mun milli 

sveitarfélaga og eða kennsluaðferðar. Niðurstöður þessar byggja á svörum 

72 foreldra leikskólabarna greindum með röskun á einhverfurófi á 

rafrænum spurningalista. Hver undirkafli verður tileinkaður einum hluta 

rannsóknarinnar en hún skiptist í fimm hluta. Byrjað verður á að fjalla um 

upplýsingar um barnið og greiningarferlið, síðan verður farið í kennslu- og 

þjálfunaraðferðir. Að því loknu verður fjallað um samskipti og samstarf við 

leikskóla og stoðþjónustu. Að lokum verður fjallað um stuðning við foreldra.  

4.1  Barnið og greiningarferlið 

Spurt var um aldur barns og hvað barnið var gamalt þegar það greindist 

með einhverfurófsröskun. Auk þess var spurt hvað barnið var gamalt þegar 

foreldra grunaði fyrst að barnið gæti verið með röskun á einhverfurófi. Í 

töflum 3 og 4 má sjá upplýsingar um aldur barnanna á þessum tíma. Flest 

barnanna voru á aldursbilinu fimm til sex ára og þriggja mánaða eða 51% 

(n=37). Næst flest voru börnin á aldrinum tveggja til fjögurra ára eða 27% 

(n=19) og fæst á aldrinum fjögurra til fimm ára eða 22% (n=16). 

Meðalaldur barnanna við greiningu var 3 ár og 3 mánuðir. Helmingur 

barnanna greindist fyrir þriggja ára aldur og 32% á aldrinum 3 ára og eins 

mánaða til 4 ára (sjá töflu 3). 

Tafla 3. Aldur barnanna við greiningu 

  Fjöldi  % 

1,1-2 6 8 

2,1-3  30 42 

3,1-4 23 32 

4,1-5 7 10 

5,1-6,3 6 8 

  72 100 

 

Þegar spurt var hvenær foreldra hefði fyrst grunað að barnið þeirra gæti 

verið með röskun á einhverfurófi kom í ljós að um 70% grunaði það áður en 
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barnið varð tveggja ára (sjá mynd 2). Aðeins rúmlega 1% foreldra grunaði 

aldrei einhverfu og tæplega 10% til viðbótar grunaði aldrei einhverfu en 

starfsfólk leikskóla hafði nefnt áhyggjur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Aldur barns þegar foreldri grunaði fyrst að barnið gæti verið með röskun 
á einhverfurófi  

Sjá má á mynd 3 að flest barnanna eru greind með bernskueinhverfu (F84.0) 

eða 58%. Um 32% eru greind með aðrar einhverfuraskanir. Tæp 3% 

þátttakenda svöruðu ekki hvaða greiningu barnið er með og önnur tæp 7% 

vita ekki hvaða greiningu barnið er með. Út frá því má álykta að 10% 

foreldra viti ekki hvaða greiningu barnið þeirra er með eða muni það ekki án 

þess að fletta því upp.   
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Mynd 3. Formleg greining barnanna 

Þegar foreldrar voru beðnir að lýsa tjáskiptafærni barnsins síns kom í ljós að 

aðeins um 18% barnanna voru að mati foreldra með málþroska á við 

jafnaldra sína og að langflest eða 68% voru með einhvers konar frávik í 

málþroska. Þar af tjá um 10% sig án orða og rúmlega 8% sýna bergmálstal. 

Af þeim 14 börnum tjá sig að mestu án orða nota 71% óhefðbundnar 

samskiptaleiðir svo sem tákn, bendingar og/eða myndir svo sem PECS (sjá 

töflu 4). 

Tafla 4. Tjáskiptafærni barnanna  

  % 

Er með frávik í málþroska 68 

Notar óhefðbundnar samskiptaleiðir 26 

Bergmálstal 24 

Tjáir sig að mestu án orða 19 

Er með málþroska á við jafnaldra sína 18 

Er með frávik í málþroska og notar óhefðbundnar samskiptaleiðir 14 

Er með frávik í málþroska og tjáir sig án orða 11 

Er með frávik í málþroska og bergmálstal 8 

Merkja mátti við allt sem við átti  
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Þegar foreldrar voru spurðir hversu mikið þeir vissu um röskun á 

einhverfurófi þegar barnið þeirra greindist sagðist meirihluti hafa vitað  

frekar eða mjög lítið en tæp 30% töldu sig vita frekar eða mjög mikið um 

einhverfu (sjá mynd 4).   

 

Mynd 4. Mat foreldra á þekkingu sinni á  einhverfurófsröskun þegar barnið þeirra 
greindist 

Þegar foreldrar voru spurðir út í þær tilfinningar sem þeir upplifðu þegar 

frumgreining barns þeirra lá fyrir kom í ljós að yfir 80% upplifðu mjög mikla 

eða frekar miklar áhyggjur. Yfir 70% svarenda upplifðu mjög mikla eða 

frekar mikla sorg. Rúm 40% foreldra upplifðu létti við greiningu en um 30% 

sögðust hvorki hafa upplifað mikinn né lítinn létti. Einna minnst virtust 

foreldra upplifa afneitun (sjá mynd 5).  
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Mynd 5. Tilfinningar sem foreldrar upplifðu þegar frumgreining lá fyrir 

4.2 Kennslu- og þjálfunaraðferðir 

Sjá má á mynd 6 að snemmtæk íhlutun hefst í yfir 80% tilfella áður en 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins hefur lokið formlegri greiningu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Upphaf stuðnings í leikskólanum  

Á mynd 7 má sjá samanburð eftir sveitarfélögum á því hvenær var farið að 

veita börnunum snemmtæka íhlutun eða stuðning í formi markvissrar 

þjálfunar- eða kennslu í leikskólanum.  
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Mynd 7. Upphaf stuðnings í leikskólanum sýnt eftir sveitarfélögum 

Þegar foreldrar voru spurðir hvort þeir teldu sig hafa mikil eða lítil áhrif á 

ákvarðanir um kennslu barnsins síns í leikskólanum kom í ljós að tæp 80% 

foreldra töldu sig hafa mjög mikil eða frekar mikil áhrif á ákvarðanir um 

kennslu, tæp 17% hvorki mikil né lítil áhrif og aðeins um 4% töldu sig hafa 

frekar eða mjög lítil áhrif eins og sjá má á mynd 8. Þegar foreldrar voru 

spurðir hvort þeir vildu hafa meiri áhrif á ákvarðanir sem eru teknar 

varðandi kennslu barnsins í leikskólanum svöruðu 6% að þeir vildu hafa mun 

meiri áhrif, 24% aðeins meiri áhrif og tæpt 71% foreldra var hlutlaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Mat foreldra hversu mikil áhrif þeir hafa á ákvarðanir varðandi kennslu 
barnsins síns 
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Eins og sjá má í töflu 5 er mjög misjafnt hvort og hversu mörg 

fræðslunámskeið foreldrar hafa sótt. Sjá má að um 32% foreldra hafa ekki 

sótt neitt námskeið en um 4% foreldra eru skráð á námskeið sem haldin 

verða bráðlega. Helmingur foreldra hefur sótt námskeiðið Röskun á 

einhverfurófi I og um 44% þeirra hefur einnig sótt námskeiðið Röskun á 

einhverfurófi II A. Þegar spurt var um námskeið sem fjalla eingöngu um 

ákveðnar kennslu- eða þjálfunaraðferðir kom í ljós að 17% foreldra hefur 

sótt námskeið um Skipulagða kennslu og 32% um Atferlisíhlutun.  

Tafla 5. Fjöldi og hlutfall foreldra sem sótt hefur námskeið á vegum Greiningar- og 
ráðgjafarstöðvarinnar  

 
Fjöldi % 

Röskun á einhverfurófi I - grunnnámskeið 36 50 

Röskun á einhverfurófi II A - leikskólaaldurinn 18 25 

Skipulögð kennsla (TEACCH) 12 17 

Atferlisíhlutun fyrir börn með þroskafrávik 23 32 

Önnur námskeið 13 18 

Ekkert 23 32 

Er skráð á námskeið sem ekki er hafið  3 4 

Skipulögð kennsla og atferlisíhlutun 5 7 

Skipulögð kennsla og röskun á einhverfurófi I eða II 10 14 

Atferlisíhlutun og röskun á einhverfurófi I eða II 17 24 

 

Á mynd 9 má sjá hlutfall foreldra eftir sveitarfélögum og þá kennsluaðferð 

sem foreldri hefur sótt hefur námskeið um og barn þess er í. Sjá má að 

námskeiðssókn foreldra er töluvert ólík bæði eftir aðferðum sem og 

sveitarfélögum.  
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Mynd 9. Hlutfall foreldra sem hefur sótt námskeið í þeirri kennsluaðferð sem 
barn þeirra er í 

Eins og sjá má á mynd 10 voru foreldrar spurðir hvort þeir teldu sig hafa 

fengið nægar upplýsingar frá sínu sveitarfélagi um þær kennsluaðferðir sem 

eru í boði fyrir börn með einhverfu. Kom fram að tæp 40% töldu sig hafa 

fengið mjög eða frekar miklar upplýsingar og tæplega 30% frekar eða mjög 

litlar upplýsingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Upplýsingagjöf frá sveitafélögum til foreldra um þær kennsluaðferðir 
sem eru í boði 
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Þegar þessar upplýsingar voru bornar saman milli sveitarfélaga (sjá mynd 

11) kom í ljós að foreldrar í Reykjavík eru þeir foreldrar sem telja sig hafa 

fengið mestu upplýsingarnar um kennsluaðferðir, það eru tæp 50% 

reykvískra foreldra sem telja sig hafa fengið mjög miklar eða frekar miklar 

upplýsingar varðandi kennsluaðferðir í sínu sveitarfélagi. Í samanburði telja 

um 35% foreldra í Kópavogi sig hafa fengið miklar eða frekar miklar 

upplýsingar og í Hafnarfirði og Garðabæ er hlutfallið um 30%. Það sem 

vekur athygli er að í Mosfellsbæ telja allir foreldrar sig hafa fengið frekar 

litlar upplýsingar. Einnig vekur athygli hversu margir telja sig hvorki hafa 

fengið miklar né litlar upplýsingar og er það hlutfall hæst í Kópavogi eða 

tæp 60%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Upplýsingagjöf frá sveitafélögum til foreldra um þær kennsluaðferðir 
sem eru í boði séð eftir sveitarfélögum 

Þegar spurt var um hvort foreldrar hefðu kosið að fá meiri upplýsingar eða 

hvort þeir teldu sig hafa fengið nægar upplýsingar um þær kennsluaðferðir 

sem eru í boði hjá þeirra sveitarfélagi kom í ljós að skoðun fólks var mjög 

mismunandi eftir sveitarfélögum eins og mynd 12 sýnir. Í bæði Reykjavík og 

Kópavogi taldi meirihluti foreldranna eða milli 62-65% að þeir hefðu fengið 

nægar upplýsingar. Í Mosfellsbæ og Garðabæ taldi meirihlutinn sig vilja fá 

meiri upplýsingar eða í 64-67% tilfella. Í Hafnarfirði er hlutfallið jafnast en 

þó eru ívið fleiri sem hefðu viljað meiri upplýsingar eða 55% svarenda.  

 

 

 



 

68 

64

55

38

67

35

36

46

63

33

65

0 20 40 60 80 100

Garðabær

Hafnarfjörður

Kópavogur

Mosfellsbær

Reykjavík

%

Hefði viljað fá meiri upplýsingar Fékk nægar upplýsingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Viðhorf foreldra til upplýsingagjafar um kennsluaðferðir frá 
sveitarfélögunum 

Þegar spurt var út í þá kennsluaðferð sem varð fyrir valinu kom í ljós að 

ríkjandi kennsluaðferð á höfuðborgarsvæðinu er atferlisþjálfun en tæp 50% 

barnanna eru í slíkri þjálfun. Rúm 33% barnanna eru í skipulagða kennslu og 

9% foreldranna sögðust ekki vita hvaða aðferð væri verið að nota með 

barninu þeirra. Einnig segja 3% að notast sé við blandaðar aðferðir í kennslu 

barna þeirra og sama hlutfall að ekki sé verið að nota neina sérstaka 

kennsluaðferð eða að ekki sé búið að velja aðferð (sjá mynd 13). Rétt er að 

taka það fram að einn svarenda taldi PECS ríkjandi kennsluaðferð hjá 

barninu sínu og annað foreldri tók fram að verið væri að nota skipulagða 

kennslu í leikskólanum en atferlisþjálfun heima við þar sem hún hafi ekki 

verið í boði í viðkomandi leikskóla. 
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Mynd 13. Hlutfall kennsluaðferða unnið er eftir  

Á mynd 14 má sjá skiptingu á þjálfunaraðferðum eftir sveitarfélögum. 

Atferlisþjálfun virðist vera ríkjandi kennslu/þjálfunaraðferð í Reykjavík, 

Mosfellsbæ og Garðabæ en skipulögð kennsla er ríkjandi í Kópavogi og 

Hafnarfirði. Hlutfall þeirra sem vita ekki hvaða aðferð er verið að nota er 

hæst í Kópavogi. Blandaðar aðferðir virðast vera mjög lítið notaðar og voru 

aðeins nefndar örsjaldan eða í tæpum 3% tilfella. Einnig kom fram fremur 

hátt hlutfall í Hafnarfirði eða tæp 20% sem svöruðu að engin sérstök 

kennsluaðferð væri notuð með barninu þeirra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14. Hlutfall kennsluaðferða eftir sveitarfélögum 
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Þegar foreldrar voru spurðir hvers vegna þeir völdu þá kennsluaðferð sem 

þeir völdu kom oftast fram að þekking og reynsla hefðu verið til staðar í 

leikskólanum og að fagaðili hefði mælt með þessari aðferð fyrir barnið eða 

um 52% í báðum tilfellum. Einnig nefndi um helmingur foreldra að þeim 

sjálfum fannst þessi aðferð henta barninu sínu best ásamt því að þekking og 

reynsla væru til staðar í skólanum. Af þeim 30% sem sögðust hafa valið þá 

aðferð sem rannsóknir sýna að skili góðum árangri fyrir börn með einhverfu 

völdu yfir 80% þeirra einnig að þeir hefðu valið þá aðferð sem þeir töldu 

henta barninu sínu best (sjá töflu 6).  

Tafla 6. Ástæður þess að ákveðin kennsluaðferð var fyrir valinu 

  Fjöldi  % 

Þekking og reynsla af þessari aðferð voru til staðar í leikskólanum 36 52 

Fagaðili mælti með þessari aðferð fyrir barnið mitt 36 52 

Mér fannst þessi aðferð henta barninu mínu best 35 51 

Valdi þá aðferð sem rannsóknir hafa sýnt að skilar góðum árangri fyrir börn með 
einhverfu 21 30 

Vinur, kunningi eða fjölskyldumeðlimur mælti með þessari aðferð 6 9 

Íhlutun hefði ekki hafist strax í leikskólanum hefði ég valið aðra aðferð 4 6 

Barnið hefði þurft að fara í annan leikskóla hefði ég valið aðra aðferð 3 4 

Annað 6 9 

 

Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar eftir kennsluaðferð kemur fram að 

um 30% foreldra völdu þá aðferð sem þeir töldu rannsóknir hafa sýnt að 

skilaði góðum árangri fyrir börn með einhverfu, 78% þeirra eiga barn í 

atferlisþjálfun. Einnig má sjá að um 77% foreldra völdu skipulagða kennslu 

vegna þess að þekking og reynsla af aðferðinni var til staðar í leikskólanum 

en um 47% þeirra sem völdu atferlisþjálfun nefndu það sem ástæðu fyrir val 

á aðferð (sjá mynd 15). 
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Mynd 15. Ástæður þess að ákveðin kennsluaðferð varð fyrir valinu séð eftir 
kennsluaðferð 

Foreldrar voru spurðir hvort þeim fyndist þeir hafa haft mikil eða lítil áhrif á 

val um kennsluaðferð fyrir barnið sitt. Sjá má á mynd 16 að flestir telja sig 

hafa haft mjög eða frekar mikil áhrif eða um 60% svarenda, hins vegar telja 

rúm 30% sig hvorki hafa haft mikil né lítil áhrif á val á aðferðum og tæp 10% 

telja sig hafa haft frekar lítil eða mjög lítil áhrif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 16. Áhrif foreldra á val á kennsluaðferð 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Mjög mikil 
áhrif

Frekar mikil 
áhrif

Hvorki mikil 
né lítil áhrif

Frekar lítil 
áhrif

Mjög lítil áhrif

%



 

72 

Þegar þessar niðurstöður voru skoðaðar eftir kennsluaðferð kom fram að 

um 73% foreldra barna í atferlisþjálfun taldi sig hafa frekar eða mjög mikil 

áhrif á val á aðferð en í tilfelli skipulagðrar kennslu voru það um 43%. Hins 

vegar var yfir helmingur foreldra í skipulagðri kennslu á því að þeir hefðu 

hvorki haft mikil né lítil áhrif á val á kennsluaðferð (sjá mynd 17). Marktæk 

tengsl eru á milli kennsluaðferða og hversu mikil áhrif foreldrar telja sig hafa 

haft á val á aðferðum, x²(2,N=55)=7,3, p=0,026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17. Áhrif foreldra á val á kennsluaðferð sýnt eftir kennsluaðferð 

Þegar skipting var skoðuð eftir sveitarfélögum (sjá mynd 18) kom í ljós að 

foreldrar í Reykjavík og Garðabæ telja sig hafa áhrif á val um kennsluaðferð 

fyrir börnin sín eða yfir 73% í hvoru sveitarfélagi. Stór hluti svarenda var á 

því að þeir hafi hvorki haft mikil né lítil áhrif á val á kennsluaðferð og var 

hlutfallið hæst í Hafnarfirði. Hins vegar kom fram að Garðabær var eina 

sveitarfélagið þar sem enginn taldi sig hafa haft lítil áhrif en í hinum 

sveitarfélögum var hlutfallið frá um 8% og upp í rúmlega 13%.  
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Mynd 18. Áhrif foreldra á val á kennsluaðferðum sýnt eftir sveitarfélögum 

Einnig var spurt út í hvað foreldrar hefðu viljað sjá öðruvísi í 

ákvarðanaferlinu um kennsluaðferðir og sjá má niðurstöður fyrir þá 

spurningu á mynd 19. Hátt hlutfall foreldra var sátt við að fagaðilar beindu 

þeim í átt að tiltekinni aðferð eða 48% og 23% voru sáttir við eigin 

ákvörðun. Samanlagt hlutfall yfir þá sem eru sáttir við ákvarðanaferlið er því 

yfir 70%. Þegar fólk fékk færi á að nefna annað voru nokkrir (4%) sem komu 

inn á mikilvægi þess að bæta fræðslu fyrir foreldra á kennslunálgununum 

tveimur svo þeir eigi auðveldara með að taka upplýsta ákvörðun. Tæp 11% 

vildu að þeir hefðu haft meiri tíma til að kynna sér aðferðirnar.  
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Mynd 19. Skoðun foreldra á ákvörðunarferlinu um hvaða kennsluaðferð ætti að 
nota með barninu þeirra 

Þegar skoðað er hvort foreldrar vildu sjá eitthvað öðruvísi í 

ákvörðunarferlinu um kennsluaðferðir eftir þeim aðferðum sem valdar voru 

má sjá á mynd 20 að þeir sem velja atferlisþjálfun eru sáttari við ferlið eða 

76% á móti 64% þeirra sem völdu skipulagða kennslu. Einnig voru helmingi 

fleiri af þeim sem völdu skipulagða kennslu sem vildu fá meiri tíma til að 

kynna sér aðferðirnar áður en ákvörðun var tekin.  
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Mynd 20. Samanburður á völdum aðferðum og því hvað foreldrar hefðu viljað sjá 
öðruvísi í ákvörðunarferlinu um kennsluaðferðir 

Sjá má á mynd 21 að þegar foreldrar voru spurðir út í hvort þeir væru sáttir 

við þá kennsluaðferð sem varð fyrir valinu kom í ljós að tæp 77% foreldra 

sem völdu atferlisþjálfun voru mjög sátt en tæp 42% þeirra sem völdu 

skipulagða kennslu. Þegar lagt er saman hversu margir eru frekar eða mjög 

sáttir kemur hins vegar fram að 92% foreldra barna í skipulagðri kennslu er 

frekar eða mjög sátt og foreldrar barna í atferlisþjálfun í 88% tilfella. 

Samanlagt eru um 10% foreldra hvorki sátt né ósátt við þá aðferð sem verið 

er að vinna eftir. Marktæk tengsl eru milli kennsluaðferða og hversu sáttir 

foreldrar eru, x²(2,N=58)=10,4, p=0,006. 
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Mynd 21. Hversu sáttir eru foreldrar við þá kennsluaðferð sem var valin 

Tæp 30% foreldra eru ekki viss hvort þau vildu breyta um kennsluaðferð ef 

þeim stæði það til boða. Önnur 6% myndu vilja skipta um aðferð en 65% 

myndu ekki vilja skipta um aðferð.  

Þegar athugað var hvort munur væri á því hvort fólk vildi frekar skipta 

um aðferð eftir því hvaða aðferð er verið að nota með barninu þeirra kom 

ekki fram marktækur munur, sjá mynd 22.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mynd 22. Viðhorf foreldra til þess að breyta um kennsluaðferð  
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Þegar spurt var hvort foreldrar vildu að sömu kennsluaðferð yrði haldið 

áfram í grunnskóla og notuð er í leikskólanum sögðu 63% já, 4% nei og 33% 

voru ekki viss.  

Sjá má á mynd 23 hlutfall foreldra sem vilja halda áfram með sömu 

kennsluaðferð í grunnskóla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23. Viðhorf foreldrar til þess að barnið þeirra haldi áfram með sömu 
kennsluaðferð í  grunnskóla og notuð er í leikskóla 

Spurt var hvort foreldrar hafi þurft að flytja barnið sitt á milli leikskóla eða 

sveitarfélaga til að fá þá þjónustu sem þeir telja henta barninu sínu best. 

Um 8% foreldra sögðust hafa þurft að færa barnið sitt í annan leikskóla 

innan sama sveitarfélags og 10% hafa þurft að færa barnið í leikskóla utan 

þeirra sveitarfélags. Því hafa 18% foreldra þurft að færa barnið sitt um 

leikskóla til að fá þá þjónustu sem þeir telja að henti barninu sínu best. 

Einnig kom mjög sterkt fram að stór hluti foreldra hefur íhugað að færa 

barnið sitt eða önnur 18%. Samtals hafa því 36% foreldra fært barnið sitt 

eða íhugað að færa barnið sitt um leikskóla til þess að fá þá þjónustu sem 

þeir telja henta best. Af þeim sem hafa íhugað að flytja barnið sitt til að það 

fái þá þjónustu sem foreldrarnir telji henta því best voru um 33% búsett í 

Hafnarfirði, 33% í Kópavogi, 25% í Reykjavík og 9% í Garðabæ. Ef þetta er 

skoðað eftir kennsluaðferð kemur í ljós að hlutfallið skiptist jafnt milli 

kennsluaðferða, 50% foreldra sem hafa íhugað að flytja barnið voru í 

atferlisþjálfun og 50% í skipulagðri kennslu. Hins vegar þegar litið er á hvaða 

aðferð þau börn eru í sem hafa þurft að flytja kemur fram að í tæpum 73% 

tilfella er um að ræða börn sem eru nú í atferlisþjálfun (sjá mynd 24). 
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Mynd 24. Hlutfall foreldra sem hefur íhugað að færa barnið sitt um leikskóla til að 
fá þá þjónustu sem foreldri telur því henti best  

Á mynd 25 má sjá að í tæpum 42% tilfella eru einstaklingsnámsskrár 

endurnýjaðar fjórum sinnum á ári eða oftar en í 31% tilfella eru þær 

endurnýjaðar sjaldnar en þrisvar sinnum á ári. Í rúmum fimmtungi tilfella 

vita foreldrar ekki hversu oft á ári námsskrá barna þeirra er endurnýjuð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 25. Endurnýjun einstaklingsnámsskráa 
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Sjá má á mynd 26 eftir sveitarfélögum hversu oft námsskrár voru 

endurnýjaðar. Í ljós kom að þær voru oftast endurnýjaðar í Garðabæ. 

Reykjavík. Hæst hlutfall þeirra sem ekki vissu hversu oft námsskráin var 

endurnýjuð var í Kópavogi og Mosfellsbæ. Í 75% tilfella voru það foreldrar 

barna í atferlisþjálfun sem vissu ekki hversu oft einstaklingsnámsskrá barna 

þeirra er endurnýjuð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 26. Endurnýjun einstaklingsnámsskráa sýnt eftir sveitarfélögum 

Sjá má í töflu 7 hversu mikil eða lítil áhrif foreldrar telja að íhlutunin hafi 

haft á ákveðna þætti hjá hverju barni og sögðu þeir í 93% tilfella að hún hafi 

mjög eða frekar mikil áhrif á lífsgæði barnsins. Einnig töldu foreldrar að 

íhlutunin hafi mjög eða frekar mikil áhrif á sjálfstæði eða í 88% tilfella. Í 

fjórum af níu atriðum fór samanlögð prósenta mikilla og frekar mikilla áhrifa 

yfir 80% og í hinum fimm yfir 59%. 

Þegar skoðuð voru gögn yfir þá þjálfunarþætti sem foreldrar sjá lítinn 

árangur af voru það helst áráttukennd hegðun, grófhreyfingar og krefjandi 

hegðun þar sem að í tæpum 17% til tæpra 24% sjá foreldrar lítil áhrif af 

inngripinu. Þegar athugað var hvort munur væri eftir kennsluaðferðum á 

mati foreldra á áhrifum íhlutunar kom í ljós að aðeins mældist marktækur 

munur á áhrifum inngrips á einbeitingu barnanna en í 74% tilfella töldu 

foreldrar barna í atferlisþjálfun inngripið hafa haft mikil eða nokkur áhrif á 

einbeitingu barnanna en aðeins 38% foreldra barna í skipulagðri kennslu. 

Svörðu 67% foreldra barna í skipulagðri kennslu að inngripið hafi haft lítil 

áhrif á einbeitingu barns síns. Marktæk tengsl eru milli kennsluaðferða og 
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hversu mikil áhrif foreldrar telja inngripið hafa á einbeitingu, x²(2,N=52)=8,0 

p=0,018. 

Tafla 7. Hvaða þætti telja foreldrar inngripið hafa haft áhrif á í líf barnanna 

 

Meirihluti foreldra eða 65% telja sig hafa mjög eða frekar mikil áhrif á þau 

markmið sem unnið er að í kennslu barnsins. Rúmur fjórðungur, 26% telja 

sig hvorki hafa mikil né lítil áhrif, 4% telja sig hafa frekar lítil áhrif og enginn 

telur sig hafa mjög lítil áhrif (sjá mynd 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 27. Mat foreldra á áhrifum á markmið sem unnið er að í kennslu barnsins  

Mikil áhrif % Nokkur áhrif % Samtals %

Lífsgæði 53 40 93

Sjá l fs tæði  í daglegum athöfnum 35 53 88

Máltjáningu og samskipti 51 33 85

Félagsfærni 33 47 81

Fínhreyfingar 29 44 74

Grófhreyfingar 25 41 66

Krefjandi  hegðun 32 32 65

Einbeitingu 28 31 59

Áráttukennda hegðun 15 44 58
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Þegar spurt var hversu ánægðir foreldrar eru með einstaklingsáætlun 

barnsins síns kom skýr ánægja í ljós. Eins og sjá má á mynd 28 eru 91% 

foreldra frekar eða mjög ánægð með markmiðin sem koma fram í 

einstaklingsáætlun barnsins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 28. Ánægja foreldra með einstaklingsnámsskrár  

4.3 Samskipti og samstarf við leikskólann 

Í þessum kafla er fjallað um samskipti milli heimilis og leikskóla, 

teymisvinnu, virka þátttöku foreldra og hugmyndir foreldra að leiðum til 

enn betra samstarfs. Farið er yfir hvað foreldrum hefur þótt gefa góða raun 

og hvort það er eitthvað sem þeir vildu sjá öðruvísi gert.  

Það fyrsta sem spurt var um var mikilvægi samskipta og kom mjög 

bersýnilega í ljós að foreldrar telja mjög mikilvægt að vera í reglulegum 

samskiptum við starfsfólk leikskólans. Foreldrar töldu í 88% tilfella samskipti 

mjög mikilvæg og í 11% tilfella telja þeir þau frekar mikilvæg. Því má sjá að 

um 99% foreldra telja samskipti við starfsfólk skólans frekar eða mjög 

mikilvæg fyrir sig og barnið.  

Þegar foreldrar voru spurðir út í hvort þeir væru með einhverjar 

hugmyndir að því hvernig mætti stuðla að gagnlegum og reglulegum 

samskiptum stóð ekki á svörum. Spurningin var opin og því komu 

margskonar svör og komu 29 foreldrar eða um 40% þátttakenda með 

hugmyndir að leiðum. Ákveðinn rauður þráður var í svörunum og kom 

oftast fram að fólk vill að tækni sé notuð meira í samskiptum en nú er gert. 

Þeir foreldrar sem nota Facebook til daglegra samskipta við leikskólann 

lýstu yfir ánægju sinni með það. Þá er stofnaður lokaður hópur þar sem 
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fjölskylda og starfsfólk leikskólans skiptast á upplýsingum. Í þessum hóp eru 

oft einnig ráðgjafar stoðþjónustu og jafnvel aðrir sérfræðingar sem koma að 

barninu á annan hátt. Meðal þess sem foreldrar notuðu til að lýsa Facebook 

samskiptum var: þægilegt, auðvelt að miðla upplýsingum, hægt að fylgjast 

betur með. Einn aðili nefndi þó að honum þætti Facebook ekki nógu 

hentugt í þessu samhengi en nefndi ekki af hverju. Önnur mikilvæg atriðið 

voru samskiptabók, að gefa sér tíma í daglegt spjall og reglulegir samráðs- 

eða teymisfundir eins og sjá má í töflu 8. Sjá má í töflu 9 helstu kosti 

Facebook samskipta að mati foreldra og aðra þætti sem foreldrar nefndu 

sem hugmyndir að leiðum til bættra samskipta.  

Tafla 8. Þættir sem stuðla að gagnlegum og reglulegum samskiptum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla 9. Kostir Facebook samskipta að mati foreldra 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.1 Teymi 

Þegar spurt var hvort stofnað var teymi innan leikskólans til að halda utan 

um mál barnanna kom í ljós að í 97% tilfella var það gert og í aðeins tveimur 

tilfella vissu foreldrar ekki hvort það væri gert. Í öðru tilfellinu er um að 

ræða foreldri af erlendum uppruna og því gætu tungumálaerfiðleikar spilað 
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inn í. Í 64% tilfella voru foreldrar mjög ánægðir með teymið sem var stofnað 

og í 34% voru þeir frekar ánægðir. Einn sagðist hvorki vera ánægður né 

óánægður og enginn sagðist vera óánægður.  

Í flestum tilfellum eða um 78% samanstanda teymin af  sérkennslustjóra, 

stuðningsaðila og ráðgjafa eða fulltrúa frá sveitarfélagi. Dæmi um þá sem 

foreldrar nefndu sem „aðra“ aðila í teymum voru: fulltrúi frá Sjónarhóli, 

leikskólastjóri og sérfræðingur á vegum foreldra. Einnig nefndu tveir að 

deildarstjóri væri stundum á teymisfundum og aðrir nefndu að gott 

samstarf væri við aðra sérfræðinga utan leikskólans en þeir tækju ekki 

beinan þátt í teymisfundum (sjá töflu 10). 

 

Tafla 10. Þátttakendur í teymum barnanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þegar spurt var hversu oft teymið hittist kom fram að í 51% tilfella hittist 

teymið á um það bil 4-6 vikna fresti. Í 26% tilfella hittist teymið á 8-10 vikna 

fresti. Hins vegar þá hittast um 10% teyma á 10 vikna fresti eða enn sjaldnar 

í því samhengi var oftast nefnt að teymið hittist tvisvar til fjórum sinnum á 

ári. Einn nefndi að teymið hafi aðeins hist einu sinni eða tvisvar á tveimur 

árum, sjá mynd 29.  

 %
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Ráðgjafi/ful l trúi  frá  Greiningar- og ráðgjafastöð 43

Talmeinafræðingur 24

Iðjuþjá l fi 14

Sjúkraþjá l fari 14

Aðrir 4
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Mynd 29. Svör foreldra um hversu oft teymin funda  

Þegar spurt var um ástæður þess hvers vegna foreldrar eru ánægðir eða 

óánægðir með teymið kom ýmislegt fram. Tóku rúmlega 68% svarenda sér 

tíma til þess að svara þessari opnu spurningu. Þegar farið er yfir jákvæð svör 

var fagfólkið langoftast nefnt, það er hversu frábært fólk væri að vinna með 

barninu, hæft, metnaðarfullt og jákvætt. Einnig kom fram hversu mikilvæg 

jákvæð, opin og góð samskipti eru foreldrum og að þeir fyndu fyrir áhuga 

fagfólksins á börnunum og starfi sínu. Einnig nefndu foreldrar mikilvægi 

þess að ábendingum væri vel tekið og að þörfum barnanna væri vel sinnt.  

Fimm svarendur nefndu atriði í tengslum við óánægju og voru þau þá 

oftast tengd ákveðnum starfsmönnum og áhugaleysi þeirra. Einnig voru 

samskiptaárekstrar milli fagaðila nefndir. Tveir nefndu að val á aðferðum 

hefði ekki verið fullnægjandi og tók annar þeirra fram að fjölskyldan hafi 

flutt úr sveitarfélaginu til að fá þá þjónustu sem þeim fannst eiga best við 

barnið sitt. Einn nefndi skort á þekkingu og menntun starfsfólks og annar 

skort á fjármagni til að gera vel.  

Mjög skýr niðurstaða kom í ljós þegar foreldrar voru spurðir hvort hafi 

komið upp sú staða að þeim fannst þeir ekki vera taldir virkir þátttakendur í 

teymi barnsins sín. Í 94% tilfella hefur sú staða ekki komið upp en í 6% 

tilfella hefur sú staða komið upp, þrír svöruðu ekki. Af þeim sem svöruðu 

játandi sögðu tveir þeirra að nærveru þeirra hefði ekki verið óskað á fundi 

sem sneri að málefnum barnsins þeirra, annar þeirra nefndi einnig að lítið 

eða ekkert frumkvæði væri í samskiptum fagfólks við sig og hinn nefndi að 

ráðgjafi eða fulltrúi skólaskrifstofu fyndist viðkomandi ekki standa sig vegna 

þess að barnið er ekki mætt á tilsettum tíma á morgnanna í skólann. Einn 

tók fram að ekki hafi verið tekið tillit til hugmynda sinna eða tillaga og 
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einum fannst barnsmóðir sín hafa verið of afgerandi í teyminu. Þrír af 

fjórum þessara svarenda eru búsettir í Hafnarfirði og einn í Kópavogi. Þegar 

þessir aðilar voru beðnir um að koma með tillögur að því hvað væri hægt að 

gera til þess að láta þeim líða eins og virkum þátttakanda í teymi barnsins 

tók einn fram að sýna mætti meiri skilning og bætt samskipti og annar tók 

fram að óskað væri eftir beinum samskiptum, hinir svöruðu ekki. 

Foreldrar voru einnig spurðir hversu mikilvæg eða léttvæg þeir teldu að 

ákveðin atriði (sjá töflu 11) væru fyrir barnið sitt og var mjög mikill 

samhljómur í svörunum. Langflestir telja að félagsfærniþjálfun sé mjög 

mikilvæg (94 %) og kemur einstaklingsþjálfun (90%) þar á eftir. Einnig þykir 

foreldrum mjög eða frekar mikilvægt fyrir börnin að aðgengi sé að vel 

menntuðu fagfólki bæði innan sem utan leikskólans eða í yfir 97% tilfella. 

Ekkert af upptöldu atriðunum var metið mjög léttvægt og aðeins tveir 

foreldrar mátu fjögur atriði sem frekar léttvæg. Töldu um 11% að þeim 

þætti hvorki mikilvæg né léttvæg þátttaka barnsins þeirra í skóla án 

aðgreiningar.  

Tafla 11. Hversu mikilvæg eða léttvæg telja foreldrar að neðangreind atriði séu 
fyrir barn sitt, sýnt hlutfallslega 

  
Mjög 

%  
Frekar 

% 
Samtals 

% 

Félagsfærniþjálfun 94 6 100 

Einstaklingsþjálfun eða einstaklingskennslustundir  90 8 99 

Aðgengi að vel menntuðu fagfólki í leikskólanum 86 13 99 

Aðgengi að einhverfuráðgjafa eða sérfræðing í 
atferlisgreiningu/þjálfun 76 21 97 

Þátttaka í almennum leikskóla (skóli án aðgreiningar) 69 18 88 

Aðgengi að nýjustu tækni í kennslu barnsins míns 68 25 93 

Aðstoð við að draga úr krefjandi hegðun 65 26 92 

 

4.4 Stuðningur 

Þátttakendur voru spurðir út í stuðning, mat þeirra á þekkingu starfsfólks, 

hvaða eiginleika eða einkenni starfsfólks þeir kunnu best að meta og hvað 

starfsfólk gæti gert til að auðvelda þeim lífið.  

Á mynd 30 má sjá menntunarstigs starfsmanna sem starfa við kennslu 

einhverfra barna eftir sveitarfélögum að sögn foreldra. Sjá má að hlutfall 

fagmenntaðra aðila í kennslu einhverfra barna í leikskólum er mjög 

mismunandi eftir sveitarfélögum. Er Hafnarfjörður með lægst hlutfall (17%) 
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allra af fagmenntuðu fólki og er það næst lægst í Reykjavík (33%). Hæst er 

það í Mosfellsbæ þar sem allir stuðningsaðilar eru fagmenntaðir og í 

Kópavogi þar sem 63% starfsfólks er fagmenntað. Taka þarf þessum 

niðurstöðum með fyrirvara þar sem stór hluti foreldra (18%) vissi ekki hvaða 

menntun starfsfólk hefur lokið. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 30. Menntunarstig starfsmanna séð eftir sveitarfélögum 

Á mynd 31 má sjá hversu mikla þekkingu foreldrar telja starfsfólk hafa á 

röskun á einhverfurófi. Foreldrar barna í atferlisþjálfun meta þekkingu 

starfsfólks í 66% tilfella frekar eða mjög mikla en foreldrar barna í 

skipulagðri kennslu í 71% tilfella. Hins vegar meta foreldrar barna í 

atferlisþjálfun þekkingu starfsmanna í yfir 30% tilfella hvorki mikla né litla 

en aðeins um 13% foreldra barna í skipulagðri kennslu. Um 16% foreldra 

barna í skipulagðri kennslu meta þekkingu starfsmanna frekar eða mjög litla 

en um 3% foreldra barna í atferlisþjálfun.  
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Mynd 31. Mat foreldra á þekkingu starfsfólks á einhverfu sýnt eftir því hvaða 
kennsluaðferð börnin fá 

 

Mynd 32 sýnir mat foreldra á þekkingu starfsfólks á röskun á einhverfurófi 

eftir sveitarfélögum. Sjá má á þessari mynd að þekking er talin minnst í 

Reykjavík og Hafnarfirði en menntunarstig starfsmanna er einmitt lægst þar 

samkvæmt foreldrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 32. Mat foreldra á þekkingu starfsfólks sýnt eftir sveitarfélögum 

Þegar foreldrar voru spurðir hvort þeir teldu þörf á bættri þekkingu 

starfsfólks kom í ljós að 46% sögðu já og 54% sögðu nei. Þegar þessar 

niðurstöður eru hins vegar skoðaðar eftir sveitarfélögum segja þær aðra 

sögu. Sjá má á mynd 33 að foreldrar í Reykjavík meta þörf á bættri þekkingu 
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mesta eða í 60% tilfella. Næst mest er þörfin talin í Hafnarfirði eða í 50% 

tilfella en minnst í Kópavogi eða í aðeins 30% tilfella. Foreldrum var gefið 

tækifæri á að láta vita á hvaða sviðum þeir vildu helst sjá meiri þekkingu og 

þá kom fram að í 87% tilfella vildu þeir helst sjá aukna þekkingu í hvernig 

kenna á félagsfærni og í 50% tilfella aukna þekkingu á röskun á 

einhverfurófi.  

 

Mynd 33. Mat foreldra á hvort bæta þurfi þekkingu starfsfólks séð eftir 
sveitarfélögum 

Þegar foreldrar voru spurðir að því hvað fagfólk skólans hefði gert sem þeir 

teldu að hafi hjálpað sér mest var dreifing í svörum mikil. Flestir eða um 

64% svöruðu að þeir teldu hafa hjálpað sér mest að unnið væri saman að 

því að barnið tæki sem mestum framförum. Þar á eftir kom fram að 

mikilvægt væri að haldið væri vel utan um stöðu barnsins og framfarir 

metnar reglulega. Þar næst kom að unnið væri saman að því að barninu liði 

sem best (sjá töflu 12).  
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Tafla 12. Hvað hefur fagfólk gert sem þú telur að hafi hjálpað þér mest sem 
foreldri barns með röskun á einhverfurófi 

  Fjöldi  % 

Unnið saman að því að barnið mitt taki sem mestum framförum  46 64 

Haldið vel utan um stöðu barnsins míns og metið framfarir reglulega 43 60 

Unnið saman að því að barninu mínu líði sem best í leikskólanum 42 58 

Boðað til og setið fundi 20 28 

Aðstoðað mig við að leysa vandamál sem hafa komið upp varðandi barnið mitt 17 24 

Fundið lausnir og leiðir til að takast á við krefjandi hegðun barnsins míns 16 22 

 

Spurt var út í hvaða einkenni eða eiginleika kunna foreldrar best að meta 

hjá fjórum lykilpersónum í námi barnanna sinna. Þær eru stuðningsaðili, 

deildarstjóri, sérkennslustjóri og sérfræðingur sveitarfélagsins sem spurt er 

um. Niðurstöður má sjá í töflu 13.  
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Tafla 13. Eiginleikar starfsfólks sem foreldrar kunna best að meta 

STUÐNINGSAÐILI  % 

Opin og hreinskilin samskipti 56 

Er í góðum tengslum við þá sem koma að kennslu barnsins í leikskólanum 39 

Hefur mikla þekkingu á röskun á einhverfurófi 29 

Gefur sér tíma til að hlusta á mig þegar ég þarf þess 19 

DEILDARSTJÓRI  % 

Opin og hreinskilin samskipti 43 

Er í góðum tengslum við þá sem koma að kennslu barnsins í leikskólanum 40 

Tekur á málum sem koma upp 33 

Er leiðtogi/góður stjórnandi 26 

Gefur sér tíma til að hlusta á mig þegar ég þarf þess 26 

SÉRKENNSLUSTJÓRI  % 

Er í góðum tengslum við þá sem koma að kennslu barnsins í leikskólanum 38 

Hjálpar við að leita úrræða bæði innan og utan skólans 35 

Opin og hreinskilin samskipti 33 

Á góð samskitpi við annað fagfólk utan leikskólans 29 

Hefur mikla þekkingu á röskun á einhverfurófi 27.8 

RÁÐGJAFI SVEITARFÉLAGSINS  % 

Er í góðum tengslum við þá sem koma að kennslu barnsins í leikskólanum 40 

Hjálpar við að leita úrræða bæði innan og utan skólans 38 

Hefur mikla þekkingu á röskun á einhverfurófi 32 

Á góð samskitpi við annað fagfólk utan leikskólans 22 

Opin og hreinskilin samskipti 18 

 

Fólk var einnig beðið að meta hversu sammála það væri eftirfarandi 

fullyrðingu: Ég treysti því að ef upp kemur vandamál í leikskólanum að þeir 

fagaðilar sem koma að málum barnsins míns hafi þá þjálfun og reynslu sem 

þarf til að taka á því. Kom í ljós að í 85% tilfella var fólk mjög eða frekar 

sammála þessari fullyrðingu. Í 11% tilfella voru foreldrar hvorki sammála né 

ósammála þessari fullyrðingu (sjá mynd 34).  
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Mynd 34. Mat foreldra á hversu sammála þeir eru því að ef upp kemur vandamál í 
leikskólanum hvort fagaðilar hafi þjálfun og reynslu til að taka á því 

Á mynd 35 má hversu mikilvæg neðangreind atriði foreldrar telja að séu í að 

auðvelda þeim lífið sem foreldri barns með röskun á einhverfurófi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 35. Mikilvægi ákveðinni þjónustu atriða fyrir foreldra barna með röskun á 
einhverfurófi 
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5 Umræða  

Hér að neðan verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og þær 

settar í samhengi við fræðilega umfjöllun. Niðurstöður verða bornar saman 

við niðurstöður fyrri rannsókna og rannsóknarspurningum verður svarað. 

Einnig verður farið yfir hvaða lærdóm hægt er að draga af niðurstöðunum. 

Að lokum er fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar.   

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða upplifun foreldra 

leikskólabarna með röskun á einhverfurófi af greiningarferlinu, samstarfi og 

þeirri sérfræðiþjónustu sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu veita. 

Einnig var kannað hvað foreldrum hefur þótt gagnlegast í kennslu barnsins 

síns og hvers konar stuðningur hefur nýst best. Þar að auki var athugað 

hvort munur var á reynslu foreldra einhverfra barna af þjónustu í leikskólum 

milli sveitarfélaga eða þeirra aðferða sem unnið er eftir.   

 

5.1 Barnið og greiningarferlið   

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar svöruðu foreldra drengja í um 87% 

tilfella en stúlkna í um 13% tilfella. Það er ívið hærra hlutfall drengja en 

stúlkna miðað við tölur um kynjahlutfall barna sem greinast með einhverfu. 

Talað er um að kynjahlutfallið sé drengir í 75-80% tilfella á móti 20-25% 

stúlkna (Centers for Disease Control and Prevention, 2009; Evald 

Sæmundsen, 2014; Fombonne, 2003, 2009).  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Hrefnu Ólafsdóttur frá 1991 var 

meðal greiningaraldur á Íslandi þá um 4,6 ár og liðu að meðaltali rúm tvö ár 

frá því grunur vaknaði þar til hann var staðfestur. Nýlegri tölur bendir til að 

meðalgreiningaraldur sé 5,6 ár (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014a). Í rannsókn 

Keenan o.fl. (2007, 393) voru börnin að meðaltali 4,5 ára, á Norður-Írlandi 

þegar þau fengu greiningu en 3,2 ára á Írlandi. Flest börn í Bandaríkjunum 

eru orðin yfir 4 ára gömul þegar þau fá fullnaðargreiningu (Center for 

Disease Control and Prevention, 2016; Tucker og Schwartz, 2013). Aldur 

barnanna við greiningu í þessari rannsókn var að meðaltali frekar lágur eða 

3 ár og 3 mánuðir en hafa ber í huga að hér er aðeins um að ræða börn sem 

greinast á leikskólaaldri. 

Í þessari rannsókn kom fram að 71% foreldra grunaði að barnið gæti 

verið með röskun á einhverfurófi fyrir tveggja ára aldur og 87% fyrir þriggja 

ára aldur. Rímar það vel við niðurstöður rannsóknar frá 2011 þar sem kom í 

ljós að þegar foreldrar eru beðnir um að líta til baka töldu allflestir eða um 

83% að einkenni einhverfu hafi verið komin fram fyrir tveggja ára aldur 
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(Sigríður Lóa Jónsdóttir o.fl., 2011). Aðrar rannsóknir sýna fram á að 

foreldrar eru oft komnir með áhyggjur af þroska barnsins áður en það nær 

tveggja ára aldri og nær allir áður en fjórða aldursári er náð (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014a). Eftirtektarvert er að sjá að aðeins 11% foreldra grunaði 

aldrei einhverfu er það töluvert lágt hlutfall og er áhugavert að velta upp 

hvort það sé vitundarvakningu um einhverfu að þakka. Samkvæmt Sigríði 

Lóu Jónsdóttur (2014a) leita foreldrar oft til sérfræðinga vegna áhyggna en 

þá grunar sjaldnast sjálfa einhverfu. Í 71% tilfella vaknar hins vegar grunur 

hjá þeim sérfræðingum sem foreldrar leita til (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 

2014a). Einnig kom fram að af þeim foreldrum sem hafði aldrei grunað 

einhverfu hafi starfsfólk leikskóla nefnt áhyggjur í 91% tilfella. Fróðlegt var 

að sjá að tæp 30% foreldrar töldu sig vita frekar eða mjög mikið um 

einhverfu þegar barnið greindist en 55% töldu sig vita frekar eða mjög lítið.  

Mikill meirihluti barna sem greinist með röskun á einhverfurófi greinist 

með bernskueinhverfu (Evald Sæmundsen, Páll Magnússon, Ingibjörg 

Georgsdóttir, Erlendur Egilsson, Vilhjálmur Rafnsson, 2013). Í þessari 

rannsókn kom fram að tæplega 60% barnanna eru greind með 

bernskueinhverfu. Tæp 8% annað hvort svöruðu ekki eða sögðust ekki vita 

hvaða greiningu barnið er með. Eru þessar tölur mjög svipaðar og í 

rannsókn Tucker og Schwartz (2013) nema þar kom fram að hluti barnanna 

var greindur með Asperger-heilkenni og kom það ekki á óvart þar sem 

börnin í þeirri rannsókn voru eldri. Í þeirri rannsókn gátu einnig allir 

foreldrar svarað til um hvaða greiningu barnið þeirra var með. 

Þegar foreldrar voru spurðir út í þær tilfinningar sem þeir upplifðu við 

greiningu barns síns kom í ljós að langflestir upplifðu neikvæðar tilfinningar 

eins og áhyggjur, sorg og vanlíðan. Fáir upplifðu afneitun en um 40% 

upplifðu létti. Talið hefur verið að ef einhverfa greinist snemma hafi það í 

för með sér að foreldrar fá fyrr staðfestan grun sinn um  þroska- og 

hegðunarfrávik barns síns og því getur það dregið úr streitu sem fylgir 

óvissunni hvort eitthvað ami að (Lord og Mcgee, 2001). Með því má útskýra 

þann létti sem foreldrar upplifa.  

Víða hefur verið rannsakað hvaða áhrif það hefur á foreldra að barnið 

þeirra greinist með einhverfu og hefur mikið verið fjallað um streitu í því 

samhengi (Davis og Carter, 2008; Ichikawa, o.fl., 2013; McPhilemy og 

Dillenburger, 2013). Í rannsókn Keenan o.fl. (2007) var andleg heilsa 

foreldra könnuð og upplifðu 88% foreldra mikla streitu og hamlanir bæði í 

einkalífi sínu og hvað varðar atvinnumöguleika. Margir höfðu yfirgefið 

vinnumarkaðinn til að geta sinnt barninu sínu betur og á Norður-Írlandi bar 

mikið á því að ekki stæði fullnægjandi sérfræðiþjónusta til boða í 
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skólakerfinu að mati foreldra og því væru þeir tilneyddir að hafa börnin sín 

heima og sjá sjálfir um kennslu þeirra eða fá til þess fagaðila á eigin vegum. 

Telur rannsakandi að ekki sé hægt að yfirfæra þessar niðurstöður á íslenskt 

skólakerfi þar sem hér er við lýði almennt gott leikskólaumhverfi og hátt 

þjónustustig við ung börn þar sem stefnan um skóla án aðgreiningar hefur í 

raun og veru verið við lýði áður en hún varð að opinberri stefnu. Því er 

verulega sjaldgæft að foreldrar þurfi að yfirgefa vinnumarkaðinn til þess að 

geta sinnt barni sínu með einhverfu betur. Áhugavert væri þó að kanna 

hversu stór hluti foreldra hefur minnkað við sig stöðugildi í vinnu vegna 

álags eða til þess að hafa betri tök á að vera til staðar fyrir barnið sitt.  

5.2 Skóli án aðgreiningar og snemmtæk íhlutun 

Í skólakerfinu skiptir máli að beitt sé snemmtækri íhlutun með börnum með 

einhverfu. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom fram að snemmtæk 

íhlutun hófst í 36% tilfella fyrir frumgreiningu hjá sveitarfélaginu og í 46% 

eftir frumgreiningu hjá sveitarfélaginu sem verður að teljast mjög góður 

árangur sérstaklega ef litið er á hversu ung börnin greinast með einhverfu. 

Því má segja að í 82% tilfella sé um að ræða snemmtæka íhlutun án 

fullnaðargreiningar frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Ef 

niðurstöðurnar eru skoðaðar eftir sveitarfélögum kemur fram að 

snemmtæk íhlutun hefst oftast ekki fyrr en eftir fullnaðargreiningu frá 

Greiningar- og ráðgjafarstöðinni í Mosfellsbæ eða í 66% tilfella en í 

Garðabæ hefst snemmtæk íhlutun í 90% tilfella áður en greining frá 

Greiningar- og ráðgjafarstöðinni liggur fyrir. Ef við berum þessar 

niðurstöður saman við erlenda rannsókn þar sem meðalaldur þátttakenda 

var 8 ár kom í ljós að snemmtæk íhlutun hófst yfirleitt ekki að fullu á Írlandi 

og Norður-Írlandi fyrr en fullnaðargreining lá fyrir og gat tekið frá sex 

mánuðum upp yfir fjögur ár að fá greiningu (Keenan o.fl., 2007: 120).  

Í rannsókn Sigríðar Lóu Jónsdóttur og félaga (2011) var eins og áður segir 

meðalgreiningaraldur hér á landi 5,6 ár og var stór hluti barna með 

einhverfu sem greinist ekki fyrr en á grunnskólaaldri. Þetta er sorgleg 

staðreynd þar sem sýnt hefur verið fram á að íhlutun skili mestum árangri 

hefjist hún fyrir þriggja ára aldur (Smith, Groen og Wynn, 2000). Aðrar 

rannsóknir sýna reyndar fram á að hægt sé að ná góðum árangri þó íhlutun 

hefjist ekki fyrr en um fjögurra ára aldur ef íhlutunin er umfangsmikil og 

felur í sér gagnreyndar aðferðir (Dillenburger o.fl., 2004; Eikeseth, Smith, 

Jahr og Eldevik, 2002).  

Þegar spurt var hvort foreldrar teldu sig almennt hafa mikil áhrif á 

ákvarðanir sem teknar eru varðandi kennslu barnsins síns í leikskólanum 
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kom fram að tæp 80% töldu svo vera. Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar 

eftir sveitarfélögum kemur í ljós að foreldrum í Garðabæ og Mosfellsbæ 

finnst þeir hafa frekar eða mjög mikil áhrif í öllum tilfellum. Ef þessar 

niðurstöður eru bornar saman við rannsókn Tucker og Schwartz (2013) 

kemur í ljós að 71% telja sig hafa mikið um kennslu barnsins síns að segja, 

23% frekar mikið. Þetta verða að teljast nokkuð jákvæðar niðurstöður fyrir 

sveitarfélögin. Samkvæmt Tetler (2005) og Nönnu Kristínu Christiansen 

(2011) verður að hlusta á foreldra, virða skoðanir þeirra og taka ákvarðanir í 

samráði við þá til þess að samstarf verði árangursríkt. Einnig hefur verið 

imprað á mikilvægi þess að foreldrar séu virkir þátttakendur og að unnið sé 

á jafningjagrundvelli (Dillenburger o.fl., 2004; Lovaas, 1987; Sigríður Kr. 

Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2011). Af þessu má sjá að mikilvægt er að 

hlustað sé á foreldra þegar teknar eru ákvarðanir varðandi barn þeirra. Það 

að tæp 20% foreldra í þessari rannsókn finnst þeir hvorki hafa mikil né lítil 

áhrif er eitthvað sem þarf að skoða betur.  

5.2.1 Kennsluaðferðir 

Sú kennsluaðferð sem virðist ríkjandi í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu er 

atferlisþjálfun en tæp 50% barna fá slíka þjálfun en um 34% barna eru í 

skipulagðri kennslu. Tæp 9% foreldra vita ekki hvað aðferð er verið að nota 

með barninu þeirra og rúm 5% segja að ekki sé verið að nota neina sérstaka 

aðferð eða verið sé að nota blandaðar aðferðir. Þegar skipting er skoðuð 

milli sveitarfélaga kemur í ljós að í Reykjavík og Mosfellsbæ er atferlisþjálfun 

ríkjandi en í Kópavogi og Hafnarfirði er skipulögð kennsla ríkjandi, í 

Garðabæ er hlutfallið nokkuð jafnt milli aðferða. Hæst hlutfall þeirra 

foreldra sem ekki vissu hvaða aðferð var notuð með barninu þeirra var í 

Kópavogi eða 18%.  

Þegar foreldrar voru spurðir að því hvers vegna tiltekin kennsluaðferð 

hafi orðið fyrir valinu voru þrjár ástæður helst nefndar, þær voru: að 

þekking og reynsla af þessari aðferð voru til staðar í leikskólanum, 

foreldrum fannst þessi aðferð henta sínu barni best og að fagaðili mælti 

með þessari aðferð. Um 30% foreldra völdu þá aðferð sem þeir töldu 

rannsóknir hafa sýnt að skilaði góðum árangri fyrir börn með einhverfu, 

78% þeirra eiga barn í atferlisþjálfun. Virðist því stórt hlutfall foreldra barna 

í atferlisþjálfun vera vel upplýst um árangur þeirra aðferðar sem þeir völdu 

fyrir barnið sitt. Þetta tengist vel hugmyndum Nönnu Kristínu Christiansen 

(2007) um hin nýja notanda sem er vel upplýstur og hefur gott aðgengi að 

upplýsingum.    
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Þegar foreldrar voru spurðir út í hvort þeim fyndist þeir hafa haft mikil 

eða lítil áhrif á val á aðferðum kom fram að meirihluti telur sig hafa haft 

mjög eða frekar mikil áhrif eða rúm 60% foreldra og aðeins tæp 7% telja sig 

hafa haft lítil eða mjög lítil áhrif. Þegar þessar niðurstöður voru skoðaðar 

eftir sveitarfélögum kom í ljós að foreldrar í Reykjavík og Garðabæ telja sig 

hafa mest áhrif um val á aðferðum eða mjög eða frekar mikil áhrif í 72% 

tilfella. Fagfólk þarf að reyna að setja sig í spor foreldra og skilja þannig 

þarfir þeirra betur svo úr verði árangursríkt samstarf. Við íhlutun er því 

brýnt að hlustað sé á foreldra, skoðanir þeirra virtar og ákvarðanir teknar í 

samráði við þá (Sigríður Kr. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2011). En einnig 

þurfa fagaðilar að standa með skoðunum sínum og leiða foreldra í átt að 

þeirri aðferð sem þeir telja að henti hverju barni best. 

Því vakna upp spurningar um það hver eigi að bera ábyrgð á vali á 

kennsluaðferðum fyrir börn með einhverfu hér á landi. Eiga foreldrar að 

leggjast í mikla rannsóknarvinnu á þeim gögnum sem hafa safnast á 

undanförnum áratugum?  Hafa þeir forsendur til þess? Er þekking allra 

foreldra þannig að þeir geti vegið og metið upplýsingar um árangur ólíkra 

kennsluaðferða? Því er auðvelt að taka undir með Sigríði Lóu Jónsdóttur og 

Evald Sæmundsen (2014) um að Landlæknisembættið þurfi að gefa út 

leiðbeiningar um viðurkennt verklag við þjálfun og kennslu barna með 

röskun á einhverfurófi. Með því má tryggja að þau megi öll fá íhlutun sem 

sýnt er fram á að skili bestum árangri. Á vefsíðu Greiningar- og 

ráðgjafastöðvar ríkisins má finna upplýsingar um hvora kennsluaðferð fyrir 

sig og þar er einnig tekið fram að nokkur skortur sé ennþá á þekkingu og því 

sé ekki hægt að segja til um hvaða aðferð muni gagnast tilteknum 

einstakling eða fjölskyldu best, né í hvaða magni eða hve lengi (Evald 

Sæmundsen, 2013). Setja má spurningamerki við hvort ekki eigi að upplýsa 

foreldra um að ekki séu allar kennsluaðferðir gagnreyndar.  

Þegar foreldrar voru spurðir hvort þeir vildu að barnið héldi áfram með 

sömu kennsluaðferð í grunnskóla voru svörin mjög áhugaverð en 63% 

svarenda myndu vilja það, þar af 75% foreldra barna í skipulagðri kennslu og 

63% í atferlisþjálfun. Í 37% tilfella eru foreldrar ekki vissir eða segjast ekki 

vilja það. Áhugavert væri að rannsaka enn frekar hvers vegna skoðun 

foreldra er á þennan veg. Finnst foreldrum grunnskólinn hafa meira 

sérfræðivald eða þekkingu og gerir því ekki kröfur um að barnið sé áfram 

með sömu kennsluaðferð í grunnskóla? Eða hefur barnið náð það miklum 

framförum að foreldrar telja ekki þörf á áframhaldandi þjálfun. Getur 

jafnvel verið að það sé vegna þess að ekki er hefð fyrir því að bjóða upp á 

atferlisþjálfun né vinnubrögð skipulagðrar kennslu í almennum 

grunnskólum á Íslandi og fólk tengir því hugmyndafræðina við sérdeildir. Í 
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meistararannsókn Guðnýjar Stefánsdóttur (2008) þar sem hún kannaði með 

spurningakönnun meðal kennara (n=17) hvaða kennsluaðferðir væri verið 

að nota með einhverfum börnum í grunnskólum hérlendis kom fram að 

ekkert af börnunum fékk kennslu samkvæmt hugmyndafræði einnar 

heildstæðar kennsluaðferðar heldur var aðferðum blandað saman. Flestir 

kennarana (53%) sögðust nota aðferðir skipulagðrar kennslu mest, 41% 

enga sérstaka eða aðrar aðferðir og 6% atferlisþjálfun. Þrátt fyrir að 

rannsóknir sýni fram á minni árangur af notkun blandaðra aðferða en 

atferlisþjálfunar í leikskólum (Howard o.fl., 2005).  

Mjög áhugavert væri að skoða enn frekar viðhorf foreldra til 

grunnskólans og kennsluaðferða sem þar eru í boði. Einnig mætti skoða 

mun nánar og fá jafnvel sýn grunnskólanna og yfirvalda hvers vegna það eru 

til einhverfudeildir sem byggja á TEACCH hugmyndafræðinni fyrir börn á 

grunnskólaaldri en ekki atferlisþjálfun sem er gagnreynd aðferð. Mjög lítil 

sem engin ráðgjöf er einnig í boði frá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins til 

grunnskólanna og getur það einnig haft áhrif.  

Það að foreldrar séu virkir þátttakendur í námi barna sinna er alltaf 

þýðingarmikið en alveg sérstaklega mikilvægt varðandi þroskaframvindu hjá 

einhverfum börnum (Dillenburger o.fl., 2004; Lovaas, 1987). Því hlýtur að 

vera töluvert brýnt að foreldrar sæki sér þekkingu bæði á einhverfu, 

einkennum hennar og svo aftur þeirri kennsluaðferð sem verður fyrir valinu 

til þess að tryggja yfirfærslu á þeirri færni sem verið er að vinna með í 

leikskólanum. Ef foreldrar eru virkir þátttakendur í þjálfun barnsins síns 

stuðlar það ekki aðeins að framförum hjá barninu heldur hefur það jákvæð 

áhrif á þá sjálfa (Dillenburger o.fl., 2004; Lovaas, 1987; McPhilemy og 

Dillenburger, 2013). 

Á Íslandi býður Greiningar- og ráðgjafarstöðin upp á nokkur námskeið 

fyrir foreldra barna með einhverfu. Tvö grunnnámskeið sem fjalla almennt 

um einhverfu og svo kennslu- eða þjálfunarnámskeið. Mjög mismunandi var 

eftir sveitarfélögum hvort foreldrar hefðu sótt slík námskeið. Foreldrar í 

Garðabæ segjast í um 82% tilfella hafa sótt grunnnámskeið um einhverfu. Á 

meðan foreldrar í Reykjavík hafa í um 40% tilfella hafa sótt sama námskeið 

og foreldrar í Kópavogi segjast aðeins hafa gert það í 24% tilfella og er það 

mjög umhugsunarvert.  

Í þessari rannsókn var  námskeiðsþátttaka einnig skoðuð eftir 

þjálfunaraðferð og kom í ljós að foreldrar barna í atferlisþjálfun hafa verið 

töluvert duglegri að sækja námskeið en þeir foreldrar þar sem skipulögð 

kennsla varð fyrir valinu. Þó er athyglisvert að sjá að aðeins 47% foreldra 

sem völdu atferlisþjálfun hafa farið á námskeið í atferlisþjálfun en af þeim 
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foreldrum sem völdu skipulagða kennslu er hlutfallið enn lægra en aðeins 

34% foreldra hafa sótt námskeið í skipulagðri kennslu. Áhugavert er að velta 

því upp hvort foreldrar séu nógu markvisst hvattir til að sækja námskeið sér 

til stuðnings og upplýsingar. Þegar námskeiðsþátttaka var skoðuð eftir 

sveitarfélögum og þeirri aðferð sem valin var kom fram að lægst hlutfall 

foreldra úr Kópavogi fór á námskeið í skipulagðri kennslu sem er einmitt sú 

kennsluaðferð sem er mest notuð í Kópavogi. Hið sama var upp á 

teningnum með atferlisþjálfun og foreldra í Reykjavík en fæstir foreldrar úr 

Reykjavík þar sem börnin eru í atferlisþjálfun hafa sótt slíkt námskeið. 

Fróðlegt er fyrir sveitarfélögin að velta þessum pól upp og hvað þau geta 

gert til þess að auka námskeiðsþátttöku foreldra. Einnig er áhugavert að 

velta upp hvort foreldrum finnist þjónustan og mál barnsins í þessum tveim 

sveitarfélögum í það góðum farvegi að þeim finnist námskeiðsþátttaka 

óþörf. Á fyrrnefndum námskeiðum geta foreldrar komist í kynni við aðra 

foreldra í svipuðum sporum en slíkt hefur reynst foreldrum fatlaðra barna 

vel (Dóra S. Bjarnason, 2010). Einnig hefur verið sýnt fram á að þátttaka 

foreldra í þjálfun og námi barns síns getur dregið úr streitu foreldra og aukið 

færni í samskiptum við barnið sitt. Mikilvægt er einnig að fylgja því verklagi 

og aðferðum kennsluaðferðar sem ákveðið var með ráðgjöf heima fyrir til 

að samræma viðbrögð og aðgerðir sem best til að sem bestur árangur náist 

og barnið nái sem mestum framförum (Keenan o.fl., 2007; Lord og McGee, 

2001; McPhilemy og Dillenburger, 2013). Áhugavert væri að skoða útgáfu 

bæklings eða heimasíðu frá sveitarfélögunum í samvinnu við Greiningar- og 

ráðgjafarstöðina þar sem báðar aðferðar væru kynntar og foreldrum gefin 

sýn á hvora aðferð fyrir sig ásamt því að benda á ítarefni. Með betri fræðslu 

má gera ráð fyrir að foreldrar geti styrkst enn frekar í ákvarðanatökunni og 

þurfi ekki eingöngu að byggja á skoðun fagaðila heldur treysti sér til að láta 

rödd sína heyrast út frá því hvað þeir telji henta sínu barni. Einnig er mjög 

áríðandi að foreldrar sæki námskeið um einhverfurófsröskun þar sem 

aðferðirnar eru kynntar af hlutlausum aðila sem ber hag barnsins fyrir 

brjósti en sé ekki eingöngu talsmaður aðferðarinnar. Því að lokum snýst 

þetta allt um barnið.  

Þegar foreldrar voru spurðir út í hversu miklar upplýsingar þeir hafi 

fengið um þær kennsluaðferðir sem voru í boði í þeirra sveitarfélagi sögðust 

tæp 40% foreldra hafa fengið frekar miklar eða mjög miklar upplýsingar. Ef 

niðurstöðurnar voru skoðaðar eftir sveitarfélögum kom í ljós að foreldrar í 

Reykjavík töldu sig fá frekar eða mjög miklar upplýsingar í tæpum 50% 

tilfella en í öðrum sveitarfélögum var það undir 40%. Af þeim sem svöruðu 

að þeir hafi fengið litlar upplýsingar voru allir í Mosfellsbæ sem töldu sig 

hafa fengið frekar litlar upplýsingar og í Garðabæ var hlutfallið tæp 50% 
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Þegar foreldrar voru spurðir hvort þeir vildu hafa fengið meiri 

upplýsingar kom í ljós að meirihluti í Mosfellsbæ (67%), Garðabæ (64%) og 

Hafnarfirði (55%) hefði kosið að fá meiri upplýsingar. Í Kópavogi og 

Reykjavík var hlutfallið milli 35-38%. Af þessu má lesa að stórt hlutfall 

foreldra vill fá meiri upplýsingar um þær kennsluaðferðir sem eru í boði 

innan sveitarfélagsins og aðeins yfir helmingur foreldra í tveimur 

sveitarfélögum telur sig hafa fengið nægar upplýsingar, það er í Kópavogi og 

Reykjavík. Hér er þörf á breytingu og væri fróðlegt að spyrja foreldra nánar 

út í hvaða upplýsingar það eru sem fólk saknar að fá. Í Kópavogi má gera því 

skóna að að þróunarverkefnið sem unnið var þar árið 2007 sé grundvöllur 

að ákveðnu þjónustulíkani í bænum og því séu vinnubrögðin ívið 

skipulagðari.  

Þegar foreldrar voru hins vegar spurðir hvort þeir væru sáttir við þá 

kennsluaðferð sem varð fyrir valinu svöruðu 85% foreldra að þeir væru 

frekar eða mjög sáttir, enginn sagðist vera ósáttur við valið. Þegar þessar 

niðurstöður eru skoðaðar eftir kennsluaðferð kom í ljós að marktækur 

munur var á milli kennsluaðferðar og hversu sáttir foreldrar eru. Foreldrar 

barna í atferlisþjálfun voru oftar mjög sáttir en foreldrar barna í skipulagðri 

kennslu voru oftar frekar sáttir. Samræmist þetta niðurstöðum rannsóknar 

Dillenburger o.fl. (2004) þar sem foreldrar voru almennt mjög eða frekar 

ánægðir með framkvæmd og framfarir af þjálfunaraðferð barnsins síns.  

Spurðir hvort foreldrar vildu sjá eitthvað öðruvísi í ákvarðanaferlinu um 

val á kennsluaðferð kom í ljós að yfir 70% voru sáttir við ferlið. Hátt hlutfall 

foreldra var sátt við að fagaðilar beindu þeim í átt að tiltekinni aðferð eða 

48% og 11% hefðu viljað að fagaðili tæki ákvörðun byggða á því sem reynst 

hefur best fyrir börn með svipaða röskun. Því má sjá að foreldrar meta 

skoðun fagaðila mikils í tæplega 60% tilfella. Í 23% tilfella voru foreldrar svo 

sáttir við eigin ákvörðun. Um 11% hefðu viljað fá meiri tíma til að kynna sér 

aðferðirnar og aðeins 6% foreldra vildi að skoðun þeirra hefði haft meira 

vægi. Sjá má að þeir foreldrar sem völdu atferlisþjálfun (75%) voru ívið 

sáttari við ákvörðunarferlið en þeir sem völdu skipulagða kennslu (64%). Eru 

þetta frekar jákvæðar niðurstöður fyrir sveitarfélögin þó alltaf megi gera 

betur.  

Þegar foreldrar voru spurðir hvort þeir vildu skipta um aðferð ef þeim 

gæfist tækifæri til þess var tæpur þriðjungur sem sagðist ekki vita hvort þeir 

vildu það, 6% sögðu já en 65% vildu það ekki. Þegar foreldrar voru spurðir 

hvort þeir myndu vilja að barnið þeirra héldi áfram í sömu aðferð í 

grunnskóla voru fleiri foreldrar barna í skipulagðri kennslu sem vildu það en 
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foreldrar barna í atferlisþjálfun. Óákveðnir voru fleiri í atferlisþjálfun en 

skipulagðri kennslu.  

Bráðnauðsynlegt er að mati rannsakanda að gerð verði 

langtímarannsókn á því hvort atferlisþjálfun eða skipulögð kennsla skilar 

meiri framförum til langframa og hjá hvaða hóp. Einnig væri áhugavert að 

sjá niðurstöður rannsókna sem meta hvernig fullorðnir eða stálpaðir 

einstaklingar upplifðu þá þjálfun sem þeir fengu sem börn. Þó svo sumar 

rannsóknir á atferlisþjálfun hafi nú þegar metið jákvæð langtímaáhrif 

inngrips á vitsmunaþroska, líðan, vinatengsl, kímnigáfu og fleiri þætti 

(McEachin o.fl., 1993) væri áhugavert rannsaka þætti er snú að lífsgæðum 

enn frekar út frá báðum aðferðum.   

Þegar foreldrar voru spurðir hvaða áhrif íhlutunin hefði haft á ákveðna 

þætti í lífi barnsins, kom fram að íhlutunin hefur haft mikil eða frekar mikil 

áhrif á lífsgæði, sjálfstæði í daglegum athöfnum, máltjáningu og samskipti 

auk félagsfærni hjá yfir 80% barnanna. Það hversu hátt hlutfall foreldra í 

þessari rannsókn telur íhlutunina hafa áhrif á áður nefnda þætti er mjög 

jákvætt og gefur til kynna að metnaðarfullt starf fari fram í leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Það tónar vel við niðurstöður annarra rannsókna 

(Dillenburger, o.fl., 2004; McPhilemy og Dillenburger, 2013; Tucker og 

Schwartz, 2013) þar sem kom fram að foreldrum fannst íhlutun hafa mjög 

eða frekar mikil áhrif á samskipti, hegðun og lífsgæði barnanna. Að 

sjálfsögðu ber að hafa í huga að hér er um að ræða huglægt mat foreldra 

sem hafa ekki reynslu af öðrum aðferðum og hafa því ekki samanburð. 

Einnig sáu foreldrar bættar fínhreyfingar, að áráttukennd hegðun hafði 

minnkað og grófhreyfingar styrkst. Minnst áhrif sjá foreldrar á einbeitingu 

en þó sjá tæp 60% foreldra framfarir á því sviði. Foreldrar barna í 

atferlisþjálfun sjá marktækt meiri áhrif á einbeitingu barna sinna af 

inngripinu en foreldrar barna í skipulagðri kennslu. 

Í rannsókn Keenan o.fl. (2007) töldu yfir 90% foreldra að hegðun barna 

sinna ylli sér streitu og nefndu flestir skort á samskiptum, fábrotinn leik án 

félaga og slaka félagsfærni (Keenan o.fl., 2007, 104). Rannsóknir hafa sýnt 

að oft á tíðum hafa foreldrar mestar áhyggjur af slakri félagsfærni barna 

sinna og krefjandi hegðun (Dillenburger o.fl., 2004; Rao og Beidel, 2009). 

Það er því gleðilegt að sjá hversu hátt hlutfall foreldra á 

höfuðborgarsvæðinu sér framfarir hjá börnum sínum á þeim sviðum. 

Áhugavert væri þó að rannsaka streitu foreldra hér á landi og þá í tengslum 

við framfarir barnanna. Rannsóknir hafa einnig bent til að þeim mun hægari 

sem þroskaframfarir barna eru þeim mun meiri streitu greinast foreldrarnir 

með. Auk þess sem vísbendingar eru um að mikil streita hjá foreldrum geti 
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dregið úr árangri þeirrar þjónustu sem börnin fá (Lord og McGee, 2001). Því 

er ljóst að hlúa þarf vel að foreldrum barna sem greinast með einhverfu. 

Eftirtektarverðar niðurstöður komu í ljós þegar spurt var út í hvort 

foreldrar hafi þurft að flytja barnið sitt á milli leikskóla eða sveitarfélaga til 

þess að fá þá þjónustu sem þeir telja að henti barninu sínu best. 18% 

foreldra hafa þurft að færa barnið sitt um leikskóla og önnur 18% hafa 

íhugað að gera það. Ekki var munur eftir kennsluaðferð hvað þetta varðar. 

Þessar niðurstöður geta tengst því að foreldrar gera auknar kröfur um 

þjónustu ýmiss konar stofnana sem áður einkenndust af sérfræðivaldi 

(Nanna K. Christiansen, 2011, 45). Foreldrar eru sífellt meðvitaðri um rétt 

sinn og stöðu. Þeir eru vel upplýstir og hafa skoðun á því sem viðkemur 

þeirra lífi og með auknu aðgengi að upplýsingum hafa foreldrar öðlast 

ákveðið vald. Foreldrar nú á dögum eiga þess kost að sitja sjálfir við 

stjórnvölinn og verði þeir ósáttir leita þeir réttar síns eða fara eitthvað 

annað til þess að fá það sem þeir vilja eða telja sig eiga rétt á. Fagaðilar 

þurfa að taka tilit til þessara væntinga sem foreldrar hafa (Nanna K. 

Christiansen, 2011, 36). Fagfólk þarf því að vera leiðtogi meðal jafningja þar 

sem reynsla og þekking þess vega til jafns við viðhorf foreldra (Nanna K. 

Christiansen, 2007, 5). Til dæmis hefur rannsakandi sjálfur sem 

sérkennslustjóri í leikskóla orðið var við að foreldrar vitna í greinar og annað 

lesefni í viðtölum og spyrja spurninga tengdu því. Stundum kemur jafnvel 

upp sú umræða hvers vegna ákveðnir hlutir séu ekki gerðir líkt og mælt er 

með í ákveðnu lesefni eða nýjum upplýsingum sem foreldrar hafa náð sér í. 

Auk þess sem rannsakandi veit um dæmi þess að foreldrar hafi óskað eftir 

flutningi fyrir barnið sitt til að fá þá þjónustu sem þeir óska. Rétt er að velta 

því upp hvers vegna börn fá ekki þá aðferð sem foreldrar óska eftir og telja 

henta barninu sínu best. Hver er rökstuðningurinn fyrir því að neita og er 

hreinlega löglegt að neita foreldrum og börnum um slíka þjónustu innan 

leikskólanna? 

Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar eftir kennsluaðferð kemur í ljós að 

hlutfallið skiptist jafnt milli kennsluaðferða. Hins vegar ef litið er á hvaða 

aðferð þau börn fá sem hafa þurft að flytja kemur fram að í tæpum 73% 

tilfella er um að ræða börn sem eru nú í atferlisþjálfun. Áhugavert er að 

velta upp hvers vegna fólk þarf að flytja sig milli skóla til að fá þá 

kennsluaðferð fyrir barnið sitt sem það óskar eftir. Að sjálfsögðu getur 

komið upp sú staða að hvorki sé þekking né reynsla á ákveðinni aðferð 

innan skólans en þarf þá ekki að spyrja sig hvort starfsfólk skólans þurfi ekki 

að sækja þá þekkingu og reynslu sem skortir? Eiga börnin og foreldrar þeirra 

að þurfa að flytjast á milli skóla með þeirri fyrirhöfn og breytingum sem það 

felur í sér? Ívið jákvæðara verður þó að teljast þegar börn eru færð milli 
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skóla innan sama sveitarfélagsins. Sé það gert til þess að tryggja að þau fái 

sem besta þjónustu og að þau séu þá færð þangað sem yfirgripsmikil 

þekking er til staðar. Þá er í það minnsta verið að leita leiða til að koma til 

móts við fjölskyldurnar þó svo það sé ekki gert á besta mögulegan hátt. Ekki 

er heldur gott að neyða starfsfólk til þátttöku í aðferð sem það telur ekki 

virka. Sýnt hefur verið fram á að slíkt skili ekki árangri (Ainscow, 1994; 

Symes og Humprey, 2011). Hins vegar er sorglegt að ekki sé alls staðar slík 

þekking til staðar því þessum flutningum fylgir rót, erill og óvissa, eitthvað 

sem hentar einhverfum börnum oft mjög illa (World Health Organization, 

2014). Einnig er ferlið oft tímafrekt þar sem ekki eru laus pláss í 

leikskólunum nema á haustin og því þurfa börnin ekki bara að bíða eftir 

flutningi milli leikskóla heldur líka eftir að viðeigandi inngrip hefjist. Finnst 

rannsakanda þetta ótækt sérstaklega þegar sýnt hefur verið fram á hversu 

brýnt það er að snemmtæk íhlutun hefjist sem fyrst (Eikeseth o.fl., 2007: 

273; Eikeseth og Klintwall, 2012; Guralnick, 1997; McEachin o.fl., 1993; 

Ramey og Ramey, 2004: 487).  

Segja má að það sé brotalöm í kerfinu ef fjölskyldur þurfa að flytja á milli 

sveitarfélaga til þess að fá þá þjónustu sem þeir telja henta barninu sínu 

best. Sérstaklega með tilliti til þeirra stefna sem sveitarfélögin hafa sett sér 

að vinna eftir (Hafnarfjörður, e.d.; Kópavogsbær, e.d.; Margrét 

Þórarinsdóttir, e.d.; Sérkennslustefna leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, 

2009; Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar, 2009). Auk þess sem að í lögum um 

leikskóla nr.90/2008 kemur skýrt fram að tryggja eigi kennslu við allra hæfi.  

5.3 Einstaklingsnámsskrár 

Einstaklingsnámsskrá er tæki sem á að tryggja að börn fái kennslu í 

samræmi við þarfir sínar (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 

2014). Í einstaklingsnámsskrá ungra barna ætti að leggja megináherslu á þá 

þætti sem hafa áhrif á þroskaframvindu. Ekki ætti eingöngu að einblína á 

vitsmunaþroska eða málþroska heldur einnig félagsþroska. Því aðlögun og 

þátttaka í leik og starfi með jafnöldrum er ekki síður mikilvæg og getur skipt 

sköpum upp á lífsgæði að gera (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014c). Samkvæmt 

foreldrum í þessari könnun voru öll börn nema tvö með einstaklings-

námsskrá. Þegar spurt var um ánægju foreldra með einstaklingsnámsskrá 

kom fram að í yfir 90% tilvika eru foreldrar mjög eða frekar ánægðir með 

hana. Þetta er jákvætt fyrir sveitarfélögin en spennandi væri að rannsaka 

enn frekar hvernig foreldrum þykir námsskráin henta barni sínu og einnig 

væri áhugavert að skoða viðhorf þeirra fagaðila sem starfa með börnunum 

til einstaklingsnámsskráa og gildi þeirra. Rannsókn Tucker og Schwartz sýnir 
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fram á mikilvægi þess að gera ráð fyrir skoðun foreldra á 

einstaklingsnámsskrárgerð en þar kemur fram að 66% foreldra hefur lent í 

deilum við fagaðila vegna einstaklingsnámsskrárgerðar sem verður að 

teljast ófullnægjandi. Vert er þó að taka fram að svarhlutfall foreldra barna 

á leikskólaaldri í þeirri könnun var lægra og er trúlegt að þeir sem hafi verið 

óánægðir hafi látið í sér heyra.  

 Þegar skoðað var hversu oft námsskráin er endurnýjuð hjá börnum í 

leikskólum á höfuðborgarsvæðinu kom í ljós að í yfir 72% tilfella var 

einstaklingsnámsskráin endurnýjuð einu sinni á ári eða oftar. Þar af í 42% 

tilfella fjórum sinnum á ári eða oftar. Í 20% tilfella vita foreldrar ekki hversu 

oft á ári námsskráin er endurnýjuð af þeim voru 75% barnanna í 

atferlisþjálfun. Oftast var námsskráin endurnýjuð í Garðabæ og sjaldnast í 

Hafnarfirði. Einstaklingsnámsskrár eru þýðingamiklar í ljósi þess að hægt sé 

að skipuleggja og hefja íhlutun eins fljótt og auðugt er. Brýnt er að 

einstaklingsnámsskráin sé lifandi plagg sem sé endurnýjað reglulega og hún 

taki breytingum eftir þörfum og þroska hjá barninu en liggi ekki óhreyfð inni 

í skjalaskáp (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008). Til samanburðar sýna aðrar 

rannsóknir fram á að í 54% tilfella í Reykjavík séu einstaklingsnámsskrár 

endurskoðaðar tvisvar til fjórum sinnum á ári (Berglind Hansen og Hildur B. 

Svavarsdóttir, 2008). Misjafnt er þó eftir löndum hversu oft þær séu 

endurnýjaðar. Í Bretlandi er viðurkennt verklag sem gerir ráð fyrir að þær 

séu endurnýjaðar í það minnst einu sinni á ári (Bureau of Developmental 

Disabilities Services, 2006). Í rannsókn sem gerð var á Norður-Írlandi kom í 

ljós að börn voru með einstaklingsnámsskrár í 80% tilfella og að hún væri 

endurskoðuð að meðaltali einu sinni á ári (Kennan o.fl., 2007). Því verður að 

teljast gott að sjá hversu oft námsskrá barnanna er endurnýjuð hérlendis 

samkvæmt þessari rannsókn.   

Meirihluti foreldra eða um 65% telja sig hafa mikil áhrif á þau markmið 

sem unnið er að í kennslu barnsins en um fjórðungur telur sig hvorki hafa 

mikil né lítil áhrif. Mjög áþekkar niðurstöður komu fram í rannsókn Tucker 

og Schwartz (2013) þar töldu um 70% foreldra þátttöku þeirra í gerð 

einstaklingsnámsskrá mikla og 23% í meðallagi. Yfir helmingur foreldra á 

Norður-Írlandi taldi að skoðun þeirra væri oft ekki tekin með í reikninginn 

við gerð einstaklingsnámsskrár en 36% foreldra á Írlandi voru sömu 

skoðunar (Keenan o.fl., 2007: 101) en 98% foreldra töldu að það ætti að 

skapa fleiri tækifæri fyrir foreldra að koma skoðunum sínum á framfæri 

varðandi einstaklingsnámsskrár (Keenan o.fl., 2007, 394). Báðar þessara 

rannsókna sýna fram á að foreldrar vilja vera virkir þátttakendur og að 

fagfólk þurfi að vera meðvitað um þá afstöðu foreldra. Þýðingarvert væri að 

kanna betur hvernig megi virkja þátttöku foreldra í að hafa áhrif á þau 
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markmið sem unnið er að, því að mælt er með að vinna 

einstaklingsnámsskrár ávallt í góðri samvinnu við foreldra (Hafdís 

Guðjónsdóttir o.fl., 2005; Keenan o.fl., 2007, Sigríður Lóa Jónsdóttir, 

2014b).  

5.4 Samskipti og samstarf við leikskólann 

Þegar barn greinist með röskun á einhverfurófi hefur það áhrif á marga í 

fjölskyldu þess og nærumhverfi og huga þarf bæði að þörfum barnsins og 

fjölskyldu. Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) kemur fram að efla eigi alhliða 

þroska barna í nánu samstarfi við foreldra. Veita eigi foreldrum aðgang að 

upplýsingum um börn þeirra og stuðla að velferð barna með samstarfi milli 

heimilis og skóla. Fjölmargar rannsóknir benda til að foreldrar vilji fá meiri 

upplýsingar og bein viðbrögð við því sem verið er að gera í skólanum til þess 

að geta fylgt því eftir heima (Keenan, Dillenburger, Doherty, Byrne og 

Gallagher, 2010; Koenig o.fl., 2010; Panerai, 2009; Tucker og Schwartz, 

2013). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi góðra samskipta milli 

heimilis og skóla en foreldrar í rannsókn Tucker og Schwartz frá 2013 töldu í 

91% tilfella að samskipti við starfsfólk skólans væru sér mjög mikilvægt. Í 

þessari rannsókn kom einnig fram að 99% foreldra telur samskipti við 

starfsfólk leikskólans mjög mikilvæg fyrir sig og barnið sitt. 

Þegar foreldrar voru beðnir um að koma með hugmyndir að leiðum til 

gagnlegra og reglulegra samskipta nefndu margir að þeir væru með lokaða 

Facebook síðu þar sem reglulega væru sett innlegg með upplýsingum um 

gang mála. Lýstu margir yfir mikilli ánægju með slíka síðu og nefndu hversu 

þægilegur samskiptamáti þetta væri, auðvelt væri að miðla upplýsingum og 

að þetta hjálpaði foreldrum að fylgjast betur með. Einnig nefndu foreldrar 

að það væri gaman og jákvætt að fá myndir og myndbönd af börnunum í 

leik og starfi. Þetta auðveldaði gagnkvæm samskipti þar sem báðir aðilar 

geta auðveldlega sett inn efni. Önnur leið sem var nefnd var svokölluð 

samskiptabók sem skrifað er í daglega það markverðasta sem gerðist yfir 

daginn í leikskólanum og gera foreldrar slíkt hið sama um það sem gerist 

heima. Aðrir nefndu daglega samskipti, spjall og hversu mikilvægt er að hafa 

aðgengi að starfsfólki og að starfsfólkið sjálft skipti lykilmáli. Einnig að 

reglulegir tölvupóstar væru gagnlegir eða að notuð væru forrit eða 

smáforrit til skráninga sem foreldrar geta auðveldlega haft aðgang að 

heima. Oft á tíðum gefst ekki tími til að fara yfir öll dagsins atriði með hverju 

foreldri fyrir sig sem er að sækja barn á leikskóladeildum. Getur það verið 

þannig að starfsfólkið sem vinnur mest með barninu sé farið heim þegar 

barnið er sótt og því eru bæði Facebook samskiptabók og hefðbundin 
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samskiptabók ákjósanlegar leiðir í samskiptum milli leikskóla og foreldra. Í 

rannsókn Tucker og Schwartz (2013) kom fram að sem foreldrum fannst 

gagnlegast sem stuðningur voru reglulegir fundir og gott aðgengi að 

fagaðilum. Töldu foreldra í þeirri könnun hjálplegast ef fagaðilar mættu á 

fundi, þar á eftir mikilvægi þess að samskipti við þá væru opin og heiðarleg 

og að lokum að ef fagaðilar svara fljótt tölvupósti eða símtölum. Ákveðinn 

samhljómur er milli þessarar rannsóknar og rannsóknar Tucker og Schwartz 

(2013) þó svo íslenskir foreldrar séu meira á því að nota tæknina til frekari 

styrkingar samskipta.  

Í rannsókn Keenan o.fl. (2007) kom fram að 83% foreldra höfðu upplifað 

togstreitu í samskiptum við fagaðila. Oftast vegna þess að þeim fannst ekki 

hlustað á sig hvað varðaði markmið og sérfræðiþjónustu fyrir barnið en stór 

hluti foreldra þar í landi sinnir þjálfun og kennslu barna sinni heimavið. 

Tucker og Schwartz (2013) koma inn á að það sé verkefni kennarana að láta 

foreldrum líða sem þátttöku þeirra sé óskað og hún metin. Helsta gagnrýnin 

í þessari rannsókn beindist að ákveðnum starfsmönnum, áhugaleysi og 

samskiptaárekstrum. Einnig nefndu tveir aðilar að þeir hefðu viljað hafa 

meira val á aðferðum og tók annar fram að fjölskyldan hafi flutt úr 

sveitarfélaginu þess vegna. Þar að auki kom fram gagnrýni þekkingarleysi 

starfsfólks og skort á menntun.   

5.5 Teymisvinna 

Hluti af heildstæðri þjónustu sveitarfélaganna felst í því að stofna teymi 

innan leikskólans þar sem meðlimir teymisins styðja hvern annan og bera 

sameiginlega ábyrgð. Fagfólk og foreldrar einhverfra barna sameinast í 

slíkum teymum innan leikskólans á Íslandi í æ ríkari mæli (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014b). Kom fram í svörum foreldra að í öllum tilfellum nema 

tveimur er starfrækt teymi með foreldrum og þeim fagaðilum sem koma að 

barninu. Í þeim tveimur tilfellum svöruðu foreldrar þess þó til að þeir vissu 

ekki hvort það væri starfrækt teymi. Í öðru  þeirra tilfella var um að ræða 

barn sem nýbúið er að fá greiningu. Af þessu að dæma er verið að fara eftir 

stefnum sveitarfélaganna um teymisvinnu í langflestum tilfellum hér á 

höfuðborgarsvæðinu (Hafnarfjörður, e.d.; Kópavogsbær, e.d.; Margrét 

Þórarinsdóttir, e.d.; Sérkennslustefna leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, 

2009; Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar, 2009).  

Til að vinnan verði markviss þurfa fundir að vera reglulegir og áríðandi er 

að allir viti hvert er stefnt og til hvers er ætlast af hverjum og einum (Morris 

og Willocks, 1997; Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). Í 

helmingi tilfella í þessari rannsókn hittast teymin á um það bil 6 vikna fresti 
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eða oftar og í hinum helmingnum á um það bil tveggja mánaða fresti eða 

sjaldnar. Þegar spurt var um ánægju með teymin komu langflestir inn á 

fagfólkið, hversu frábært og faglegt það væri. Það væri hæft, metnaðarfullt 

og jákvætt. Einnig kom mjög sterkt fram hversu mikilvæg opin og hreinskilin 

samskipti eru foreldrum og að þeir fyndu fyrir áhuga fagfólksins. Þar að auki 

nefndu foreldrar mikilvægi þess að ábendingum væri vel tekið og að þörfum 

barnsins væri sinnt. Langflestir (94%) hafa aldrei upplifað að þeir séu ekki 

taldir virkir þátttakendur í teyminu. Þeir tveir sem töldu sig hafa upplifað 

það töluðu um mikilvægi góðra samskipta á einn eða annan hátt. Ef 

foreldrar eru virkir þátttakendur í námi barnsins síns stuðlar það ekki aðeins 

að framförum hjá barninu heldur hefur það einnig jákvæð áhrif á foreldrana 

sjálfa (Lord og McGee, 2001; McPhilemy og Dillenburger, 2013). Þegar kom 

að trausti var spurt hvort foreldrar treystu því að ef upp koma vandamál í 

leikskólanum að þeir fagaðilar sem þar eru hafi þá þjálfun og reynslu sem 

þarf til að taka á því og voru 84% foreldra sammála þessari fullyrðingu. En 

traust og virðing er undirstaða árangursríks samstarfs (Hafdís Ingvarsdóttir, 

2004; Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008, Turnbull o.fl., 2011). 

Foreldrar voru spurðir út í hversu mikilvæg eða léttvæg ákveðin atrið 

væru fyrir þá sjálfa og barnið þeirra svo sem aðgengi að fagfólki og tæki og 

ákveðnir kennsluþættir. Töldu foreldrar í yfir 92% tilfella öll þessi atriði 

frekar eða mjög mikilvæg fyrir sig og barnið sitt. Langflestir foreldrar eða 

tæp 95% telja félagsfærniþjálfun mjög mikilvæga og hin 5% telja hana frekar 

mikilvæga. En í leikskólanum eru kjöraðstæður til þess að kenna félagsfærni 

og styðja við þróun leikþroska. Það sem fólk nefndi næst oftast, í 90% 

tilfella, sem mjög mikilvægt fyrir barnið sitt voru einstaklingsstundir. Þar á 

eftir kom aðgengi að vel menntuðu fagfólki í leikskólanum. Þessar 

niðurstöður passa vel við það sem foreldrum fannst mikilvægast í þjálfun 

eða kennslu barna sinna samkvæmt Tucker og Schwartz, 2013 var 

félagsfærniþjálfun það sem foreldrar töldu oftast mikilvægasta 

þjálfunaratriðið, þar á eftir þátttöku í skóla án aðgreiningar og í þriðja lagi 

að kenna leiðir til samskipta. Í þessari rannsókn virðast niðurstöðurnar vera 

meira afgerandi og foreldrar meira á sama máli um áhersluatriði fyrir börnin 

sín og sjálfan sig. Einnig má segja að hér á landi sér sterkari hefð fyrir því að 

öll börn séu í leikskóla og séu þar af leiðandi sjálfkrafa þátttakendur í skóla 

án aðgreiningar. 

5.6 Mikilvægi fagfólks   

Samkvæmt foreldrum var menntunarstig fagfólks á höfuðborgarsvæðinu 

sem starfar í leikskólum með einhverfum börnum fremur hátt en 66% hafa 
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lokið einhverju námi á háskólastigi, þar af hafa tæp 40% lokið 

leikskólakennara eða þroskaþjálfanámi. Aðeins um 8% hafa eingöngu lokið 

framhaldsskólaprófi og 18% foreldra vissu ekki hvaða námi stuðningsaðilinn 

hefur lokið. Þekking og kunnátta starfsfólks sem starfar með einhverfum er 

mikilvæg. Í rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur (1991) bentu foreldrar á mikilvægi 

þess að fagfólk þekkti betur til einhverfu og fengi hagnýta fræðslu. 

Menntun stuðlar að þekkingu en erlendar rannsóknir benda til að þekking, 

menntun og undirbúningur starfsmanna sé einn veikasti hlekkurinn í 

þjónustu við börn með einhverfu og fjölskyldur þeirra (Lord og McGee, 

2001). Í sérkennslustefnum sveitarfélaganna kemur einnig fram nauðsyn 

þess að starfsfólk með víðtæka þekkingu á eðli þroskafrávika og þeim 

aðferðum sem eru viðurkenndar til árangurs starfi með börnunum 

(Sérkennslustefna leikskólasviðs Reykjavíkurborgar, 2009). Hafa verður í 

huga að 18% foreldra vissu ekki hvaða menntun starfsfólk er með svo 

menntunarstig getur verið lægra eða hærra. Mikilvægt er að fá menntað 

fólk til að sinna sérkennslu þar sem það er líklegra til þess að haldast lengur 

í starfi en þeir sem eru aðeins að starfa í leikskólunum tímabundið. Með því 

móti má tryggja meiri stöðugleika fyrir barnið og fjölskyldu þess. Fróðlegt 

væri að rannsaka hversu marga stuðningsaðila hvert barn hefur verið með 

og hversu lengi viðkomandi stuðningsaðili hefur unnið með barninu út frá 

menntunarstigi viðkomandi aðila.  

Eins og áður segir er þekking og reynsla starfsmanna gríðarlega 

þýðingarmikil og því ekki aðeins hægt að miða við menntunarstig þegar 

kemur að því að meta gæði kennslunnar. Foreldrar töldu í 65% tilfella 

þekkingu starfsmanna vera mjög eða frekar mikla en um 28% telja hana 

hvorki litla né mikla. Séu þessi svör skoðuð út frá því hvaða aðferð er verið 

að nota með börnunum kemur í ljós að munurinn er mjög lítill. Töluvert 

fleiri foreldrar barna í atferlisþjálfun telja þó þekkingu starfsfólks hvorki 

mikla né litla en foreldrar þeirra barna sem eru í skipulagðri kennslu. Þegar 

niðurstöður voru skoðaðar eftir sveitarfélögum telja foreldrar þörf eftir 

aukinni þekkingu mesta í Hafnarfirði en minnsta í Kópavogi. Flestir vildu sjá 

aukna þekkingu í hvernig kenna skal félagsfærni, aukna almenna þekkingu á 

einhverfurófi og hvernig kenna skal viðeigandi boðskipti.  

Þegar foreldrar í þessari rannsókn voru spurðir út í hvað fagfólk hefði 

gert sem hefði hjálpað þeim mest kom skýrt fram að það væri árangursríkt 

samstarf. Að unnið væri saman að því að barnið tæki sem mestum 

framförum, að haldið væri vel utan um stöðu barnsins og framfarir metnar 

reglulega og einnig að barninu líði sem best í leikskólanum. Það undirstrikar 

enn frekar mikilvægi samstarfs en Waters og félagar (2008) taka svo djúpt í 

árinni að segja að íhlutun verði aldrei markviss án samstarfs við foreldra. Í 
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rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur frá 1991 kemur fram að það sem foreldrum 

þykir mikilvægast í samvinnu við skólann sé er að barnið sé ánægt, 

starfsfólkið áhugasamt, að góð sérhæfð kennsla sé fyrir barnið og að því fari 

fram. Niðurstöður Tucker og Schwartz (2013) segja sömu sögu og benda á 

að samstarf fagaðila og foreldra sé eitt það mikilvægasta fyrir börn með 

röskun á einhverfurófi. Auk þess sem fjölmargar rannsóknir benda til að 

foreldrar vilji fá meiri upplýsingar um sem verið er að gera í skólanum til 

þess að geta fylgt því eftir heima (Keenan o.fl., 2010; Koenig o.fl., 2010; 

Panerai, 2009; Tucker og Schwartz, 2013). 

Einnig voru foreldrar spurðir út í hvaða einkenni þeir kunnu best að meta 

hjá fjórum lykilpersónum í námi barna sinna. Það er að segja hjá 

stuðningsaðila, deildarstjóra, sérkennslustjóra og sérfræðingi 

sveitarfélagsins. Voru það oftast opin og hreinskilin samskipti sem komu 

upp. Þar á eftir kom fram mikilvægi þess að viðkomandi aðili væri í góðum 

tengslum við þá sem koma að kennslu barnsins í leikskólanum. Þriðja 

mikilvægast atriði sem var nefnt var að viðkomandi hafi mikla þekkingu á 

röskun á einhverfurófi. Þegar svörin voru skoðuð nánar kom í ljós að þeir 

tveir aðilar sem foreldrar eru í mestum daglegum samskiptum við, það eru 

deildarstjóri og stuðningsaðili, töldu þeir einnig mikilvægt að þeir gefi sér 

tíma til að hlusta þegar svo ber undir. Þegar kom að sérkennslustjóra og 

ráðgjafa sveitarfélagsins kom hins vegar fram mikilvægi þess að þeir hjálpi 

til við að leita úrræða bæði innan og utan leikskólans og að þeir eigi góð 

samskipti við fagfólk utan leikskólans. Það sem foreldrum finnst í raun 

mikilvægast er að fólk vinni saman og haldið sé vel utan um mál barnsins. 

Því er æskilegt að samstaða og stuðningur sé milli kennara innan skólans og 

að stjórnendur geti leitt hópinn á sömu braut (Boyer og Lee, 2001). Því er 

afar brýnt að starfshópur starfi sem teymi og að allir nýti þá reynslu og 

þekkingu sem er í hópnum (Ferguson o.fl., 2002).  

5.7 Önnur þjálfun 

Komið hefur verið inn á mikilvægi þess að börn fái alla sína þjálfun á einum 

stað, svo sem sjúkraþjálfun, talþjálfun og iðjuþjálfun. Samkvæmt reglugerð 

um sérfræðiþjónustu sveitarfélaganna (nr. 584/2010) og lögum um leikskóla 

(nr. 90/2008) er kveðið á um stuðlað skuli að því að slík þjálfun fari sem 

mest fram innan leik- og grunnskólanna. Þannig fyrirkomulag hefur í för 

með sér minna rask fyrir bæði barn og foreldra og aukast einnig líkur á því 

að öll þjálfun og kennsla séu samræmd og heildstæð (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014b). Foreldrar töldu í 95% tilfella að ákjósanlegt væri ef allri 

sérfræðiþjónustu eða þjálfun væri sinnt innan leikskólans. Athyglisvert væri 
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að rannsaka enn frekar hversu mörg barnanna sækja slíka þjálfun utan skóla 

og hversu reglulega. Einnig væri áhugavert að sjá hversu margir af þessum 

utanaðkomandi sérfræðingum eru virkir þátttakendur í teymi barnsins. 

Fróðlegt væri að sjá hversu mikinn þátt leikskólarnir taka í því að fara með 

börnin í slíka þjálfun og hver greiðir fyrir slíkar ferðir. Fram kemur í 

leiðbeinandi handbók Garðabæjar að þegar barn fær úthlutað 

sérkennslutímum geti starfsmaður fylgt barni í þjálfun utan skóla sé 

leikskólastjóri því samþykkur. Þar kemur einnig fram að foreldri ber kostnað 

af því að starfsmaður fylgi barni í þjálfun, með leigubíl eða ferðaþjónustu 

fatlaðra (Margrét Þórarinsdóttir, e.d.)  

Foreldrar vildu gjarnan fá ráðgjöf félagsráðgjafa til þess að benda á og 

ráðleggja um þá þjónustu sem er í boði fyrir barnið og fjölskyldu þess. Þó að 

félagsráðgjafi sveitarfélagsins komi oft á svokallaðan skilafund á Greiningar- 

og ráðgjafastöðinni þar sem farið er yfir niðurstöður greiningarinnar telur 

rannsakandi það mega kynna þessa þjónustu mun betur og á öðrum 

tímapunkti fyrir foreldrum. Oft á tíðum er fólk ekki vel stemmt til að taka 

við nýjum upplýsingum þegar það er nýbúið að taka við erfiðum 

upplýsingum. Því tel ég heppilegra að félagsráðgjafi sveitarfélagsins mæti á 

fyrsta teymisfund eða boði foreldra nýgreindra barna á fund til sín. 

Í sumum sveitarfélögum kemur leikskólinn til móts við fjölskyldurnar 

með því að fara með barnið í utanaðkomandi þjálfun sem eykur einmitt 

líkurnar á áðurnefndi samræmingu. Oft á tíðum sjá foreldrar ekki hvort barn 

er með slaka vöðvaspennu eða hvort þurfi að fylgjast með málþroska 

barnsins eða hvort þetta séu einkenni einhverfu. Töldu allir foreldrar í 

þessari rannsókn það mjög eða frekar mikilvægt að fá ábendingar og 

upplýsingar um viðeigandi sérfræðiþjónustu fyrir barnið sitt. Fagfólk í 

leikskólum þarf því að vera afar meðvitað um marga þætti og tryggja að 

börn fái snemmtæka íhlutun á öllum sviðum. Oft á tíðum er ekki öll 

þjónusta í boði innan leikskólans og alls ekkert samræmi er á milli þess 

hvort börn þurfi að sækja þjónustu út fyrir leikskólann eða hvort henni sé 

sinnt innan skólans. Samkvæmt reglugerð um sérfræðiþjónustu 

sveitarfélagana (nr. 584/2010) og lögum um leikskóla (nr. 90/2008) er 

kveðið á um stuðlað skuli að því að slík þjálfun fari sem mest fram innan 

leikskólans. Slíkt fyrirkomulag hefur í för með sér minna rask fyrir 

fjölskylduna auk þess sem líkur aukast á því að öll þjálfun og kennsla séu 

samræmd og heildstæð (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014b).  

Að lokum skal tekið fram að tæp 20% barnanna í þessari könnun eiga 

systkini með einhverskonar greiningu. Það þýðir að á sama heimilinu eru að 

minnsta kosti tvö börn með frávik í þroska. Því má líta svo á að álagið sé oft 
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mjög mikið á þeim bæjum án þess að gera lítið úr því álagi sem er á öðrum 

heimilum einhverfra barna.  

5.8 Styrkleika og veikleikar 

Þessi rannsókn hefur ýmsa styrkleika og veikleika sem farið verður yfir hér. 

Meðal styrkleika má nefna hátt svarhlutfall foreldra með íslensku að 

móðurmáli en það var 83%.  

Segja má að helsta takmörkun rannsóknarinnar sé að 

heildarsvarhlutfallið við könnuninni var rúm 62%.  Hafa ber þó í huga að 

svarhlutfall er alla jafna lægra í rafrænum könnunum en póstkönnunum 

(Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Aðeins tveir foreldrar (3%) með annað 

móðurmál en íslensku svöruðu könnuninni þrátt fyrir að hlutfall þeirra sé 

um 24% af heildarfjölda foreldra einhverfra barna á höfuðborgarsvæðinu 

því er mjög bagalegt hversu fáir þeirra svöruðu.  

Annar veikleiki er að sjaldnast mældist marktækur munur milli hópa þar 

sem hóparnir voru í flestum tilfellum frekar smáir enda bæði úrtakið og 

þýðið frekar lítið og svarmöguleikarnir margir. Það þýðir þó ekki endilega að 

ekki sé munur milli samanburðahópana en eingöngu að hann sé of lítill til að 

vera marktækur. Áhugavert væri að vinna enn frekar úr gögnunum og skoða 

hvort munur sé á milli Reykjavíkur og hinna minni sveitarfélaganna. Einnig 

væri möguleiki á að skoða hvert sveitarfélag fyrir sig fá þannig heildarsýn 

fyrir stöðuna í hverju sveitarfélagi fyrir sig. 

Rannsóknin hefði einnig geta verið hnitmiðaðri og beinst aðeins á 

ítarlegri hátt að einum til tveim aðalatriðum í stað þess að fara grunnt í 

mjög marga þætti.  

Mjög fróðlegt væri að þýða þessa könnun og skoða þannig hug foreldra 

af erlendum uppruna til þeirrar þjónustu sem þeir fá. Áhugavert væri að 

gera aðra könnun meðal grunnskólabarna og svo eldri einstaklinga sem 

greindir hafa verið með einhverfu og hafa reynslu af leikskólum og þeirri 

kennslu sem fram fer þar. Mjög áhugavert væri einnig að gera 

viðtalsrannsókn þar sem spurt er út í upplifun einstaklinganna sjálfra sem 

greindir hafa verið með einhverfu og eru nú stálpaðir og einnig foreldra 

þeirra af kennslu, stuðningi og samstarfi sem þeir fengu í leikskóla og í svo í 

grunnskóla.  
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6 Lokaorð 

Markmiðið með þessari meistaraprófsrannsókn var að fá innsýn í reynslu 

foreldra leikskólabarna með röskun á einhverfurófi. Hver reynsla þeirra var 

af greiningarferlinu, stuðningi, samstarfi og sérfræðiþjónustu. Auk þess að 

komast að því hvað þeim hefur þótt gagnlegast í kennslu og stuðningi við 

barn sitt.  

Í ljós kom að hlúa þarf vel að foreldrum og börnum með einhverfu. Stór 

hluti leikskólabarna fær snemmtæka íhlutun án fullnaðargreiningar frá 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins sem verður að teljast mjög jákvætt 

þegar litið er á niðurstöður rannsókna er varða mikilvægi snemmtækrar 

íhlutunar.  

Meirihluti foreldra einhverfra barna er ánægður með þá kennslu og 

stuðning sem börn þeirra fá í leikskólanum óháð þeirri kennsluaðferð sem 

beitt er. Mikilvægt er að foreldrar fái tækifæri til að kynna sér þær 

kennsluaðferðir sem eru í boði en að ákvörðun um kennsluaðferð sé 

sameiginleg ákvörðun allra sem að barninu koma. Hátt hlutfall foreldra vill 

fá meiri upplýsingar um þær kennsluaðferðir sem eru í boði innan síns 

sveitarfélags og er því mikilvægt að þeir hafi aðgang að upplýsingum á 

notendavænan hátt. Um helmingur foreldra hefur ekki sótt 

fræðslunámskeið á vegum Greiningar- og ráðgjafarstöðvarinnar og 

minnihluti foreldra hefur sótt námskeið í þeirri kennsluaðferð sem notuð er 

með barninu þeirra. Það er aðkallandi að sveitarfélögin bendi foreldrum á 

mikilvægi þess að sækja námskeið til að hægt sé að samræma enn betur 

aðferðir heimavið og í skólanum. 

Áhugavert var að sjá að rúmlega þriðjungur foreldra hefur þurft að færa 

barnið sitt milli leikskóla eða hefur íhugað að gera það svo barnið fái þá 

þjónustu sem foreldrarnir telja að henti því best. Unnið er í teymum með 

foreldrum í langflestum tilfella og er almenn ánægja með teymin, 

einstaklingsnámsskrár og framfarir barnanna. Teymisvinna er gríðarlega 

mikilvæg og stór hluti af góðu samstarfi. 

Góð samskipti og árangursríkt samstarf foreldra og fagfólks var talið 

ómetanlegt. Einnig komu foreldrar margoft inn á hversu mikilvægt fagfólkið 

sjálft er, reynsla þess, þekking og viðmót. Augljóst er af þessari rannsókn að 

gott starf er unnið í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu og eru foreldrar alla 

jafna ánægðir með þá þjónustu sem þeir fá. Mikilvægt er að fylgja eftir 
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þeirri góðu vinnu sem nú þegar hefur átt sér stað og fagfólk læri hvert af 

öðru sem og af reynslu foreldra.  

Margt áhugavert hefur verið rannsakað í þessum málum en ennþá er af 

nógu að taka. Sjálfri finnst mér sérstaklega spennandi að rannsaka með 

beinum hætti í langtímarannsókn mun milli árangurs íhlutunar af 

skipulagðri kennslu og atferlisþjálfun.   

Varhugavert er að hugsa um einstaklinga sem greindir hafa verið með 

einhverfu sem einsleitan hóp. Koma þarf til móts við hvert barn þar sem 

það er statt og aðstoða það í samræmi við þarfir þess. Starfsfólk þarf að 

hlusta á raddir foreldra og fara eftir þeirra óskum ásamt því að beita sínu 

faglega mati. Á sama tíma þarf fagfólk að hvetja foreldra til að vera virkir 

þátttakendur og vinna saman að sameiginlegum markmiðum bæði heima 

og í skóla. Því staðreyndin er sú að engin stofnun getur tryggt hagsmuni 

barna betur en góðir foreldrar gera. Með góðu og uppbyggilegu samstarfi 

náum við árangri.  
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Viðauki A – Kynningarbréf til sveitarfélaga 

Óskað er eftir samstarfi við xxx bæ/borg um spurningakönnun meðal 

foreldra leikskólabarna með röskun á einhverfurófi. Markmið 

könnunarinnar er að veita innsýn í reynslu foreldra leikskólabarna með 

röskun á einhverfurófi af greiningarferlinu, samstarfi við fagfólk, kennslu, 

sérfræðiþjónustu og stuðningi við barn þeirra í leikskólanum. Vonast er til 

að þessi rannsókn varpi ljósi á hvað foreldrum hefur fundist gagnlegast í 

þessu sambandi og hvernig virkja megi foreldra enn frekar í samstarfi við 

leikskólann. 

Óskað er eftir leyfi og samstarfi við xxx bæ/borg um að senda rafrænan 

spurningalista á netföng foreldra leikskólabarna sem greind hafa verið með 

röskun á einhverfurófi. Spurningalistinn er settur upp að fyrirmynd 

erlendrar rannsóknar á svipuðu efni með viðbótarspurningum frá 

rannsakanda. Samkvæmt forprófun tekur það foreldra um 15-20 mínútur að 

svara honum. Spurningakönnunin verður framkvæmd í samræmi við lög og 

reglugerðir um trúnað og hefur tilkynning um rannsóknina verið send til 

Persónuverndar. Foreldrar verða beðnir um að svara könnuninni nafnlaust 

og er heimilt að hafna eða hætta þátttöku ef þeir óska. Rannsókn þessi er 

lokaverkefni mitt til meistaraprófs í sérkennslufræðum við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður er dr. Anna-Lind Pétursdóttir dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  
 

Með von um góðar undirtektir,  

Eva Sif Jóhannsdóttir      

Meistaranemi í sérkennslufræðum 

Sími: 8655889, netfang: esj4@hi.is 

 

Dr. Anna-Lind Pétursdóttir 

Dósent við menntavísindasvið HÍ 

sími: 694 5335, netfang: annalind@hi.is 
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Viðauki B – Kynningarbréf til foreldra 

Kæri viðtakandi  

Nafn þitt kom upp í úrtaki sem unnið var í samstarfi við skólaskrifstofu þíns 

sveitarfélags. Markmið könnunarinnar er að veita innsýn í reynslu foreldra 

leikskólabarna með röskun á einhverfurófi af greiningarferlinu, samstarfi við 

fagfólk, stuðningi við barn þeirra í leikskólanum og sérfræðiþjónustu.  

Rannsóknin er lokaverkefni mitt til meistaraprófs í sérkennslufræðum við 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður er dr. Anna-Lind 

Pétursdóttir dósent við menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Allar upplýsingar úr könnuninni verða meðhöndlaðar samkvæmt reglum og 

lögum um trúnað, nafnleynd og persónuvernd. Ekki verður hægt að rekja 

svör einstaklinga og nafn þitt mun hvergi koma fram við úrvinnslu 

könnunarinnar. Nafnlausar niðurstöður könnunarinnar verða kynntar á 

faglegum vettvangi og munu vonandi nýtast til að bæta stuðning við börn 

með röskun á einhverfurófi og foreldra þeirra. Þér er ekki skylt að svara 

einstökum spurningum né spurningalistanum í heild. Mér þætti hins vegar 

vænt um ef þú gætir séð þér fært að svara öllum spurningunum.  

Því fleiri sem svara þeim mun skýrari verða niðurstöðurnar og því betri 

mynd fæst af reynslu foreldra.  

Ef spurningar vakna ekki hika við að hafa samband. 

Vert er að taka það fram að sem þakklætisvott fyrir þátttöku í könnuninni 

verður í boði að gefa upp netfang sem ekki verður hægt að rekja við svör 

viðkomandi til og dregnir verða vinningshafar sem hljóta sælkerapakka, t.d. 

kassa af humar. 

Með fyrirfram þökk 

Eva Sif Jóhannsdóttir 

Meistaranemi í sérkennslufræðum 

sími: 8655889, netfang: esj4@hi.is 

Dr. Anna-Lind Pétursdóttir 

Dósent við menntavísindasvið HÍ 

sími: 694 5335, netfang: annalind@hi.is 
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Viðauki C – Kynningarbréf til leikskóla-/sérkennslustjóra 

Kæri leikskólastjóri/sérkennslustjóri 

Óskað er eftir samstarfi við leikskóla xxbæjar/borgar um spurningakönnun 

meðal foreldra leikskólabarna með röskun á einhverfurófi. Markmið 

könnunarinnar er að veita innsýn í reynslu foreldra leikskólabarna með 

röskun á einhverfurófi af greiningarferlinu, samstarfi við fagfólk, kennslu, 

sérfræðiþjónustu og stuðningi við barn þeirra í leikskólanum. Vonast er til 

að þessi rannsókn varpi ljósi á hvað foreldrum hefur fundist gagnlegast í 

þessu sambandi og hvernig virkja megi foreldra enn frekar í samstarfi við 

leikskólann. 

Óskað er eftir samstarfi við leikskóla xxbæjar/borgar um að senda rafrænan 

spurningalista á netföng foreldra leikskólabarna sem greind hafa verið með 

röskun á einhverfurófi frá Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins. 

Spurningalistinn er settur upp að fyrirmynd erlendrar rannsóknar á svipuðu 

efni með viðbótarspurningum frá rannsakanda. Samkvæmt forprófun tekur 

það foreldra um 15-20 mínútur að svara honum. Spurningakönnunin verður 

framkvæmd í samræmi við lög og reglugerðir um trúnað og hefur tilkynning 

um rannsóknina verið send til Persónuverndar og hún verið samþykkt. 

Foreldrar verða beðnir um að svara könnuninni nafnlaust og er heimilt að 

hafna eða hætta þátttöku ef þeir óska. Rannsókn þessi er lokaverkefni mitt 

til meistaraprófs í sérkennslufræðum við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi og 

ábyrgðarmaður er dr. Anna-Lind Pétursdóttir dósent við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands.  

 

Með von um góðar undirtektir,  

Eva Sif Jóhannsdóttir 

Meistaranemi í sérkennslufræðum 

Sími: 8655889, netfang: esj4@hi.is 

 

Dr. Anna-Lind Pétursdóttir 

Dósent við menntavísindasvið HÍ 

sími: 694 5335, netfang: annalind@hi.is 

 

 

  



 

130 

Viðauki D - Spurningalisti 

Kæri viðtakandi 

 Nafn þitt kom upp í úrtaki sem unnið var í samstarfi við skólaskrifstofu þíns 

sveitarfélags. Markmið þessarar könnunar er að veita innsýn í reynslu 

foreldra leikskólabarna með röskun á einhverfurófi af greiningarferlinu, 

samstarfi við fagfólk, stuðningi við barn þeirra í leikskólanum og 

sérfræðiþjónustu. 

Rannsóknin er lokaverkefni mitt til meistaraprófs í sérkennslufræðum við 

Háskóla Íslands. Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður er dr. Anna-Lind 

Pétursdóttir dósent við menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Það tekur að jafnaði um 15-20 mínútur að svara spurningalistanum. 

Allar upplýsingar úr könnuninni verða meðhöndlaðar samkvæmt reglum 

og lögum um trúnað, nafnleynd og persónuvernd. Ekki verður hægt að rekja 

svör einstaklinga og nafn þitt mun hvergi koma fram við úrvinnslu 

könnunarinnar. Nafnlausar niðurstöður könnunarinnar verða kynntar á 

faglegum vettvangi og munu vonandi nýtast til að bæta stuðning við börn 

með röskun á einhverfurófi og foreldra þeirra. Þér er ekki skylt að svara 

einstökum spurningum né spurningalistanum í heild. Mér þætti hins vegar 

vænt um ef þú gætir séð þér fært að svara öllum spurningunum. 

 Því fleiri sem svara þeim mun skýrari verða niðurstöðurnar og því betri 

mynd fæst af reynslu foreldra. 

 Vert er að taka það fram að sem þakklætisvott fyrir þátttöku í 

könnuninni verður í boði að gefa upp netfang í lok könnunarinnar sem ekki 

verður hægt að rekja svör viðkomandi til og dregnir verða vinningshafar 

sem hljóta sælkerapakka, t.d. kassa af humar. 

 Ekki hika við að hafa samband ef spurningar vakna. 

 

Með fyrirfram þökk 

Eva Sif Jóhannsdóttir 

Meistaranemi í sérkennslufræðum 

sími: 8655889, netfang: esj4@hi.is 

Dr. Anna-Lind Pétursdóttir 

Dósent við menntavísindasvið HÍ 

sími: 694 5335, netfang: annalind@hi.is 
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Það eru 60 spurningar í þessari könnun 

 

Fyrsti hluti – Barnið þitt og greiningarferlið 

 

1. Er barnið þitt drengur eða stúlka? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Drengur 

 Stúlka 

 

2. Hver eru tengsl þín við umrætt barn? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Móðir 

 Faðir 

 Stjúpforeldri 

 Fósturforeldri 

 Annað  

  

3. Hvað er barnið þitt gamalt? 

Vinsamlegast skrifaðu svar(svör) hér:      ára         og mánaða 

  

4. Hvað var barnið þitt gamalt þegar það greindist með röskun á 

einhverfurófi? 

Vinsamlegast skrifaðu svar(svör) hér:      ára         og mánaða 

  

5. Hvað var barnið þitt gamalt þegar þig grunaði fyrst að það gæti verið 

með röskun á einhverfurófi? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 12 mánaða eða yngra 

 13-18 mánaða 

 19-24 mánaða 

 25-36 mánaða 

 Eldra en þriggja ára 
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 Grunaði það aldrei 

 Grunaði það ekki en starfsfólk leikskóla hafði nefnt áhyggjur af því 

 

6. Hvaða formlegu greiningu er barnið þitt með? Innan sviga eru 

greiningarviðmið ICD-10 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Einhverfu (Bernskueinhverfa) (F84.0) 

 Ódæmigerða einhverfu (F84.1) 

 Þroskahömlun (F70)og röskun á einhverfurófi (F84.8) 

 Retts heilkenni (F84.2) 

 Upplausnarþroskaröskun barna (F84.3) 

 Aspergersheilkenni (F84.5) 

 Röskun á einhverfurófi (F84.8) 

 Veit það ekki 

 Annað  

  

7. Hvernig myndir þú lýsa tjáskiptafærni barnsins þíns? 

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

 Er með málþroska á við jafnaldra sína 

 Er með frávik í málþroska 

 Notar óhefðbundnar samskiptaleiðir (t.d. tákn, bendingar og/eða 

myndir, s.s. PECS) 

 Bergmálstal (endurtekur það sem sagt er) 

 Tjáir sig að mestu án orða (Non verbal) 

Annað:  

  

8. Þegar barnið þitt greindist með röskun á einhverfurófi vissir þú  mikið 

eða lítið um einhverfurófsröskun? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög mikið 

 Frekar mikið 

 Hvorki mikið né lítið 

 Frekar lítið 

 Mjög lítið 
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9. Hversu mikið eða lítið fannst þú fyrir eftirtöldum tilfinningum þegar 

frumgreining um röskun á einhverfurófi lá fyrir? 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 

 

 Mjög 

mikið 

Frekar 

mikið 

Hvorki 

mikið né 

lítið 

Frekar 

lítið 

Mjög lítið 

 

Upplifði 

létti 

     

Upplifði 

sorg 

     

Upplifði 

afneitun 

     

Upplifði 

vanlíðan 

     

Upplifði 

áhyggjur 

     

 

 

10. Í hvaða sveitarfélagi er leikskóli barsins þíns? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Garðabæ 

 Hafnarfirði 

 Kópavogi 

 Mosfellsbæ 

 Reykjavík 

 Seltjarnarnesi 
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Annar hluti – Kennsla og þjálfun 

 

11. Hvenær var byrjað að veita barninu stuðning (markvissa 

kennslu/þjálfun) í leikskólanum? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Fyrir frumgreiningu hjá sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins 

 Eftir frumgreiningu hjá sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins 

 Eftir greiningu hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

 Er ekki með stuðning 

 Veit ekki 

 

12. Telur þú þig hafa mikil eða lítil áhrif á ákvarðanir sem eru teknar 

varðandi kennslu barnsins þíns í leikskólanum? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög mikil áhrif 

 Frekar mikil áhrif 

 Hvorki mikil né lítil áhrif 

 Frekar lítil áhrif 

 Mjög lítil áhrif 

 

13. Myndir þú vilja hafa meiri eða minni áhrif á ákvarðanir sem eru 

teknar varðandi kennslu barnsins þíns í leikskólanum?              

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mun meiri áhrif 

 Aðeins meiri áhrif 

 Hlutlaus 

 Aðeins minni áhrif 

 Mun minni áhrif 

 

14. Hefur þú sótt eftirtalin fræðslunámskeið á vegum Greiningar- og 

ráðgjafastöðvar ríkisins um einhverfu? 

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

 Röskun á einhverfurófi I – grunnnámskeið 

 Röskun á einhverfurófi II A – leikskólaaldurinn 
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 Skipulögð kennsla (TEACCH) 

 Atferlisíhlutun fyrir börn með þroskafrávik 

Annað:  

  

15. Þegar val á kennsluaðferð stóð yfir, hversu miklar eða litlar 

upplýsingar fannst þér þú fá um þær kennsluaðferðir sem eru í boði fyrir 

börn með röskun á einhverfurófi í þínu sveitarfélagi? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög miklar 

 Frekar miklar 

 Hvorki miklar né litlar 

 Frekar litlar 

 Mjög litlar 

 

16. Hefðir þú kosið að fá meiri upplýsingar, minni upplýsingar eða taldir 

þú þig fá nægar upplýsingar um þær kennsluaðferðir sem eru í boði hjá 

þínu sveitarfélagi? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Hefði viljað fá meiri upplýsingar 

 Fékk nægar upplýsingar 

 Hefði viljað fá minni upplýsingar 

 

17. Þegar kom að því að velja kennsluaðferð fyrir barnið þitt, hvaða 

aðferð varð fyrir valinu? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Skipulögð kennsla (TEACCH) 

 Atferlisþjálfun (ABA) 

 Veit ekki 

 Engin sérstök kennsluaðferð 

 Annað  

  

18. Hvers vegna varð þessi kennsluaðferð fyrir valinu? 

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

 Þekking og reynsla af þessari aðferð voru til staðar í leikskólanum 
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 Mér fannst þessi aðferð henta barninu mínu best 

 Fagaðili mælti með þessari aðferð fyrir barnið mitt 

 Barnið hefði þurft að fara í annan leikskóla hefði ég valið aðra aðferð 

 Íhlutun hefði ekki hafist strax í leikskólanum hefði ég valið aðra 

aðferð 

 Vinur, kunningi eða fjölskyldumeðlimur mælti með þessari aðferð 

 Valdi þá aðferð sem rannsóknir hafa sýnt að skilar góðum árangri fyrir 

börn með einhverfu 

Annað:  

  

19. Hversu mikil eða lítil áhrif fannst þér þú hafa á val um 

kennsluaðferðir? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög mikil áhrif 

 Frekar mikil áhrif 

 Hvorki mikil né lítil áhrif 

 Frekar lítil áhrif 

 Mjög lítil áhrif 

 

20. Hvaðan voru upplýsingar þínar um kennsluaðferðir fengnar? 

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

 Frá Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins 

 Frá starfsfólki leikskólans 

 Frá ráðgjafa sveitarfélagsins 

 Af internetinu 

 Úr bókum 

 Frá ættingjum, vinum eða kunningjum 

 Frá Einhverfusamtökunum 

 Frá Styrktarfélagi barna með einhverfu 

Annað:  

  

21. Hvað hefðir þú viljað sjá öðruvísi í ákvarðanaferlinu um 

kennsluaðferðir? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 
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 Hefði viljað að fagaðilar tækju ákvörðun byggða á því sem reynst 

hefur best fyrir börn með svipaða röskun/erfiðleika og barnið mitt 

 Að mín skoðun hefði meira vægi 

 Að ég hefði meiri tíma til að kynna mér aðferðirnar 

 Ekkert. Var mjög sátt(ur) við að fagaðilar beindu mér í átt að einni 

tiltekinni aðferð 

 Ekkert. Tók sjálf(ur) ákvörðun sem ég er sátt(ur) við 

 Annað  

  

22. Ertu sátt(ur) eða ósátt(ur) við þá kennsluaðferð sem var valin? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög sátt(ur) 

 Frekar sátt(ur) 

 Hvorki sátt(ur) né ósátt(ur) 

 Frekar ósátt(ur) 

 Mjög ósátt(ur) 

 

23. Myndir þú vilja breyta um kennsluaðferð ef þér gæfist tækifæri til 

þess í dag? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 

24. Myndir þú vilja að barnið þitt héldi áfram með sömu kennsluaðferð í 

grunnskóla og notuð er í leikskólanum? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já 

 Nei 

 Veit það ekki 

 

24b. Ef nei, myndirðu vilja aðra nálgun, hverja þá? 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 
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25. Hefur þú þurft að flytja barnið milli leikskóla eða sveitarfélaga til að 

fá þá þjónustu sem þú telur henta barninu þínu best? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já, í annan leikskóla innan sama sveitarfélags 

 Já, í leikskóla utan okkar sveitarfélags 

 Nei, en hef íhugað að gera það 

 Nei 

 

26. Hversu mikil eða lítil  áhrif finnst þér íhlutunin/þjálfunin/kennslan 

hafa haft á eftirfarandi hjá barninu? 

  

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 

 Mikil 

áhrif 

Nokkur 

áhrif 

Lítil 

áhrif 

Engin 

áhrif 

Veit 

ekki 

Á ekki 

við 

Sjálfstæði í daglegum 

athöfnum 

      

Félagsfærni       

Krefjandi hegðun       

Áráttukennda hegðun       

Grófhreyfingar       

Fínhreyfingar       

Máltjáningu og 

samskipti 

      

Einbeitingu       

Lífsgæði       

 

27. Hversu oft á ári er einstaklingsnámsskrá barnsins þíns endurnýjuð 

eða ný markmið í kennslu/þjálfun sett? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Einu sinni á ári 

 Tvisvar sinnum á ári 

 Þrisvar sinnum á ári 

 Fjórum sinnum á ári 
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 Oftar en fjórum sinnum á ári 

 Ég veit það ekki 

 Barnið mitt er ekki með einstaklingsnámsskrá (markmið í 

kennslu/þjálfun) 

 Annað  

  

28. Hefur þú mikil eða lítil áhrif á hvaða markmiðum er unnið að í 

kennslu/þjálfun barnsins (og lýst er í einstaklingsnámsskrá)? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög mikil áhrif 

 Frekar mikil áhrif 

 Hvorki mikil né lítil áhrif 

 Frekar lítil áhrif 

 Mjög lítil áhrif 

 Veit ekki/Á ekki við 

 

29. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með einstaklingsnámsskrá 

(markmið í kennslu/þjálfun) barnsins þíns? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög ánægð(ur) 

 Frekar ánægð(ur) 

 Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

 Frekar óánægð(ur) 

 Mjög óánægð(ur 

 Hef ekki kynnt mér hana 
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Þriðji hluti – samskipti og samstarf við leikskólann 

 

30. Hversu mikilvæg eða léttvæg eru regluleg samskipti við starfsfólk 

skólans fyrir þig og barnið þitt? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög mikilvæg 

 Frekar mikilvæg 

 Hvorki mikilvæg né léttvæg 

 Frekar léttvæg 

 Mjög léttvæg 

 

31. Ert þú með einhverjar hugmyndir um það hvernig megi stuðla að því 

að samskipti milli leikskólans og heimilis séu regluleg og gagnleg? 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 

  

32. Var stofnað teymi í kringum barnið þitt í leikskólanum? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já 

 Nei 

 Veit ekki 

 

33. Hverjir eftirtalda aðila eru í teymi barnsins þíns? 

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

 Stuðningsaðili eða aðilar 

 Deildarstjóri 

 Sérkennslustjóri 

 Ráðgjafi/fulltrúi frá sveitarfélagi 

 Ráðgjafi/fulltrúi frá Greiningar- og ráðgjafstöð ríkisins 

 Talmeinafræðingur 

 Iðjuþjálfi 

 Sjúkraþjálfari 

Annað:  
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34. Hversu oft hittist teymið að jafnaði? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Aldrei 

 Á um það bil 2 vikna fresti 

 Á um það bil 4 vikna fresti 

 Á um það bil 6 vikna fresti 

 Á um það bil 8 vikna fresti 

 Á um það bil 10 vikna fresti 

 Þegar þurfa þykir 

 Veit ekki 

 Annað  

  

35. Hversu  ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með teymið sem stofnað var 

í kringum barnið þitt í leikskólanum? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög ánægð(ur) 

 Frekar ánægð(ur) 

 Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

 Frekar óánægð(ur) 

 Mjög óánægð(ur) 

 

36. Hvers vegna ertu ánægður/óánægður með teymið? 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 

  

37. Hefur komið upp sú staða að þér fannst þú ekki vera talinn virkur 

þátttakandi í teymi barnsins þíns? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já 

 Nei 

 

37b. Hvað varð til þess að þér leið eins og þú værir ekki talinn virkur 

þátttakandi í teymi barnsins þíns? 

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 
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 Einstaklingsnámsskrá var gerð án þess að tillit væri tekið til skoðana 

minna 

 Nærveru minnar var ekki óskað á fundi um málefni barnsins míns 

 Ekki var tekið tillit til hugmynda minna eða tillaga 

 Ekki var tekið tillit til upplýsinga frá utanaðkomandi sérfræðingum s.s. 

talmeinafræðing, iðjuþjálfa eða sjúkraþjálfara. 

 Lítið eða ekkert frumkvæði fagfólks af samskiptum við mig 

Annað:  

  

38. Hvað gætu meðlimir teymisins gert til þess að láta þér líða eins og 

virkum þátttakenda í teymi barnsins þíns? (forðist að nota nöfn) 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 
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Fjórði hluti – Stuðningur 

 

39. Hversu marga stuðningstíma fær barnið þitt daglega í leikskólanum? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 8 tíma 

 7 tíma 

 6 tíma 

 5 tíma 

 4 tíma 

 3 tíma 

 2 tíma 

 1 tíma 

 Engan tíma 

 Veit ekki 

 

40. Hversu mikilvæg eða léttvæg telur þú að neðangreind atriði séu fyrir 

barnið þitt? 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 

 Mjög 

mikilvæ

gt 

Frekar 

mikilvægt 

Hvorki 

mikilvægt 

né léttvægt 

Frekar 

léttvægt 

Mjög 

léttvægt 

Þátttaka í 

almennum 

leikskóla (skóli án 

aðgreiningar) 

     

Aðstoð við að 

draga úr krefjandi 

hegðun 

     

Aðgengi að vel 

menntuðu fagfólki 

í leikskólanum 

     

Aðgengi að nýjustu 

tækni í kennslu 

barnsins míns 

     

Aðgengi að      
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einhverfuráðgjafa 

eða sérfræðingi í 

atferlisgreiningu/þj

álfun 

Einstaklingsþjálfun 

eða 

einstaklingskennsl

ustundir í þeirri 

færni sem barnið 

skortir mest 

     

Félagsfærniþjálfun      

 

 

41. Hvaða menntun hefur stuðningsaðili barnsins þíns í leikskólanum? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Hefur lokið grunnskólaprófi 

 Hefur lokið framhaldsskólaprófi 

 Hefur lokið leikskólakennara/þroskaþjálfanámi 

 Hefur lokið öðru námi í háskóla 

 Hefur lokið meistaranámi í háskóla 

 Veit ekki 

 Annað  

  

42. Hversu mikla eða litla þekkingu telur þú að starfsfólk sem vinnur með 

barninu þínu hafi á röskun á einhverfurófi? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög mikla 

 Frekar mikla 

 Hvorki mikla né litla 

 Frekar litla 

 Mjög litla 

 

43. Telur þú þörf á bættri þekkingu starfsfólks sem vinnur með barninu 

þínu? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 
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 Já 

 Nei 

 

43b. Á hvaða sviðum myndir þú vilja sjá meiri þekkingu hjá starfsfólki 

sem vinnur með barninu þínu: 

(Veldu TVO möguleika) 

 

 Röskun á einhverfurófi 

 Hvernig á að takast á við krefjandi hegðun 

 Hvernig á að kenna boðskipti 

 Hvernig á að takast á við sjálfsörvandi hegðun (e. self stimulation) 

 Hugmyndafræðinni skóli án aðgreiningar 

 Hvernig kenna á félagsfærni 

Annað:  

  

44. Hvað hefur fagfólk skólans gert sem þú telur að hafi hjálpað þér mest 

sem foreldri barns með röskun á einhverfurófi? 

  

Merktu við þau ÞRJÚ atriði sem þú telur að hafi hjálpað þér mest. 

 

 Svarað spurningum mínum í tölvupósti eða gegnum síma 

 Veitt mér upplýsingar um röskun á einhverfurófi 

 Aðstoðað mig við að leita til utanaðkomandi sérfræðinga eða fagaðila 

 Aðstoðað mig við að leysa vandamál sem hafa komið upp varðandi 

barnið mitt 

 Hlustað á mig og leyft mér að tala þegar ég þarf á því að halda 

 Boðað til og setið fundi 

 Haldið vel utan um stöðu barnsins míns og metið framfarir reglulega 

 Unnið sem teymi að því að barninu mínu líði sem best í leikskólanum 

 Unnið saman að því að barnið mitt taki sem mestum framförum 

 Fundið lausnir og leiðir til að takast á við krefjandi hegðun barnsins 

míns 

 Ekkert hefur verið gert sem ég tel hafa hjálpað mér 

Annað:  
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45a. Hvaða einkenni eða eiginleika kannt þú best að meta 

hjá STUÐNINGSAÐILA barnsins þíns? 

  

Veldu þau ÞRJÚ atriði sem eiga best við.  

 

 Opin og hreinskilin samskipti 

 Svarar fljótt tölvupósti og símtölum 

 Á góð samskipti við annað fagfólk utan leikskólans 

 Hefur mikla þekkingu á röskun á einhverfurófi 

 Er opinn fyrir því sem verið er að vinna að heima 

 Er opinn fyrir því að barnið sæki aðra þjálfun annars staðar 

 Hjálpar við að leita úrræða bæði innan og utan skólans 

 Gefur sér tíma til að hlusta á mig þegar ég þarf þess 

 Er í góðum tengslum við þá sem koma að þjálfun og kennslu barnsins 

í leikskólanum 

 Tekur tillit til skoðana minna 

 Er leiðtogi/góður stjórnandi 

 Tekur á málum sem koma upp 

 Á ekki við 

Annað:  

  

45b. Hvaða einkenni eða eiginleika kannt þú best að meta 

hjá DEILDARSTJÓRA barnsins þíns? 

  

Veldu þau ÞRJÚ atriði sem eiga best við. 

 

 Opin og hreinskilin samskipti 

 Svarar fljótt tölvupósti og símtölum 

 Á góð samskipti við annað fagfólk utan leikskólans 

 Hefur mikla þekkingu á röskun á einhverfurófi 

 Er opinn fyrir því sem verið er að vinna að heima 

 Er opinn fyrir því að barnið sæki aðra þjálfun annars staðar 
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 Hjálpar við að leita úrræða bæði innan og utan skólans 

 Gefur sér tíma til að hlusta á mig þegar ég þarf þess 

 Er í góðum tengslum við þá sem koma að þjálfun og kennslu barnsins 

í leikskólanum 

 Tekur tillit til skoðana minna 

 Er leiðtogi/góður stjórnandi 

 Tekur á málum sem koma upp 

 Á ekki við 

Annað:  

  

45c. Hvaða einkenni eða eiginleika kannt þú best að meta 

hjá SÉRKENNSLUSTJÓRA barnsins þíns? 

  

Veldu þau ÞRJÚ atriði sem eiga best við. 

 

 Opin og hreinskilin samskipti 

 Svarar fljótt tölvupósti og símtölum 

 Á góð samskipti við annað fagfólk utan leikskólans 

 Hefur mikla þekkingu á röskun á einhverfurófi 

 Er opinn fyrir því sem verið er að vinna að heima 

 Er opinn fyrir því að barnið sæki aðra þjálfun annars staðar 

 Hjálpar við að leita úrræða bæði innan og utan skólans 

 Gefur sér tíma til að hlusta á mig þegar ég þarf þess 

 Er í góðum tengslum við þá sem koma að þjálfun og kennslu barnsins 

í leikskólanum 

 Tekur tillit til skoðana minna 

 Er leiðtogi/góður stjórnandi 

 Tekur á málum sem koma upp 

 Á ekki við 

Annað:  

  

45d. Hvaða einkenni eða eiginleika kannt þú best að meta 

hjá STARFSMANNI/RÁÐGJAFA SVEITARFÉLAGSINS þíns? 
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Veldu þau ÞRJÚ atriði sem eiga best við. 

 Opin og hreinskilin samskipti 

 Svarar fljótt tölvupósti og símtölum 

 Á góð samskipti við annað fagfólk utan leikskólans 

 Hefur mikla þekkingu á röskun á einhverfurófi 

 Er opinn fyrir því sem verið er að vinna að heima 

 Er opinn fyrir því að barnið sæki aðra þjálfun annars staðar 

 Hjálpar við að leita úrræða bæði innan og utan skólans 

 Gefur sér tíma til að hlusta á mig þegar ég þarf þess 

 Er í góðum tengslum við þá sem koma að þjálfun og kennslu barnsins 

í leikskólanum 

 Tekur tillit til skoðana minna 

 Er leiðtogi/góður stjórnandi 

 Tekur á málum sem koma upp 

 Á ekki við 

Annað:  

  

46. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Ég 

treysti því að ef upp kemur vandamál í leikskólanum að þeir fagaðilar 

sem koma að málum barnsins míns hafi þá þjálfun og reynslu sem þarf til 

að taka á því 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki sammála né ósammála 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

47. Hversu mikilvæga eða léttvæga telur þú að neðangreind atriði séu í að 

auðvelda þér lífið sem foreldri barns með röskun á einhverfurófi? 

Vinsamlegast veldu viðeigandi svar fyrir hvert atriði: 
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 Mjög 

mikilvægt 

Frekar 

mikilvægt 

Hvorki 

mikilvægt 

né léttvægt 

Frekar 

léttvægt 

Mjög 

léttvægt 

Sérfræðiþjónusta 

inni í leikskólanum 

(t.d. talþjálfun, 

sjúkraþjálfun, 

iðjuþjálfun) 

     

Að staðið sé fyrir 

stuðningshópum 

þar sem foreldrar 

barna með röskun 

á einhverfurófi 

hittast 

     

Ábendingar og 

upplýsingar um 

viðeigandi 

sérfræðiþjónustu 

fyrir barnið mitt 

     

Félagsráðgjöf til 

þess að benda á 

og ráðleggja um 

þá þjónustu sem 

er í boði fyrir 

barnið og 

fjölskylduna 

     

Frekari 

upplýsingar um 

röskun á 

einhverfurófi 

     

Stuðning og 

úrræði til að takast 

á við krefjandi 

hegðun heima 

     

Meiri þjálfun fyrir 

starfsfólkið sem 

vinnur með 

barninu mínu 
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48. Hvað er það mikilvægasta sem starfsfólk leikskólans eða utanaðkomandi 

sérfræðingar gera eða hafa gert til að hjálpa þér að finnast þú vera virkur 

þátttakandi í námi barnsins þíns? 

 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 

 Taka tillit til míns framlags í mati á framförum 

 Taka tillit til míns framlags til markmiða fyrir einstaklingsnámsskrá 

 Taka tillit til míns framlags, hvað varðar val á kennsluaðferðum 

 Taka tillit til framlags utanaðkomandi aðila sem sinna barninu (sjúkra-, 

iðju-, talþjálfun t.d.) 

 Að aðstoða mig við að setja markmið sem unnið er að heima 

 Eiga frumkvæði að reglulegum samskiptum við mig 

 Að gefa sér tíma þegar ég á frumkvæði að samskiptum 

 Ekkert af ofantöldu 

 Annað  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 

Fimmti hluti - Bakgrunnsupplýsingar 

 

47. Hvað ert þú gömul (gamall)? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 yngri en 20 ára 

 20-24 ára 

 25-29 ára 

 30-34 ára 

 35-39 ára 

 40-44 ára 

 45-49 ára 

 eldri en 49 ára 

 

50. Á barnið þitt systkini með erfiðleika sem hafa fengið formlega 

greiningu? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já 

 Nei 

 

50b. Ef já, hvaða greiningu(ar)? 

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 

  

51. Hvert er móðurmál þitt? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Íslenska 

 Annað tungumál 

 

52. Hver er hjúskaparstaða þín? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Gift(ur)/ Í sambúð 

 Ógift(ur)/ Ekki í sambúð 

 

53. Hvaða menntun hefur þú lokið? 
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Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Skyldunámi/grunnskólaprófi 

 Framhaldsskólaprófi 

 Grunnnámi á háskólastigi (BA/BSc/BEd) 

 Framhaldsnámi á háskólastigi (Meistarapróf/Doktorspróf) 

 Annað  

  

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna. 

 

 

Allir þeir sem vilja geta sett netfangð sitt í lukkupott og dreginn verður út 

veglegur vinningur að rannsókn lokinni. 

 

 

Vinsamlegast sendið tölvupóst á þetta netfang til þess að eiga möguleika á 

vinning 

 

esj4@hi.is 

 

 

 


