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Ágrip  

Í þessari rannsóknarritgerð er leitað lausna við félagslegri einangrun einhverfra barna í 

skólakerfinu, með því að skyggnast í fyrri rannsóknir og fræðibækur. Í ritgerðinni er notast 

við einhverf börn eða einhverfir einstaklingar því í  bók Jarþrúðar Þórhallsdóttur, Önnur 

skynjun - ólík veröld kemur fram í frásögnum einhverfra einstaklinga að einhverfa er 

eitthvað sem þau eru ekki eittvað sem þau eru með, höfundi fannst það því við hæfi. Farið 

er yfir almenn einkenni og greiningu einhverfu til þess að komast að því hvaða ástæður 

liggja að baki þessara erfiðleika hjá einhverfum börnum. Til þess að geta gripið inn í og 

komið í veg fyrir félagslega einangrun þarf að vera einhver vitneskja um hvar orsakirnar 

liggja. Því er fyrst leitað svara við af hverju þau einangrast félagslega og í kjölfarið eru 

kynntar mögulegar lausnir á þessu vandamáli. Félagslegar upplifanir einhverfra 

einstaklinga, úr bók Jarþrúðar Þórhallsdóttur, eru dregnar fram til þess að varpa enn 

frekar ljósi á hvaða áhrif félagslegir erfiðleikar geta haft á einhverfa einstaklinga. Það er 

mikilvægt fyrir alla að mynda félagsleg tengsl og skortur á þeim getur haft áhrif á 

andlegan líðan hjá einhverfum einstaklingum rétt eins og öðrum. Því er ekki síður 

mikilvægt að hlúa að félagslegum þáttum sem og námslegum þegar kemur að einhverfum 

nemendum, til þess að ýta undir félagsþroskann því það getur skipt sköpum fyrir þá í 

framtíðinni. 
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Formáli 

Þetta lokaverkefni til BA-prófs í þroskaþjálfafræðum var unnið á sumarönn 2017. Það var 

mér frekar ljóst að viðfangsefnið yrði einhverfa þar sem vinna með einhverfum börnum 

og áhugi minn á einhverfu var ástæða þess að ég fór í þroskaþjálfanámið. Ég vil þakka 

Jónu G. Ingólfsdóttur, aðjúnkt við Háskóla Íslands, fyrir aðstoð við afmörkun á viðfangsefni 

og sérstakar þakkir færi ég leiðbeinanda mínum, Ruth Jörgensdóttur Rauterberg, fyrir að 

taka leiðsögn á þessu verkefni að sér með svo skömmum fyrirvara. Einnig þakka ég 

ákveðnum fjölskyldumeðlimum fyrir ómetanlegan stuðning á þessu síðasta ári mínu í 

þroskaþjálfafræðum.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 29.júlí  2017 

 

Dana Margrét Gústafsdóttir 
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1 Inngangur  

Fyrstu grunnskólaárin eru mótandi fyrir börn og þá sérstaklega þegar kemur að vináttu. 

Það þarf að skapa umhverfi í skólanum sem er þannig að nemendur geti notið æskunnar, 

þróað sjálfstraust sitt og færni í félagslegum samskiptum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Samskiptamynstur barna breytist þegar í grunnskólann er komið og  börn ná tökum á 

mismunandi færni, með því að fylgjast með öðrum, sem hjálpar þeim að þroskast (Sigríður 

Lóa Jónsdóttir og Evald Sæmundsen, 2014, bls. 227). Til þess að geta tekið þátt í 

lýðræðislegu samfélagi þurfa nemendur grunnskóla að ná tökum á færni eins og 

samskiptahæfni, virðingu og umburðarlyndi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í 

Aðalnámskrá er einnig lögð áhersla á sjálfsaga nemenda sem og sjálfsábyrgð þegar kemur 

að framkomu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Einhverf börn eiga erfitt með að ná tökum 

á til dæmis félagslegri færni vegna röskunar í taugaþroska, sem gerir það að verkum að 

einhverf börn eru gjarnan með slakan félagsþroska (Sigríður Lóa Jónsdóttir og Evald 

Sæmundsen, 2014, bls. 126).  

Að þekkja einn einhverfan einstakling þýðir ekki það sama og að þekkja alla 

einhverfa einstaklinga. Þarfir einhverfra einstaklinga og fjölskyldna þeirra eru ólíkar. Það 

þarf að upplýsa þá sem að einstaklingnum koma um einhverfu, þá hvernig einkennin geta 

birst á ólíkan hátt og hverjar þarfir einstaklingsins geta verið út frá þeim einkennum 

(Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 313 - 323).  

Í þessari rannsóknarritgerð verður leitað svara við spurningunni Af hverju 

einangrast einhverf börn félagslega í skólakerfinu og hvernig er hægt að sporna við því? 

Ritgerðinni er skipt í fjóra kafla, í fyrsta kafla verður fjallað um einhverfu og einkenni 

hennar. Í kafla tvö verður farið yfir skólagöngu einhverfra barna, þá hver þeirra réttur er 

þegar kemur að menntun og hvað stendur þeim til boða í skólakerfinu. Í þriðja kafla verða 

kynntar rannsóknir sem fjalla um sama viðfangsefni sem og upplifun einstaklinga á 

félagslegum samskiptum. Í fjórða kafla verður svo leitað lausna við þessum vanda sem 

blasir við og þar verður einnig rýnt í störf þroskaþjálfa og hvernig fagþekking þeirra getur 

nýst sem best þegar kemur að þessu viðfangsefni. Að lokum mun höfundur draga saman 

niðurstöður og velta viðfangsefninu fyrir sér sem og lausnum á því.  
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2 Um einhverfu 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu einkenni einhverfu og fylgiraskanir til þess að fá 

betri skilning á því hvað orsakar félagslega einangrun einhverfra barna. Í kjölfarið er farið 

yfir þær áskoranir sem einhverf börn geta mætt í skólanum. 

2.1 Einkenni 

Einhverfa var fyrst skilgreind árið 1943  af bandarískum geðlækni að nafni Leo Kanner 

(Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013, bls. 26 - 27). Á þeim tíma sem hann vann sem læknir 

safnaði hann upplýsingum um 11 börn sem hann hafði sinnt. Hann tók saman þau atriði 

sem voru sameiginleg með börnunum og það kom í ljós að börnin 11 sýndu einkenni á 

öllum þeim þremur megin einkennasviðunum sem er stuðst við í dag við greiningu 

einhverfu. Þau eru frávik í félagslegum samskiptum,frávik í máli og tjáskiptum og 

sérkennileg áráttukennd hegðun. Kanner markaði því upphafið á umfjöllun um einhverfu.  

Það er ekkert áreiðanlegt greiningartæki sem greinir einhverfu heldur er þetta 

þverfagleg greiningarvinna sem styðst við þroskasögu og hegðunareinkenni (Sigríður Lóa 

og Evald, 2014, bls. 98 - 99 ). Í bók þeirra Temple Grandin og Richard Panek, The autistic 

brain, er talað um að það sé ekki hægt að greina einhverfu á rannsóknarstofu (Grandin og 

Panek, 2013)  heldur sé hún skilgreind með því að fylgjast með og meta hegðun sem er 

ólík eftir hverjum og einum.   

 Einhverf börn hafa sömu grunnþarfir og þau börn sem eru ekki með einhverfu en 

vegna frávika í taugaþroska þurfa einhverf börn oft sértæka aðstoð þegar kemur að 

ýmsum daglegum athöfnum. Félagslegu samskiptin eru oftar en ekki af skornum skammti, 

einhverf börn eiga til dæmis erfitt með að setja sig í spor annarra og að deila gleði eða 

áhugamálum með öðrum. Tengslin við jafnaldra eru gjarnan erfið því jafnaldrar eiga það 

til að búast við því sama af þessum einstaklingum og öðrum sem eru ekki með einhverfu 

(Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 206 - 207). 

Talað er um fimm færnisvið sem mynda grunninn að erfiðum félagslegum 

samskiptum (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 212 - 214). Eru það getan til að beina athygli 

að þáttum í umhverfinu sem hafa áhrif á upplýsingaöflun, getan til að herma eftir öðrum, 

getan til að skilja og nota mál, getan til að nota leikföng á viðeigandi  hátt og að lokum 

getan til að eiga í félagslegum samskiptum við aðra. Einhverf börn geta verið  með skerta  
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getu á sumum eða öllum þessum færnisviðum vegna röskunar í taugaþroska. Það geta 

einnig verið frávik í augntengslum, svipbrigðum og líkamsstöðu. Þegar kemur að mál og 

tjáskiptum þá er málþroskinn gjarnan seinkaður, einstaklingar eru með slakan skilning á 

látbragði og hvernig eigi að nota það og geta átt erfitt með eðlilegt spjall. Hjá einhverfum 

börnum er algengt að þeim fari aftur í málþroska við 18-24 mánaða aldur og oft eru 

sýnilegustu einkennin sérkennileg, áráttukennd hegðun. Börnin hafa þá óvenju mikinn 

áhuga á einhverju sérstöku, eru með áráttu fyrir því að fylgja ákveðnum venjum og 

síendurteknum líkamshreyfingum (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 212 - 214). 

Einstaklingar sem eru með röskun á einhverfurófi sýna mun færri einkenni heldur 

en þeir sem eru greindir með einhverfu (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 171 - 172). 

Röskun á einhverfurófi er þegar það verður röskun í taugaþroska (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). Þá þroskast heili barna ekki eins og hann ætti að gera, þessi 

röskun á þroska getur byrjað á fósturstigi en einnig eftir fæðingu barns. Skilin geta verið 

frekar óljós og því getur verið erfitt að greina röskunina (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 

171 - 172). Þau börn sem greinast með röskun á einhverfurófi sýna oftast frávik í hegðun. 

Algengast er að börn greinist með athyglisbrest með eða án ofvirkni og kvíða (Rief, 1993). 

Börn sem eru með röskun á einhverfurófi hugsa, sjá veröldina og læra allt öðruvísi en þeir 

sem eru ekki með þá greiningu (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 171 - 172). 

Kenningar hafa verið settar fram um að óvenjuleg skynjun sé grunnþáttur 

einhverfu því skynjunin er ástæða þess að einhverfir einstaklingar sýna til dæmis óeðlileg 

eða óviðeigandi viðbrögð (Jarþrúður Þórhallsdóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2010). 

Mörgum fræðimönnum finnst þess vegna að óvenjuleg skynjun ætti að vera eitt af 

greiningarviðmiðum einhverfu.  

2.2 Óvenjuleg skynjun  

Allir skynja hluti í umhverfinu sem síðan er túlkað þannig að hægt sé að sýna viðeigandi 

viðbrögð, þá hvort einstaklingur þekkir hlutinn eða hvort að hann sé nýr, sem getur 

hjálpað einstaklingum þegar kemur að samskiptum (Jarþrúður, 2013, bls. 30). Tilgangur 

skynjunar er að upplýsa einstaklinga um hluti í umhverfinu og hún getur hjálpað 

einstaklingum þegar kemur að viðeigandi hegðun í ákveðnum aðstæðum. Skynjun er 

þrepaskipt, einstaklingar upplifa áreiti í umhverfinu sem þeir svo skynja, túlka og bregðast 

síðan við (Jarþrúður, 2013, bls. 30).  

Í rannsókn sem Jarþrúður Þórhallsdóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir unnu 

(2010) er fjallað um óvenjulega skynjun sem grunnþátt einhverfu. Lögð var áhersla á að 

rannsaka skynjun og skynúrvinnslu einstaklinga á einhverfurófi og hvaða áhrif það hafði á 
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líf þeirra. Tekin voru opin viðtöl við átta einstaklinga á einhverfurófi, sem gátu tjáð sig, þar 

sem einstaklingar voru spurðir út í skynjun þeirra í ólíkum aðstæðum. Út frá þessum 

viðtölum kom í ljós að óvenjuleg skynjun einstaklinga hefur veruleg áhrif á líf þeirra, þá til 

dæmis þegar kemur að félagslegum samskiptum, áreiti í umhverfinu og viðeigandi 

hegðun.  

Þátttakendur rannsóknarinnar áttu sumir erfitt með úrvinnslu skynjunar þegar 

kom að viðbrögðum, þá sérstaklega þegar upplýsingar bárust frá fleiri en einu skynsviði. 

Einnig reyndist það mikil vinna fyrir suma að greina nýtt umhverfi, þá hluti í umhverfinu 

og manneskjur. Einhverjum fannst erfitt að greina í sundur hluti og manneskjur ef 

manneskjan var kyrr í nýjum aðstæðum. Þátttakendum fannst flestum erfitt að mynda 

augnsamband og tengdu það við hausverk, einnig fengu viðmælendur höfuðverk vegna 

ákveðinnar birtu eins og frá flúorljósi (Jarþrúður og Hanna Björg, 2010). 

Í bók Jarþrúðar Þórhallsdóttur, Önnur skynjun - Ólík veröld (2013) koma fram ólíkar 

lýsingar einhverfra einstaklinga á skynjun þeirra af umhverfinu.  

Það sem truflar mest af áreitum í umhverfi er mikill hávaði og læti, þegar 

margir eru að tala í kringum mig og við mig. Þessi hópurinn og hinn hópurinn 

er að tala og allt rennur saman. (Jarþrúður, 2013, bls. 73) 

 

Sko þegar ég sé fullt af einhverju nýju þá hugsa ég með mér hvað er hérna, 

hvað er þetta og hvað er þetta áður en ég fer sko að hugsa um heildina og 

blanda öllu saman. (Jarþrúður, 2013, bls. 77) 

Ferli skynjunar hefur verið skilgreint sem eiginleikinn til þess að skynja, túlka, flokka og 

vinna úr áreitum þannig að þau fái einhverja merkingu sem getur nýst í samskiptum við 

umhverfið. Skynjunin hjálpar einstaklingum að skilja aðstæður umhverfisins svo hægt sé 

að haga sér í samræmi við þær (Jarþrúður, 2013, bls. 31 - 32). Af þessu má álykta að 

öðruvísi skynúrvinnsla skipi stóran sess þegar kemur að erfiðleikum í félagslegum 

samskiptum hjá einhverfum einstaklingum því eins og kemur fram í frásögnum þeirra þá 

geta þeir átt erfitt með skynúrvinnslu.  
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2.3 Fylgiraskanir   

Hér verður greint frá þeim röskunum sem geta fylgt einhverfu og hvaða áhrif þessar 

fylgiraskanir geta haft á félagsleg samskipti einhverfra barna.  

2.3.1 Kvíði  

Kvíði er tilfinning sem einstaklingar geta upplifað þegar eitthvað er í vændum sem þeir 

hafa ekki stjórn á (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 145 - 146). Þegar kvíðinn er orðinn það 

mikill að einstaklingur upplifir mikla vanlíðan þá er talað um kvíðaröskun. Í almennri 

kvíðaröskun hefur einstaklingur miklar áhyggjur sem hverfa ekki og upplifir mikla spennu, 

einstaklingur á sem sagt erfitt með að slaka á. Einstaklingurinn getur ekki stjórnað þessum 

kvíða og ef börn leita óvenjumikið eftir huggun hjá fullorðnum þá er möguleiki að um 

kvíðaröskun sé að ræða. Einstaklingar kvíða þá mörgum hlutum eins og framtíðinni, eigin 

færni eða að eitthvað komi fyrir. Líkamleg einkenni geta komið fram hjá börnum og eru 

það til dæmis magaverkir, svimi, óróleiki, pirringur og fleira. Þegar barn er að upplifa 

kvíðann þá geta einhverfueinkennin orðið meira áberandi. Barn getur þá til dæmis byrjað 

að sýna einhverja hegðun sem því þykir róandi. Meðal annars endurtekning á ákveðnum 

hreyfingum eða að draga sig í hlé. Það er alveg eðlilegt að verða einhverntímann kvíðinn 

en það er orðið alvarlegra þegar einstaklingur upplifir kvíðann oft í mismunandi  

aðstæðum. Kvíðaröskun getur verið fylgiröskun einhverfurófsröskunar, einnig geta erfðir 

spilað inn í (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 145 - 146). 

2.3.2 ADHD/ADD 

Einhverf börn sýna gjarnan einkenni athyglisbrests en athyglisbrestur skiptist í 

athyglisbrest með ofvirkni (ADHD) og athyglisbrest án ofvirkni (ADD) (Rief, 1993). Þetta 

getur þó verið flóknara en þessar tvær skilgreiningar. Þó að barn sé greint með 

athyglisbrest án ofvirkni þá getur það samt verið að glíma við ofvirkni hugans. Þessi 

ofvirkni getur frekar birst í hugsunum heldur en í hreyfingum eða athöfnum. ADHD er 

fyrst og fremst taugafræðileg röskun. Það sem einkennir einstaklinga sem eru greindir 

með ADD er einhverskonar óreiða, vinnubrögð eru ekki skipulögð og þau þurfa stanslaust 

að fá staðfestingu á hvort að það sem þau eru að gera sé rétt. Þessari röskun fylgir 

ákveðið óöryggi (Rief, 1993).  

Þeir nemendur sem eru greindir með ADHD eiga erfitt með að stýra athygli sinni 

(Erla Gígja Garðarsdóttir, 2014). Þau þrjú einkenni sem einkenna þessa röskun eru 

hvatvísi, ofvirkni og athyglisbrestur. Þetta eru gjarnan þau einkenni sem fólk tekur mest 
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eftir en það eru fleiri undirliggjandi þættir sem fólk á það til að gleyma. Kvíði er til dæmis 

algengt einkenni hjá einstaklingum sem eru með ADHD (Erla Gígja, 2014). 

Af þessum fylgiröskunum að dæma þá gæti verið erfitt fyrir einhverft barn, sem er 

einnig með ADHD eða kvíða, að eiga í félagslegum samskiptum við önnur börn þar sem 

einkenni kvíða er meðal annars kvíði yfir eigin færni. Þar sem kvíðinn getur dregið fram 

meiri áberandi einhverfueinkenni þá getur það einangrað barnið því eins og segir þá getur 

barnið sjálft dregið sig í hlé eða byrjað að róa sjálfan sig með endurteknum hreyfingum.  

2.4 Áskoranir í skólanum 

Þegar kemur að því að færast úr leikskóla yfir í grunnskóla eru þó nokkrar áskoranir 

sem geta mætt börnum og þá sérstaklega einhverfum börnum (Sigríður Lóa og Evald, 

2014, bls. 227). Áskoranir geta til dæmis fylgt vettvangsferðum, brunaæfingum, 

heimavinnu, samkomum og jafnvel skólabílum (Betts, Betts og Gerber-Eckard, 2007). 

Einhverf börn eiga það til að vera viðkvæm fyrir hávaða sem getur myndast á 

brunaæfingum, skólasamkomum, þá samsöngur eða aðrar samkomur, eða jafnvel í 

skólabílnum. Það getur einnig verið erfitt fyrir einhverf börn að fara í vettvangsferðir, það 

getur verið að barnið kannist ekki við þær aðstæður og verði óöruggt því vettvangsferðin 

fylgir ekki dagskrá dagsins, einhverf börn eiga gjarnan erfitt með breytingar. Heimavinna 

getur veirð kröfuhörð og ekki sniðin að þörfum og getu barnsins (Betts, Betts og Gerber-

Eckard, 2007). Það mætti því segja að áskoranirnar sem einhverf börn mæta tengist mikið 

umhverfinu og viðeigandi aðlögun á því  

Annað sem breytist þegar börn komast á grunnskólaaldur eru líkamlegar breytingar. 

Þau fara að þroskast og stækka en þessar breytingar geta farið illa í einhverf börn (Sigríður 

Lóa og Evald, 2014, bls. 227). Einnig fara samskiptamynstur að breytast hjá börnum og 

verða jafnvel flóknari eftir því sem á líður. Þá verða gjarnan einhverfueinkenni hjá 

einhverfum einstaklingum sýnilegri því jafnaldrar þróa með sér ný samskiptamynstur en 

einhverf börn geta verið slök þegar kemur að þessari færni. Þetta getur leitt af sér til 

dæmis félagslega einangrun og einelti (Sigríðu Lóa og Evald, bls. 227).  

Þegar kemur að námi einhverfra barna þarf að hafa í huga að þau hugsa og skilja 

hlutina gjarnan öðruvísi en jafnaldrar þeirra (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 228). Þess 

vegna gæti verið að þau noti öðruvísi aðferðir til dæmis við að leysa stærðfræðidæmi þar 

sem sum börn reikna mikið í huganum en geta síður útskýrt á blaði hvernig reiknað var. 

Eitt af því sem getur reynst einhverfum nemendum erfitt er að flokka aðalatriði frá 

aukaatriðum, en það getur gert þeim erfitt fyrir þegar kemur að fögum eins og sögu eða 

íslensku þar sem mikið er lagt upp úr skilningi  á ákveðnum texta. Því miður er starfsfólk 
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misvel upplýst um  einhverfu og kennsluhætti sem tíðkast þegar kenna á þeim nemendum 

(Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 228). 

Námsumhverfið skiptir miklu máli þegar kemur að einhverfum einstaklingum. Þeir 

þurfa skipulag, afmarkaðar verkefnalýsingar og ramma þegar kemur að kennslustundum. 

Æskilegt er að hafa sjónrænt skipulag þar sem nemendur geta auðveldlega séð það, því 

getur verið sniðugt að nýta skipulagða kennslu. Skipulögð kennsla er í raun bara skýr 

skipulagning á námsumhverfinu þannig að úr myndist fast form sem auðvelt er að fylgja 

(Sigríður Lóa og Evald, bls. 228 - 231).   

Þegar kemur að félagsfærni einhverfra nemenda þarf að skilgreina markmið í 

einstaklingsnámskrá vel því félagsleg samskipti geta verið einhverfum börnum snúin þegar 

þau byrja í grunnskóla (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 212- 214). Samkvæmt Herbert 

Blumer, bandarískum félagsfræðingi, eru þrjár megin undirstöður þegar kemur að 

táknbundnum samskiptum (Jarþrúður, 2013, bls. 24 - 25). Táknbundin samskipti eru 

félagslegar merkingar sem einstaklingar leggja í nærumhverfi sitt. Í fyrsta lagi fer hegðun 

fólks eftir því hvernig það túlkar umhverfið, í öðru lagi þarf fólk að eiga samskipti til þess 

að skilja hvað hlutir þýða, það lærir með því að fylgjast með hvernig aðrir túlka hlutina og í 

síðasta lagi segir Blumer að fólk fari í gegnum ákveðið túlkunarferli þegar kemur að 

umhverfinu og þannig verði merkingin til (Jarþrúður, 2013, bls. 24 - 25). Eins og áður hefur 

komið fram þá geta einhverfir einstaklingar átt erfitt með skynúrvinnslu en í henni felst 

meðal annars túlkun á umhverfinu. Þeir geta einnig átt erfitt með félagsleg samskipti og 

því ekki hlaupið að því að eiga samskipti við aðra einstaklinga.  

Einhverf börn geta átt erfitt með að fylgjast með öðrum börnum í leik og að herma 

eftir þeim því þau hafa ekki náð tökum á hugarkenningunni (Sigríður Lóa og Evald, 2014). 

Hugarkenningin (e. theory of mind) er hæfileiki fólks til þess að átta sig á því að allir aðrir 

einstaklingar hafa sínar eigin skoðanir, vilja, langanir, hugsanir og búa yfir annarri 

þekkingu en það sjálft. Einhverfir einstaklingar geta átt erfitt með að setja sig í spor 

annarra (Jarþrúður, 2013, bls. 49). Það kom meðal annars fram í rannsóknum þar sem 

viðtöl voru tekin við einhverfa einstaklinga að þá langaði að slást í hópinn með börnum í 

leik en hefðu ekki skilið hvernig ætti að taka þátt (Jarþrúður, 2013, bls. 52 - 53).  

Ellen Notbohm (2005) talar um í bók sinni, Ten things every child with autism wishes 

you knew, að til þess að börn geti ráðið við félagslegar aðstæður þurfi þau fyrst og fremst 

að læra að hugsa félagslega. Hún nefnir þetta því menntakerfi gera gjarnan ráð fyrir því að 

öll börn séu með félagsvitund. Hún talar um að félagsleg hugsun byrji mjög snemma hjá 

börnum og skiptist í 6 þætti. Það er að geta sett sig í spor annarra, að vera sveigjanlegur 

þegar kemur að breytingum, að hafa áhuga á af hverju hlutirnir eru eins og þeir eru, að 
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trúa á sjálfan sig og bera virðingu fyrir sjálfum sér, að geta hugsað um heildarmyndina og 

að lokum að skilja að hægt er að hafa samskipti án þess að tala (Notbohm, 2005).  

Einhverf börn eiga í rauninni erfitt með alla þessa þætti og því þarf að kenna 

félagslega færni í smáum skrefum svo barn geti náð tökum á ákveðinni færni á sínum 

hraða. Þegar það hefur náð tökum á þessari færni þá þarf að yfirfæra hana í aðrar 

aðstæður svo barnið tengi hana ekki við aðeins eina athöfn (Sigríður Lóa og Evald, 2014, 

bls. 259). 

Það er ekki síður mikilvægt að kenna börnum hvernig samskipti án orða ganga fyrir 

sig. Það eru þá til dæmis líkamstjáning, svipbrigði og persónuleg mörk. Börn hafa ekki öll 

þennan skilning og þröskuld þegar kemur að samskiptum. Einnig er algengt að einhverf 

börn skilji ekki kaldhæðni, myndlíkingu, vísbendingar og slanguryrði svo eitthvað sé nefnt. 

(Notbohm, 2005). 

Einhverfir einstaklingar skynja samskipti öðruvísi, eins og áður segir, vegna ólíkrar 

skynúrvinnslu. Þess vegna geta viðbrögð þessara einstaklinga við umhverfinu verið 

frábrugðin þeim viðbrögðum sem talin eru viðeigandi í ólíkum aðstæðum 

(Einhverfusamtökin, e.d.). Skortur á þekkingu þegar kemur að einhverfu getur til dæmis 

haft neikvæð áhrif þegar kemur að því að bregðast við ólíkum viðbrögðum einhverfra 

einstaklinga. Þar af leiðandi gætu þeir einstaklingar orðið fyrir félagslegri einangrun.  
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3 Skólaganga einhverfra barna  

3.1 Rétturinn til menntunar 

Í 26.grein Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna kemur fram að allir eigi rétt á 

ókeypis grunnmenntun. Einstaklingar eiga að hafa jafnfrjálsa möguleika á því að sækja 

frekari menntun. Menntunin á að þroska einstaklinginn og hans persónu og sjá til þess að 

einstaklingurinn beri virðingu fyrir mannréttindum. Einnig á hún að sjá til þess að 

einstaklingur beri virðingu fyrir öðrum þjóðum, kynþáttum og trúarflokkum 

(Alþýðusamband Íslands, e.d.). 

Í 24. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks segir að 

réttur fatlaðs fólks, sem aðildarríkin viðurkenna, skuli verða að veruleika án þess að 

mismunun eða aðgreining verði. Á öllum stigum skólans skal vera kennt án 

aðgreiningar. Ekki á að útiloka fatlað fólk frá almenna skólakerfinu vegna fötlunar og 

sama gildir um fötluð börn þegar kemur að skólaskyldu á grunn- og framhaldsskólastigi 

(Velferðarráðuneytið, 2009). 

Í Salamanca yfirlýsingunni kemur fram að menntun sé réttur hvers barns og að það 

sé skylda að sjá til þess að öll börn hljóti menntun (Mennta- og menningarráðuneytið, 

1995). Salamanca yfirlýsingin, sem samþykkt var árið 1994 á ráðstefnu um menntun 

nemenda með sérþarfir á Spáni, felur meðal annars í sér þá jafnréttissýn að hver og einn 

nemandi eigi rétt á að stunda nám við hæfi og að til þess að uppfylla þann rétt þurfi að 

breyta stefnumörkun, markmiðssetningum og framkvæmd skólakerfisins (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). 

 Það þarf að taka mið af þörfum hvers og eins einstaklings og sé nemandi með 

sérþarfir skal mæta þörfum hans í almennum skóla (Mennta- og menningarráðuneytið, 

1995). Það kemur einnig fram að til þess að útrýma hugarfarslegri mismunun í garð 

fatlaðs fólks séu almennir skólar virkasta aflið til þess að móta þjóðfélag án 

aðgreiningar. Skorað var á stjórnvöld allra landa að leggja bæði stefnumótun og 

fjárveitingu til þess að bæta menntakerfið í sínu landi svo hægt sé að sinna öllum 

börnum án sérstakrar aðgreiningar og setja lög eða stefnuyfirlýsingar um að öll börn 

megi sækja almenna skóla. 

3.2 Skóli án aðgreiningar 

Á undanförnum árum hefur nýtt sjónarhorn á fötlun rutt sér til rúms í samfélaginu en það 

er hið svokallaða félagslega sjónarhorn (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Félagslegi 
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skilningurinn á fötlun gengur út frá því að það sé samfélagið sem þarf að laga sig að 

þörfum einstaklinga og þeirra skerðingu en ekki einstaklingurinn að samfélaginu. Það eru 

þá hindranirnar í samfélaginu sem hafa fatlað einstaklinginn en ekki bara líkamlegar 

hindranir eins og lélegt aðgengi á almenningsstöðum. Fordómar og neikvæð viðhorf eiga 

stóran hlut í því að hindra fatlað fólk til fullgildrar þátttöku í samfélaginu. Þetta sjónarhorn 

er vendipunkturinn þegar kemur að hugmyndinni um skóla án aðgreiningar (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010).  

Þátttaka barna, allra barna, skiptir miklu máli til þess að hægt sé að framkvæma 

hugmyndina um skóla án aðgreiningar (Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og 

Ólafur Páll Jónsson, 2016, bls. 117 - 118). Í kjölfar félagslega sjónarhornsins á fötlun, 

aukinnar þekkingar og jákvæðra viðhorfa, er farið að líta til tengsla og samspils 

einstaklings og umhverfis. Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks þá er fötlun í raun háð þeim aðstæðum sem einstaklingur með fötlun er í hverju 

sinni. Umhverfið getur því fatlað einstaklinginn til dæmis með því að koma ekki til móts 

við þarfir þeirra (Dóra S. Bjarnason, Hermína Gunnþórsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2016, 

bls. 117 - 118).   

 Í Aðalnámskrá allra skólastiga kemur fram að öll börn eigi rétt á því að stunda 

skyldunám án aðgreiningar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Þegar talað er um skóla án 

aðgreiningar þá er átt við skóla í nærumhverfi eða heimabyggð nemandans, þar sem 

komið er til móts við félagslegar og námslegar þarfir hvers og eins með lýðræði, félagslegu 

réttlæti og manngildi að leiðarljósi. Einnig er gengið út frá því að allir fái jafngild og jöfn 

tækifæri til náms og að námið sé einstaklingsmiðað. Það ríkir ákveðið viðhorf í skóla án 

aðgreiningar, þar hafa allir nemendur rétt til virkrar þátttöku í námssamfélaginu óháð 

stöðu þeirra og atgervi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Hugmyndafræðin felur í sér alhliða þátttöku, hlutdeild og aðgengi allra nemanda í 

skólastarfinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Menntun án aðgreiningar hefur það 

markmið að bjóða upp á sveigjanlega náms- og kennsluhætti. Þá er borin virðing fyrir 

mismunandi þörfum og fjölbreytileika nemenda og lögð er áhersla á að útrýma allri 

mismunun og aðgreiningu í skólum. Á öllum skólastigum er nemendahópurinn 

fjölbreyttur og þarfir þeirra mismunandi. Sveitafélögin eiga að sjá til þess að börn á 

skólaskyldu aldri fái sérstakan stuðning í skólastarfinu í samræmi við sérþarfir hvers og 

eins. Þeir nemendur sem teljast með sérþarfir eru þeir sem eiga erfitt með nám sökum 

sértækra námsörðugleika, nemendur með lesörðugleika, tilfinningalega eða félagslega 

erfiðleika, fötlun, nemendur með þroskaröskun, langveikir nemendur og nemendur með 

heilsutengdar sérþarfir og geðraskanir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  
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Í grein um stefnu og framkvæmd skóla án aðgreiningar kemur fram að viðhorfin 

skipta mestu máli þegar kemur að ólíkum nemendahópum. Kennarar nefndu að fræðsla 

eða námskeið um fjölbreyttar kennsluaðferðir myndu hjálpa þeim þegar kemur að ólíkum 

nemendahópum. Einnig er talað um að mikilvægt sé að aðlaga námið að nemendunum, 

það geti falið í sér breytingu á námskrá, kennsluaðferðum, námsaðstæðum eða umhverfi. 

Það er því mikilvægt við gerð kennsluáætlunar að búast við fjölbreytileika og vera því 

sveigjanlegur í starfi (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). 

Það sem segir í annarri rannsókn sem var gerð um kennara í skóla án aðgreiningar í 

Hollandi og á Íslandi eftir Hermínu Gunnþórsdóttur (2010), var að til þess að hægt sé að 

vera sveigjanlegur í starfi þurfi á móti að vera fleira starfsfólk innan kennslustofunnar. 

Hollenskir kennarar sem tekin voru viðtöl við sögðu að þeirra kennaramenntun hafi ekki 

gert ráð fyrir ólíkum nemendahópum, þá til dæmis einhverfum börnum, og því sé 

takmarkað hversu vel þeir geti kennt þeim hóp. Íslensku kennararnir, sem tekin voru 

viðtöl við, töldu hins vegar að börnin sjálf væru ekki vandamálið heldur umhverfið og því 

skipti máli hvernig stuðningi og námsgögnum væri háttað (Hermína Gunnþórsdóttir, 

2010).  

Það er einmitt það sem félagslega sjónarhornið á fötlun gengur út á, það þarf að 

aðlaga umhverfið að einstaklingum, ekki einstaklinginn að umhverfinu. Það getur ekki 

verið nóg að þjálfa einungis barn til þess að vera virkur þátttakandi skólasamfélagsins ef 

umhverfið og ófatlaðir einstaklingar eru ekki nógu vel upplýstir til þess að taka á móti 

fjölbreyttum hópi samfélagsins.  

3.3 Lög og reglugerðir 

Þegar kemur að einhverfum nemendum þá þurfa að vera úrræði í skólakerfinu til þess að 

grípa til. Þar sem skóli án aðgreiningar er yfirlýst stefna í landinu þá ættu skólar að vinna 

eftir þeirri stefnu. Sú hugmyndafræði byggir á lögum um grunnskóla nr. 91/2008  og í 

þeim segir að hver og einn nemandi eigi rétt á því að fá kennslu sem hæfi hverjum og 

einum í aðstæðum sem fullnægja þörfum þessara einstaklinga (lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Í 13. grein sömu laga um rétt nemenda segir að nemendur eiga rétt á að stunda 

nám í umhverfi sem hefur þarfir og vellíðan nemanda að leiðarljósi. Í 17. grein um 

nemendur með sérþarfir segir að nemendur með sértæka námsörðugleika, 

tilfinningalega- eða félagslega örðugleika eða fötlun eigi rétt á stuðningi til þess að hægt 

sé að koma til móts við þeirra þarfir í skóla án aðgreiningar. Í 20. grein um skólahúsnæði 

segir að húsnæðið eigi að uppfylla þær kröfur um að nemendum líði vel þá til dæmis hvað 
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varðar lýsingu og hljóðeinangrun (lög um grunnskóla nr. 91/2008) en eins og áður hefur 

komið fram þá geta einhverfir einstaklingar verið viðkvæmir fyrir hávaða og ákveðinni 

birtu.   

 Í reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 segir að markmiðið sé að 

þeir fái sömu tækifæri og aðrir til þess að stunda nám í grunnskóla á jöfnum grunni við 

aðra án þess að vera aðgreindir frá öðrum nemendum (reglugerð um nemendur með 

sérþarfir nr. 585/2010). Þar kemur einnig fram í 8. grein í 3. kafla um skipan náms og 

kennslu að bæði námsumhverfi og kennsluhættir þurfi að vera sveigjanlegir og fjölbreyttir 

svo hægt sé að mæta þörfum allra nemenda. Í 11. grein sama kafla segir að með 

sérstökum stuðning geta fylgt ýmsar breytingar á til dæmis þeim námsmarkmiðum sem 

gefin eru upp í Aðalnámskrá grunnskólanna sem og námsgögnum, kennsluháttum og 

námsumhverfi. Til þess að halda utan um ákveðin markmið og framvindu á að vera gerð 

einstaklingsnámskrá fyrir nemanda sem tekur mið af hans þörfum þegar kemur að 

náminu (reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010). 

Að mati höfundar skiptir aðlögun námsumhverfis í raun mestu máli þegar kemur 

að börnum sem þurfa sértæka aðstoð. Til þess að þau ráði við þær kröfur sem eru gerðar í 

skólanum þarf að laga umhverfi og námsgögn að börnum svo þau fái sömu tækifæri og 

aðrir til þess að stunda nám og þroskast samhliða jafnöldrum sínum.  

3.4 Námskrá 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011), í kaflanum um nám við hæfi hvers og eins, kemur fram 

að nám skuli vera á forsendum hvers og eins nemanda og eigi að fara fram í fjölbreyttu 

umhverfi sem ýtir undir bæði hæfileika og öryggi barns. Í kaflanum um hæfni eru gerðar 

töluverðar kröfur til nemenda, þar segir að nemendur eigi að vita hvernig þeir geta notað 

þekkingu sína sem best til þess að hafa áhrif á aðstæður. Einnig segir að nemendur þurfi 

að geta aflað sér þekkingar sjálfir og upplýst fleiri um hana. Í kaflanum um námshæfni 

kemur það sama fram um öflun á nýrri þekkingu sem og miðlun á henni en einnig kemur 

fram að nemendur þurfi að sýna ábyrgð og sköpun þegar þeir leita sér nýrrar þekkingar 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  

Eins og hefur komið fram þá geta einhverf börn verið með skerta getu á þeim 

fimm færnisviðum sem mynda grunninn að erfiðum félagslegum samskiptum. Er það 

meðal annars getan til að beina athygli að þáttum í umhverfinu sem hafa áhrif á 

upplýsingaöflun og getan til að eiga í félagslegum samskiptum við aðra. Af þessu má 

álykta að einhverf börn geti átt erfitt með að uppfylla kröfur um bæði  miðlun á þekkingu 

og viðeigandi notkun á henni til þess að hafa áhrif á aðstæður. Nemendur þurfa því 

sveigjanlega og einstaklingsmiðaða námskrá. 
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Í einstaklingsnámskrá koma fram allar námslegar upplýsingar sem geta nýst 

nemandanum í skólanum. Til dæmis áhugamál hans, stuðningsþörf, hverju hann hefur 

náð tökum á og hvaða námsaðferðir hann nýtir sér. Í námskránni eru einnig vel ígrunduð  

markmið fyrir nemandann. Þau þurfa síðan seinna að vera metin þegar kemur að því að 

endurskoða námskránna. Einstaklingsnámskrá er því sveigjanleg vinnuáætlun sem ætti að 

styðjast við allt skólaárið (og Evald, 2014, bls. 232).  

3.5 Stoðþjónusta  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) í kaflanum um sérfræðiþjónustu í grunnskólum segir að 

markmið með þessari þjónustu sé að koma í veg fyrir vanlíðan nemenda. Starfsfólk 

skólans ákveður hvernig úthluta eigi stuðning þegar kemur að kennslu svo að 

stuðningurinn fari eftir þörfum hvers nemanda. Því fyrr sem farið er að meta 

stuðningsþörf því betra, því þá er hægt að úthluta stuðning eftir því hvort um sé að ræða 

námslegan vanda, félagslegan eða andlegan (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Sérstakur stuðningur er grundvöllur þess að nemendur með ólíkar þarfir, styrkleika 

og áhugamál, geti notið sín í skólastarfinu (reglugerð um nemendur með sérþarfir 

nr.585/2010). Í 10.grein reglugerðar um nemendur með sérþarfir segir að grunnskólar 

þurfi að vinna árlega að heildaráætlun um stuðning nemenda með tilliti til ólíkra þarfa 

þeirra. Áætlunin er unnin til þess að skipuleggja stuðning við nemendur og til þess að 

tryggja það að aðstæður verði lagaðar að ólíkum nemendahópum (reglugerð um 

nemendur með sérþarfir nr.585/2010).  

Þegar ákveða á stuðning við nemendur er alltaf byrjað á því að finna úrræði sem 

henta innan almenns bekkjar eða nemendahóps (Reykjavíkurborg, 2012). Stuðningur sem 

veittur er þarf að samræmast styrkleikum, þörfum og umhverfi nemandans. Mikilvægt er 

að markmið stuðningsins sé að efla virkni og sjálfstæði nemandans í skólanum á sem 

fjölbreytilegastan hátt (Reykjavíkurborg, 2012). Líta þarf til þeirra hindrana, hvort sem 

þær eru námslegar eða félagslegar, í skólanum þegar meta á stuðningþörf nemanda og í 

kjölfarið er hægt að laga námskrá, námsefni, námsumhverfi, kennsluhætti og fleira að 

nemandanum sjálfum (lög um grunnskóla nr.91/2008). 

Stuðningsúrræði geta verið ólík, er það þá til dæmis stuðningur innan bekkjar, 

sérdeild (til dæmis einhverfudeild), námsver, þátttökubekkur eða sérskóli eins og 

Klettaskóli (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 231). Þeir sem eru fulltrúar stuðningsins eru 

kennari, þroskaþjálfi og stuðningsfulltrúi. Stuðningsfulltrúinn sér til þess að umhverfið sé 

þannig að auðvelt sé fyrir barnið að taka þátt í náminu, þeir hvetja einnig nemendur til 

þess að eiga samskipti við það barn sem nýtur stuðnings (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 

231).  
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Í fyrrnefndri rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur (2010) kemur fram að þeir 

íslensku kennarar sem tekin voru viðtöl við töldu það vera brot á mannréttindum barna 

að einhverju leiti þegar þau voru send í sérskóla. Rökin fyrir því voru að þá fengu börnin 

ekki að nýta rétt sinn til að ganga í sinn heimaskóla. Hollensku kennararnir sem tekin voru 

viðtöl við voru ekki sammála þessu og töldu að ef barn væri með ákveðna fötlun og því 

gengi illa í almennum skóla þá væri betra ef það myndi ganga í sérskóla þar sem það fengi 

þá aðstoð sem það þyrfti (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

Höfundur telur að ef barn gengur í sinn heimaskóla og fær ekki að stunda nám við 

sitt hæfi, sem tekur þá mið af hans þörfum, þá er það í raun brot á hans rétti til 

menntunar. Því er mikilvægt, sama í hvaða skóla barnið gengur, að laga námsefni að 

nemendum með sérþarfir svo að þau geti uppfyllt kröfur námssamfélagsins. Stuðningur 

getur nefnilega verið svo margslunginn. Hann getur verið manneskja sem er til taks og 

aðstoðar þegar þess þarf en hann getur líka verið viðeigandi stuðningur á aðlögun hins 

almenna skóla að til dæmis einhverfu barni. Það gengur ekki að barn gangi í sinn 

heimaskóla ef viðeigandi stuðningur er ekki til staðar.  

3.5.1 Almennt um einhverfudeildir  

Á vef Reykjarvíkurborgar um sérkennsluþjónustu segir að allir grunnskólar í Reykjavík 

bjóði börnum sem þurfa upp á sértæka aðstoð (Reykjarvíkurborg, e.d.). Í 6 skólum 

Reykjavíkur starfa einhverfudeildir sem taka við nemendum úr öllum hverfum 

Reykjavíkurborgar. Einhverfudeildin er fyrir þá nemendur sem eru með mikil einkenni á 

öllum þremur sviðum einhverfunnar, frávik í félagslegu samspili, frávik í máli og 

tjáskiptum og sérkennilegri, áráttukenndri hegðun (Reglur um innritun og útskrift 

nemenda úr einhverfudeildum í grunnskólum Reykjavíkur, 2015). Ef þessi einkenni hamla 

nemendum í daglegu lífi þá hafa þeir rétt á plássi í einhverfudeildinni. Einnig ef nemendur 

eru með mikil og hamlandi einkenni á tveimur af þessum þremur sviðum auk 

viðbótarraskana eiga þeir rétt á plássi í deildinni.   

Óski foreldrar eftir því að barn þeirra fái pláss í einhverfudeild þá þurfa þeir að 

fylla út ákveðna umsókn þar sem greiningargögn og fleira tengt barninu þarf að fylgja með 

(Reglur um innritun og útskrift nemenda úr einhverfudeildum í grunnskólum Reykjavíkur, 

2015). Þeir sem fara yfir umsóknir og ákveða hvaða börn fá pláss í deildinni er sérstakt 

inntökuteymi. Í teyminu sitja skólastjórar, deildarstjórar einhverfudeilda og fulltrúi skóla 

og frístundasviðs. Inntökuteymið tekur meðal annars mið af lögum um grunnskóla nr. 

91/2008 og reglugerð um stuðning við nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 

585/2010. Einnig er tekið mið af greiningum sem hafa verið gerðar, því mati sem hefur 

verið gert á stöðu nemandans í námi og óskum foreldra. Inntökuteymið gætir þess að fara 
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yfir umsóknir með jafnræði í huga (Reglur um innritun og útskrift nemenda úr 

einhverfudeildum í grunnskólum Reykjavíkur, 2015). 

3.5.1.1 Dæmi um einhverfudeild í Reykjavík 

Til þess að veita innsýn í það hvernig hægt er að hafa hlutina innan einhverfudeildar er 

hér sett fram dæmi um einhverfudeild í Reykjavík. Höfundur gerir sér grein fyrir því að 

störf og markmið einhverfudeilda geti verið ólík og er aðeins að taka dæmi um eina deild í 

Reykjavík sem höfundur hefur reynslu af úr vettvangsnámi.  

Í grunnskóla í Reykjavík er einhverfudeild þar sem eru níu pláss fyrir nemendur. 

Deildin er tiltölulega ný og í byrjun voru aðeins þrír nemendur í henni, hún er nú fullsetin. 

Deildin er með tvær kennslustofur þar sem almenn kennsla fer fram en nemendur fylgja 

bekknum sínum í sumar sérgreinar, þá íþróttir, smíði, myndmennt, heimilisfræði, 

tónmennt, textílmennt og sund og umgangast jafnaldra sína því nokkuð mikið. Nokkrir 

nemendur deildarinnar fara yfir í bekkinn sinn einhverjar kennslustundir í viku en það fer 

eftir getu og þörfum nemenda. Í einhverfudeildinni er unnið eftir einstaklingsáætlunum 

nemenda þar sem markmið eru sett niður ásamt leiðum til þess að vinna að þeim. Einnig 

er tekið mið af þörfum og getu nemenda sem og óskum foreldra þegar einstaklingsáætlun 

er unnin.  

Það eru nokkrir gestanemendur sem koma vikulega í deildina sem nemendur 

deildarinnar þekkja og eiga samskipti við. Einnig eru hópatímar þar sem bekkjarfélagar 

nemenda einhverfudeildarinnar koma og fara til dæmis í stöðvavinnu í stærðfræði. Þá er 

nemendum skipt í blandaða hópa og þeir hjálpast að við að leysa stærðfræðidæmi. Það er 

því nokkuð mikill samgangur nemenda almennra bekkja og nemenda 

einhverfudeildarinnar. Það er einnig markmið hjá nokkrum nemendum deildarinnar að 

þekkja bekkjarfélaga sína með nafni. Sú kennsla fer fram í atferlisþjálfun þar sem 

nemanda er sýnd mynd af tilteknum nemanda og hann á að segja nafnið á barninu á 

myndinni. Nemendur deildarinnar eru síðan hvattir til þess að nota nöfn jafnaldra sinna 

þegar þeir hafa samskipti við þá.  

Í frímínútum fara allir nemendur einhverfudeildarinnar og aðrir bekkir skólans, út 

tvisvar á dag. Starfsfólk deildarinnar hvetur nemendur til þess að hreyfa sig og leika við 

jafnaldra á meðan á frímínútum stendur. Yfir skólaárið stendur yfir vinaliðaverkefni sem 

gengur út á það að virkja nemendur í leik í frímínútum. Þá eru nemendur úr nokkrum 

árgöngum saman í frímínútum og fara í leiki. Þar sem nemendur einhverfudeildarinnar eru 

missterkir í hópleikjum þá fer starfsfólks deildarinnar einu sinni í viku í nokkra leiki með 

þeim til þess að þeir geti tekið þátt þegar að vinaliðaleikjum kemur, því það er ekki nóg að 
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einhverfir nemendur séu aðeins á staðnum þeir þurfa að taka þátt til þess að efla 

félagslega færni.  

Höfundur telur að einhverfudeildir gætu leitt til félagslegrar einangrunar ef 

nemendur umgangast ekki jafnaldra sína. Ef nemendur eru í félagsfærniþjálfun með til 

dæmis þroskaþjálfa þá gætu þeir átt erfitt með að yfirfæra félagslega færni yfir í samskipti 

við jafnaldra sem þeir umgangast lítið. Þetta er mikið álitamál, að vera í einhverfudeild, og 

það fylgja því vissulega kostir og gallar.  
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4 Félagsleg samskipti í skólanum 

Í þessum kafla verða kynntar rannsóknir á félagslegum samskiptum einhverfra 

einstaklinga. Eru það tvær erlendar rannsóknir og ein íslensk rannsókn. Tvær rannsóknir 

snúa að sjónarhorni einhverfra einstaklinga þegar kemur meðal annars að erfiðleikum í 

samskiptum og þriðja rannsóknin fjallar um einmanaleika og vináttu einhverfra 

einstaklinga. Höfundur telur skipta miklu máli að fá innsýn í sjónarhorn einhverfra 

einstaklinga þegar kemur að upplifun þeirra á félagslegum erfiðleikum. Einstaklingur sem 

er ekki einhverfur getur ekki getið sér til um hvernig reynsla einhverfra einstaklinga á 

þessu viðfangsefni er. Því geta lýsingar einhverfra einstaklinga á upplifun sinni úr skóla 

verið mikilvægar þegar kemur að því að sporna við þessum vanda.  

4.1 Upplifun einhverfra einstaklinga úr skóla 

Í bók sinni Önnur skynjun - ólík veröld tók Jarþrúður Þórhallsdóttir viðtöl við 8 einhverfa 

einstaklinga þar sem viðfangsefnið var upplifun og reynsla viðmælandanna  af því að vera 

einhverfur einstaklingur. Hér verða settar fram þær lýsingar viðmælenda sem snúa að 

félagslegum samskiptum og þeim erfiðleikum sem geta mætt þeim þegar að því kemur í 

skólanum.  

Hérna, það var ekki það endilega að krakkarnir vildu ekki leika við mig en ég 

var bara ekkert mikið að tala við þau, ég var bara í mínum heimi – mínum 

pælingum og ég var alveg sáttur við það en svo með aldrinum þá fór ég að fá 

félagsþörf. (Jarþrúður, 2013, bls. 97) 

 

Þegar ég fór að verða unglingur og fullorðnast fór ég að sjá rosalega eftir 

bernskunni. Sá eftir að hafa ekki reynt meira að eignast vinkonur þegar ég var 

yngri. Að skilja við bernskuna var eins og að kippa mér úr einum stól og setja 

mig í nýjan stól þar sem ég átti að nota einhverjar fullorðinsreglur til að 

eignast vini. (Jarþrúður, 2013, bls. 113) 

Þarna sést hvað það er mikilvægt að byrja snemma á því að vinna með félagsfærni þegar 

kemur að einhverfum börnum, því eins og áður segir þá eiga einhverf börn erfitt með 

félagsleg samskipti og gera sér gjarnan ekki grein fyrir hvernig þau eiga að slást í leik með 

öðrum.  
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Ég held að hún [félagsþörfin] hafi kviknað rétt fyrir fermingu því ég hafði þörf 

fyrir viðurkenningu. Ég fékk ekki viðurkenningu á meðal skólafélaga minna í 

grunnskóla og það var eiginlega að miklu leyti það sem ég saknaði og þannig 

einhvern veginn þróaðist það út í einhverja vinaþörf sem varð þó eiginlega 

ekki yfirsterkari fyrr en í menntaskóla. Það er bara það að geta deilt reynslu 

minni með einhverjum, það var held ég sirkabát miðjupunkturinn hjá mér. 

(Jarþrúður, 2012, bls. 100) 

 

En það sem ég hefði viljað var það að krakkarnir hefðu öðlast skilning á því að 

ég vildi fá að taka þátt í leikjum með þeim líka. En í staðinn, af því að ég var 

yfirleitt alltaf útilokaður frá öllu svona, þá eiginlega óx ég burt og það kom 

enginn til að hjálpa mér í því. Mig vantaði alla aðstoð í frímínútunum. Og oftar 

en ekki þá vildi ég fá að vera inni í frímínútunum bara til að aðkastið minnkaði. 

(Jarþrúður, 2013, bls. 105) 

Hér kemur einnig í ljós hvað það skiptir miklu máli að upplýsa bæði börn og fullorðna um 

einhverfu. Ef þau börn sem höfðu ekki skilning á aðstæðum þessa viðmælanda hefðu haft 

hann vegna fræðslu um einhverfu þá hefði viðmælandi mögulega ekki verið útilokaður frá 

leik. Sama gildir um þá starfsmenn skólans sem veittu honum ekki aðstoð í frímínútum né 

leyfðu honum að vera inni í frímínútum, sem hefði þá verið að fara eftir hans þörfum í 

aðstæðum sem hann réð ekki við, þá hefði hann verið mun öruggari í skólanum. 

Einn viðmælandi talar um hvernig samheldni bekkjarins hafi hjálpað sér félagslega 

og þar sést hvað það skiptir miklu máli að ekki bara fullorðið fólk heldur einnig börn taki 

öllum einstaklingum eins og þeir eru.  

Þá vorum við í allir á móti öllum, það er að segja stelpur á móti strákum. Og 

það voru allir strákarnir að eltast við allar stelpurnar og ná þeim og allar 

stelpurnar á móti að eltast við alla strákana og ná þeim í fangelsi. Hinir 

bekkirnir öfunduðu okkur mjög mikið því við vorum alltaf saman. Það gerði 

það að verkum að þó að ég væri vinalaus og ein þá var ég alltaf ... ég fékk ekki 

að vera í friði og ein í frímínútunum. Ég var alltaf tekin með, ég var í bekknum, 

ein af stelpunum. Það var kannski líka það að strákarnir tóku aldrei í mál að ég 

væri ekki með ... Það hjálpaði mér mjög mikið og hérna ég veit ekki hvernig 

maður hefði verið ef það hefði ekki verið svoleiðis. (Jarþrúður, 2013, bls. 105 -

106) 
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Annar viðmælandi útskýrir hvernig það var að vera öðruvísi í skólaumhverfinu og þar 

kemur svolítið í ljós hvað það skiptir miklu máli að hafa þekkingu á einhverfu og hvernig 

einkenni hennar geta birst.   

Ég náttúrulega upplifði rosalega mikið félagslega einangrun. Ég meina hvað 

get ég sagt, maður var bara sérstakur krakki. Maður var skammaður fyrir alls 

kyns hluti og það var ýmislegt sem maður skildi ekki í sambandi við mannleg 

samskipti, það var bara eins og líkamstjáskipti. Ég skildi það aldrei þegar ég átti 

að hætta og það var ýmislegt í umhverfinu sem ég skildi ekki. (Jarþúður, 2013, 

bls. 118) 

Hér sést til dæmis hvernig einstaklingurinn þekkti ekki persónuleg mörk og hafði ekki 

þennan þröskuld til þess að stoppa sig af sem getur einmitt einkennt einhverfu. Einnig 

kemur sterkt fram að viðhorfin hafi verið neikvæð og má álykta að það hafi verið vegna 

þekkingarleysis.  

4.2 Rannsóknir um viðfangsefnið 

Nirit Bauminger og Connie Kasari (2000) rannsökuðu vináttu og einmanaleika hjá tuttugu 

og tveimur börnum með einhverfu og 19 börnum sem voru ekki með einhverfu. Börn á 

aldursbilinu 8-14 ára voru beðin um að skilgreina bæði einmanaleika og vináttu, þá 

hvernig tilfinning það er að vera einmana og hver gæði vináttunnar væru. Mæður 

barnanna voru einnig spurðar um vináttu barna sinna og þær töldu gjarnan upp fleiri vini 

heldur en börnin sjálf gerðu. Þær skilgreindu því vináttu öðruvísi en börn þeirra. Öll 

einhverfu börnin sögðust eiga að minnsta kosti einn besta vin en gæði vináttunnar virtust 

vera slök. Það sem kom í ljós var að fá einhverf börn gátu skilgreint hvað það þýddi að 

vera einmana og þau tengdu þá tilfinningu ekki við vináttu, það voru þó mun fleiri 

einhverf börn, heldur en þau sem voru ekki einhverf, sem höfðu upplifað einmanaleika.  

Þau Eva Müller, Adriana Schuler og Gregory B. Yates (2008) rannsökuðu 

sjónarhorn þeirra sem voru með röskun á einhverfurófi þegar kom að félagslegum 

áskorunum og stuðning í þeim málum. Tekin voru viðtöl við 18 fullorðna einstaklinga þar 

sem þeir voru beðnir um að lýsa félagslegri upplifun sinni. Það sem var sameiginlegt með 

svörum viðmælenda var meðal annars að þeim fannst mörgum erfitt að hafa frumkvæði 

að samskiptum, þau upplifðu einangrun og erfiðleika þegar kom að tjáskiptum. Margir 

lýstu því að einangrun hefði fylgt þeim í gegnum æsku og fram á fullorðinsár. Einnig voru 

nokkrir sem töluðu um það að hafa fylgst með öðrum börnum í leik en ekki vitað hvernig 

átti að slást í hópinn (Müller,Schuler og Yates, 2008), en viðmælendur Jarþrúðar 

Þórhallsdóttur (2013) tala einmitt um það að hafa þurft aðstoð þegar kom að félagslegum 



27 

samskiptum. Einn viðmælanda sagði frá því þegar móðir hennar sagði henni að hafa meira 

frumkvæði að samskiptum en hún lét ekki fylgja hvernig hún gæti gert það, það hjálpaði 

viðkomanda því lítið (Müller o.fl., 2008). 

Þátttakendum fannst mikilvægt að hafa, sem börn, leikið við önnur börn þar sem 

þau voru að gera það sama, til dæmis að róla hlið við hlið (Müller o.fl., 2008). Það þurftu 

ekki endilega að vera samskipti, það var í raun nóg að annað barn væri við hliðina á 

viðkomandi. Annar viðmælandi lýsir því þegar hann var í skóla að þá hafi hann gengið um 

með dót í vasanum sem hann gæti sýnt bekkjarfélögum sínum til þess að hefja samræður, 

þá væri athyglin ekki öll á honum heldur á dótinu.  

Meirihluti viðmælanda höfðu reynt að öðlast félagsvitund með því að lesa sér til 

um þessa færni, einnig stóð til boða að ganga í stuðningshóp fyrir einhverfa sem og 

félagsfærnihóp fyrir einstaklinga með slakan félagslegan skilning (Müller o.fl., 2008). Þetta 

hjálpaði viðmælendum þegar kom að félagslegum samskiptum og þar fengu þau einnig að 

deila reynslu sinni með öðrum einhverfum einstaklingum. Það var léttir fyrir suma 

þátttakendur að komast að því að það voru fleiri sem áttu í erfiðleikum með félagsleg 

samskipti.  

Það er ýmislegt sem getur orsakað félagslega einangrun einhverfra barna eins og 

hefur komið fram. Skólaumhverfið, skólakerfið, viðhorf og þekking er eitthvað sem 

höfundur telur skipa stóran sess þegar kemur að félagslegri einangrun. Það virðist vera 

skortur á fræðslu um einhverfu sem gerir það að verkum að bæði börn og fullorðnir vita 

ekki hvernig þau eiga að umgangast einhverfa einstaklinga. Það er ljóst að einhver þarf að 

standa fyrir vitundarvakningu á einhverfu í skólakerfinu.    
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5 Hvað er hægt að gera? 

Í þessum kafla verður þroskaþjálfastéttin kynnt sem og mögulegar leiðir til þess að koma í 

veg fyrir félagslega einangrun einhverfra barna. Einnig verður fjallað um mikilvægi fræðslu 

og viðhorfs þegar kemur að einhverfum nemendum.  

5.1 Þekking þroskaþjálfa 

Störf þroskaþjálfa eru mismunandi og fara fram á breiðum starfsvettvangi. Þess vegna 

mun höfundur fjalla um störf þroskaþjálfa samkvæmt starfskenningu og siðareglum og í 

kjölfarið kynna fagþekkingu þroskaþjálfa og hvers vegna þessi stétt er þörf í vinnu með 

börnum með sérþarfir.  

5.1.1 Starfskenning þroskaþjálfa 

Starfskenning eru þær hugmyndir, stefnur og straumar sem farið er eftir í starfi til þess að 

tilgangur starfsins gleymist ekki (Sigurrós Erlingsdóttir, 2013). Starfskenning þarf alltaf að 

vera höfð að leiðarljósi í starfi og starfsháttum, einnig þarf að vinna að henni með 

samstarfsfólki. Í starfskenningu þroskaþjálfa kristallast þau atriði sem þroskaþjálfar standa 

fyrir og hver hugmyndafræði starfsins er (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 

Þroskaþjálfastéttin menntar sig sérstaklega í því að vinna með fólki á öllum aldri sem býr 

við skerðingar af hvaða tagi sem er. 

Þroskaþjálfar sem vinna eftir þessari kenningu þurfa að vinna eftir fagmenntun, 

siðareglum fagstéttar og hugmyndafræði þroskaþjálfafræðinnar (Þroskaþjálfafélag 

Íslands, 2007). Einnig er unnið eftir gildismati, viðhorfum og reynslu. Hugmyndafræðin 

sem unnið er eftir leggur mikið upp úr því að vernda réttindi einstaklinga og bera virðingu 

fyrir sjálfsákvörðunarrétti. Þroskaþjálfar vinna að því að bæta lífsskilyrði og lífsgæði 

einstaklinga sem og að aðstoða þá til þess að taka virkan þátt í samfélaginu. Með þessa 

hugmyndafræði að leiðarljósi þá hafa þroskaþjálfar tekið þátt í því að ryðja í burtu 

hindrunum og mótað þjónustu í samfélaginu eingöngu til þess að bæta lífsgæði og 

lífsskilyrði fatlaðs fólks (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 

 Réttindagæsla og réttindabarátta skipar stóran sess í starfi þroskaþjálfa 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Þetta hlutverk er skilgreint bæði í reglugerð og 

siðareglum þroskaþjálfa. Einnig koma þroskaþjálfar að orðræðu á opinberum vettvangi og 

þannig verða þeir mótandi afl í jákvæðu viðhorfi til  starfs síns og þjónustunotenda.  



29 

5.1.2 Siðareglur þroskaþjálfa 

Þroskaþjálfum ber að fylgja ákveðnum siðareglum í starfi sínu (Þroskaþjálfafélag Íslands, 

2016). Í siðareglum koma fram þau atriði sem skipta mestu máli í þroskaþjálfastarfinu, 

það eru þá helst samskipti og heiðarleiki sem standa upp úr þar sem starf þroskaþjálfa fer 

fyrst og fremst fram í samskiptum við annað fólk. 

 Í siðareglum þroskaþjálfa segir meðal annars að hugmyndafræði þroskaþjálfa-

stéttarinnar byggi á mannréttindavirðingu, sjálfræði og sjálfsákvörðunarrétti 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). Þroskaþjálfar eiga að standa vörð um réttindi þeirra 

þjónustunotenda sem þeir starfa með og efla þátttöku þeirra í samfélagi án 

aðgreiningar. Þroskaþjálfar horfa alltaf á viðfangsefni í víðu samhengi og fara eftir 

þörfum hvers og eins. Á milli fagmanns og þjónustunotanda á alltaf að ríkja algjör 

þagnarskylda og þurfi fagmaður að rjúfa þessa skyldu skal leita samþykkis hjá 

þjónustunotanda. Þroskaþjálfar eru skyldugir til að ræða siðferðileg málefni bæði við 

þjónustunotanda og samstarfsmenn (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016).  

 Þroskaþjálfar eiga að stuðla að góðu samstarfi við aðrar fagstéttir, stofnanir og 

tengslanet (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). Þroskaþjálfastarfið er fjölbreytt og snýr að 

ólíkum hópum, það fer því eftir starfsstöðum hvaða starfshætti er stuðst við. 

Þroskaþjálfastéttin sérhæfir sig í málefnum fatlaðs fólks og því er lagalegur réttur 

þjónustunotenda mikilvægur þáttur sem þroskaþjálfi þarf að hafa þekkingu á en honum 

ber að upplýsa um lagalegan rétt og þá þjónustu sem viðkomandi einstaklingur sem hann 

starfar með á rétt á. Það er ekki síður mikilvægt að þroskaþjálfar leiti sér ráða annarra 

samstarfsmanna eða fagðila sem við á sem og gæta þess að viðhalda alltaf faglegri 

þekkingu sinni (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). 

5.1.3 Hlutverk og starfsskyldur þroskaþjálfa 

Það sem einkennir störf þroskaþjálfa er að þeir vinna eftir samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og lögum um málefni fatlaðs fólks (Berglind 

Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). Þeir vinna að því að efla þátttöku 

fatlaðs fólks í samfélaginu á jöfnum grunni við ófatlað fólk. Þessi hugmyndafræði hefur 

það að leiðarljósi að fatlað fólk tekur sínar eigin ákvarðanir og þroskaþjálfi þarf að virða 

það og vernda réttindi einstaklingsins. Þroskaþjálfum ber að standa vörð um réttindi 

þeirra sem nýta sér þjónustu bæði til einkalífs og sjálfræðis.   

Mikil áhersla er lögð á sjálfsákvörðunarréttinn og virðingu fyrir einstaklingnum 

(Berglind og Vilborg, 2015). Þroskaþjálfar þurfa að hafa þekkingu á málefnum fatlaðs 

fólks, nálgast einstaklinginn sem jafningja þar sem virðing er höfð að leiðarljósi. Einnig 
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þurfa þroskaþjálfar að hugsa út fyrir kassann þegar kemur að starfi með fötluðu fólki og 

finna hvað hentar hverjum einstaklingi best. Mikilvægt er að fylgjast með þróun 

málefna fatlaðs fólks til þess að staðna ekki í starfi og svo einstaklingurinn geti nýtt 

réttindi sín til fulls (Berglind og Vilborg, 2015). 

5.1.4 Fagþekking þroskaþjálfa 

Mikil þróun hefur verið í störfum þroskaþjálfa í gegnum tíðina því að störf þroskaþjálfa 

taka mið af málefnum fatlaðs fólks og stefnum og straumum hverju sinni. Þroskaþjálfar 

taka mið af viðeigandi stefnum og straumum þegar kemur að vinnu með fötluðu fólki og 

því þarf alltaf að endurskoða viðeigandi starfshætti. Sérþekking þroskaþjálfa byggist á 

þekkingu þroskaþjálfa á málefnum fatlaðs fólks, aðferðum í starfi og nálgunum í þjónustu 

(Berglind Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015). 

Þroskaþjálfastéttin er eina fagstéttin sem sérhæfir sig í málefnum fatlaðs fólks og 

hefur hún því þekkingu á sögu og þróun þessara málefna fram yfir aðrar stéttir (Berglind 

og Vilborg, 2015). Það er ekki aðeins nóg að hafa þekkingu á hlutunum heldur þarf sú 

hugmyndafræði sem þroskaþjálfar vinna eftir að kristallast í vinnubrögðum. Þroskaþjálfar 

eiga það sameiginlegt að starfa eftir aðferðum sem auka lífsgæði einstaklinga og virkja þá 

sem þátttakendur í daglegu lífi á þeirra eigin forsendum. Einnig skiptir miklu máli í starfi 

sem þroskaþjálfi að hugsa út fyrir rammann, finna nýjar leiðir eða aðlaga leiðir að 

einstaklingnum og alltaf að mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur  (Berglind og 

Vilborg, 2015). 

Fagþekkingin leggur því línurnar fyrir starfshætti fólks. Af þessari umfjöllun að 

dæma þá felst fagþekking þroskaþjálfa í því að hafa góðan hugmyndafræðilegan grunn, að 

geta útfært vinnubrögð samkvæmt stefnum og straumum hverju sinni þegar kemur að 

málefnum fatlaðs fólks, að virkja einstaklinga til samfélagslegrar þátttöku og að sjá til þess 

að jafnrétti sé gætt með samning Sameinuðu þjóðanna um réttindin fatlaðs fólks að 

leiðarljósi. Því finnst höfundi ljóst að þessi fagstétt geti haft mikil áhrif í vinnu með 

börnum með sérþarfir. Vinna með ólíkum nemendahópum í grunnskólum þarfnast til 

dæmis hæfileikans til þess að geta hugsað út fyrir kassann þegar kemur að aðlögun á 

meðal annars námsefni. Þar sem þroskaþjálfar vinna að því að auka lífsgæði fatlaðs fólks 

þá yrði þroskaþjálfinn kjörinn í að aðlaga umhverfi að einhverfum nemendum til þess að 

þeir gætu tekið virkan félagslegan þátt í skólanum.  
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5.2 Aðferðir – kennsla – þjálfun  

5.2.1 Félagsfærnisögur   

Félagsfærni er mikilvæg færni sem börn tileinka sér, ef börn ná ekki að tileinka sér þessa 

færni þá getur það leitt til einangrunar eða þunglyndis (Áslaug Þóra Harðardóttir, 2016). 

Einhverf börn eiga erfitt með að tileinka sér þessa færni því þau eiga gjarnan erfitt með að 

setja sig í spor annarra og geta þar af leiðandi illa lesið úr til dæmis kaldhæðni eða 

svipbrigðum. Þau eiga einnig erfitt með samkennd og það að átta sig á því að með 

gjörðum fylgja afleiðingar. Félagsfærnisögur eru sögur sem hafa þann tilgang að fræða 

barn um félagslegar kröfur. Sögurnar eru sagðar í fyrstu persónu og geta fjallað um 

athafnir eða reglur, tilekið barn er alltaf aðalpersóna sögunnar. Gott er að hafa áhugamál 

barns á hreinu svo hægt sé að ná betur til þess með sögunni til dæmis með myndum.  

Viðfangsefni félagsfærnisagna er til dæmis einhverft barn í erfiðum aðstæðum og 

hvernig það ætlar að takast á við þær (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 269 - 270).   

Markmið sögunnar er meðal annars að fyrirbyggja misskilning sem getur orðið í 

félagslegum aðstæðum. Þeir sem semja sögurnar eru þeir sem þekkja barnið vel, þá 

kennari eða foreldri. Rannsóknir hafa verið gerðar á árangri félagsfærnisagna og það hefur 

komið í ljós að þær geta dregið úr til dæmis óæskilegri hegðun og kvíða.  

Þegar skrifa á félagsfærnisögu er æskilegt að hafa leiðbeiningar Carol Gray, 

kennara frá Bandaríkjunum, til hliðsjónar (Áslaug, 2016). Hún leggur mikla áherslu á 

setningategundir þegar kemur að skrifum félagsfærnisagna. Lýsandi setningar eru mest 

notaðar þegar sögur eru skrifaðar, þá staðreyndir eins og til dæmis ,,Ég heiti Siggi’’. 

Viðhorfs setningar eru setningar sem geta lýst tilfinningum annarra, dæmi ,,Gunna finnst 

gaman að teikna’’. Leiðbeinandi setningar eru gjarnan notaðar til þess að draga úr 

neikvæðri hegðun barna. Það geta verið setningar eins og ,,Ég ætla að reyna að láta ganga 

vel’’, þó þarf að gæta þess að að setningar séu ekki óraunhæfar staðhæfingar eins og ,,Ég 

mun láta ganga vel’’ því einhverf börn geta átt erfitt með að geta ekki framfylgt því.  

5.2.2 Snemmtæk íhlutun  

Snemmtæk íhlutun er heildstæð hnitmiðuð þjónusta þar sem markmið er meðal annars 

að hafa jákvæð áhrif á þroska og lífsgæði barns sem og að styrkja foreldra í þeirra 

hlutverki sem uppalendur (Sigríður Lóa, og Evald, 2014, bls. 207 - 209). Snemmtæk íhlutun 

er því sniðin að þörfum einhverfra barna og foreldrum þeirra. Þessi íhlutun getur farið 

fram sem kennsla fyrir barnið en einnig sem þjónusta sem býðst barni og fjölskyldu þess. 

Snemmtæk íhlutun getur hafist á fyrsta aldursári barns ef það er einhver hætta á að það 

barn greinist með einhverfu en annars getur íhlutun hafist um leið og einhver einkenni 
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einhverfu fara að sjást. Það er gjarnan miðað við að íhlutun sé lokið þegar barn byrjar í 

grunnskóla.  

Snemmtæk íhlutun byrjar yfirleitt á atferlisþjálfun eða á skipulagðri kennslu 

(Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 210). Markmið þessarar kennslu og þjálfunar er í 

meginatriðum að þátttaka barns í fjölskyldu-, skóla- og félagslífi aukist, svo sem 

samskiptaleikir og félagsleg svörun bæði við börn og fullorðna. Reynt er að efla 

máltjáningu, málskilning og óyrt boðskipti, óyrt boðskipti eru til dæmis líkamstjáning eða 

svipbrigði. Fyrir börn sem hafa ekki náð tökum á talmáli eru notuð táknbundin 

boðskiptakerfi eins og Tákn með tali. Þátttaka barna við verkefnavinnu og leik sem tekur 

mið af þroska er aukin. Það er ýtt undir fín- og grófhreyfifærni í ákveðnum athöfnum sem 

taka mið af aldri og þörfum barns. Vitsmunalega færnin er efld til þess að undirbúa barn 

fyrir námsgreinar í skóla. Einnig er unnið að því að skipta erfiðri hegðun út fyrir viðeigandi 

hegðun. Sjálfstæði barns við athafnir og annað er eflt, til dæmis við að  vinna ákveðið 

verkefni, barn er þjálfað í að biðja um aðstoð og að fylgja fyrirmælum sem eru gefin yfir 

hóp (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 210). 

5.2.3 Atferlisþjálfun 

Atferlisþjálfun er aðferð þar sem markvisst er þjálfuð færni hjá einhverfum börnum og fer 

þjálfunarefni eftir því hvað skiptir mestu máli að barnið læri á hverjum tíma fyrir sig 

(Sigríður Lóa, og Evald, 2014, bls. 256 - 257). Hlutir eins og eftirhermuteikningar, 

hreyfingar, athafnir, hljóð og orð eru til dæmis þjálfuð, einnig er reynt að efla viðeigandi 

hegðun eins og að ganga þar sem má ekki hlaupa og ganga frá dóti eftir notkun. Öll færni 

er ekki þjálfuð á sama tíma heldur er færniþáttum skipt niður í smá þrep og þegar barn 

hefur lært til dæmis einn þjálfunarflokk er næsta bætt við.  

Til þess að kenna barni ákveðna færni er gjarnan notast við beina kennslu (Sigríður 

Lóa og Evald, 2014, bls. 257 - 259). Þjálfari situr þá á móti nemanda og gefur fyrirmæli og 

oft eru styrkjar hafðir nær hendi á meðan á þjálfun stendur. Styrkjar er allt það sem getur 

kallað fram og ýtt undir jákvæða hegðun barns, nemendur vinna sér þá inn fyrir einhvers 

konar verðlaunum. Þegar barn er búið að læra einn þjálfunarflokk þá þarf að sjá til þess að 

barnið geti yfirfært þessa færni yfir í daglegar athafnir, þannig að barnið tengi til dæmis 

ekki bara snaga við mynd af snaga, heldur geti bent á áþreifanlegan snaga í öðru 

umhverfi. Einnig þarf að gæta þess að skrá niður hverja íhlutun til þess að hægt sé að 

mæla árangur hjá barninu. Skráning er mikilvæg þegar kemur að utanumhaldi íhlutunar 

því þá geta fleiri aðilar komið að þjálfuninni og sjá strax hvaða færni er lærð, ólærð eða í 

vinnslu (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 257 - 259). 
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Það er einnig mikilvægt að sá sem þjálfar barn sé með skýrar kröfur og að 

fyrirmæli séu skýr og samræmist fyrirmælum þeirra sem koma einnig að þjálfun barnsins 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). Það þarf að gæta þess að styrkjar sem maður 

notar séu styrkjandi fyrir barnið, æskilegt er að venja sig á að hrósa barni fyrst og gefa því 

síðan dót eða mat sem eru þá styrkjarnir. Þegar ný færni er kennd er ítrekað styrkt fyrir 

rétta svörun en síðan er dregið úr styrkjum hægt og rólega þegar barnið fer að læra það 

sem kennt er. Mikilvægt er að styrkjar séu eingöngu notaðir við borð þar sem þjálfun fer 

fram annars getur styrkirinn misst mark sitt. 

5.2.4 PECS  

PECS (e. The picture exchange Communication system) er myndræn tjáskiptaaðferð sem 

byggir á hugmyndum hagnýtrar atferlisgreiningar (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 

e.d.). Markmið þessarar aðferðar er að þjálfa börn til þess að hafa frumkvæði til tjáskipta, 

PECS hefur nýst einhverfum börnum mjög vel en það hefur komið í ljós að þessi aðferð 

nýtist fólki með ýmsar aðrar fatlanir og allt frá börnum fram á fullorðins aldur. 

PECS hefur sýnt árangur hjá börnum með einhverfurófsröskun sem búa við skort á 

samskiptafærni (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 266 - 267). Það er hægt að byrja snemma 

á þessari aðferð því hún krefst ekki ákveðinnar færni þegar byrjað er á henni. Í þessari 

aðferð eru notaðar myndir, myndir af hverju sem er, hvort sem það er dót, matur eða 

eitthvað annað. Börn eru þá þjálfuð í því að rétta þjálfara mynd af því sem það langar í.  

PECS aðferðin skiptist í sex stig (Sigrún Kristjánsdóttir, 2008). Þá að læra grunn-

tjáskiptafærni þar sem barn er þjálfað í að rétta viðmælanda mynd af til dæmis hlut sem 

barni langar í, næsta stig er staðfesting á því sem barn hefur lært á fyrsta stigi og hvernig 

barn getur nýtt sér þá færni á fleiri stöðum. Þriðja stigið er aðgreining sem snýr þá að því 

að aðgreina hluti sem barni finnst áhugaverðir og hluti sem barn hefur engan áhuga á, 

einnig er barnið látið aðgreina tvo hluti sem því finnst áhugaverðir. Fjórða stigið er að 

barn myndi setningar með táknmyndum þegar það langar í eitthvað. Fimmta stigið eru 

viðbrögð barns við spurningunni ,,hvað viltu?’’, nemandi hefur þá frumkvæði að því að 

biðja um eitthvað og sjötta og síðasta stigið snýr að því að barn segi eitthvað um eitthvað, 

þá er til dæmis spurt ,,hvað sérðu?’’ eða ,,hvað er þetta?’’ (Sigrún Kristjánsdóttir, 2008).  

5.2.5 Circle of friends 

„Circle of friends“ er hópnámskeið þar sem einhverf börn eru miðjupunktur námskeiðsins 

(Kalyva og Avramidis, 2005). Í hópnum eru nokkur börn sem eru ekki einhverf, eitt til tvö 

einhverf börn og kennarar. Markmiðið með námskeiðinu er að bæta félagslega þætti 

einhverfra barna og gefa þeim tækifæri til þess að eiga samskipti við jafnaldra sína. 
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Jafnöldrum þessara barna er kennt hvernig þau eiga að bregðast við þegar einhverft barn 

sýnir til dæmis óviðeigandi hegðun. Það getur leitt til aukins skilnings og jákvæðra 

viðhorfa gagnvart einhverfum börnum. Reynt er að búa til umhverfi sem veitir einhverfum 

börnum öryggi með því að vera í kringum jafnaldra sem eru félagslega færir, sem gefur 

kennara sveigjanleika til þess að einblína á samskiptaerfiðleika einhverfu barnanna.  

Efrosini Kalyva og Elias Avramidis (2005) rannsökuðu hvort að fyrirbærið, „Circle of 

friends“ gæti aukið félagsleg samskipti einhverfra leikskólabarna. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru 5 einhverfir strákar, 25 börn sem voru ekki einhverf og 5 kennarar. 

Þetta námskeið var innleitt á þremur mánuðum þar sem börnin sóttu 30 mínútna 

námskeið einu sinni í viku, alltaf á sama degi vikunnar. Þegar raðað var í hópa var lögð 

áhersla á að hafa hópinn sem fjölbreytilegastan svo að einhverfu börnin stæðu ekki upp 

úr. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að „Circle of friends“ hjálpaði 

einhverfum börnum að bæta félagsleg samskipti sín sem leiddi þá til bættra félagslegra 

hæfileika sem gæti hjálpað þeim mikið í framtíðinni. Börnin lærðu meðal annars að eiga 

upptök að samskiptum sem og að svara viðmælanda sínum með viðeigandi hætti.  

Þetta námskeið gagnaðist einnig börnunum sem voru ekki einhverf því þau lærðu 

að einkennileg hegðun einhverfra barna væri vegna einhvers sem barnið sjálft hafði ekki 

stjórn á (Kalyva og Avramidis, 2005). Það hjálpaði þeim því að taka börnin í sátt og sýna 

frekar skilning heldur en að hafna þeim. Þeim kennurum sem tóku þátt í rannsókninni 

fannst þeir vera öruggari þegar kom að því að leysa til dæmis ágreining hjá börnunum, 

hvernig ætti að takast á við einhverf börn og óviðeigandi hegðun.  

5.2.6 PEERS  

PEERS er einnig hópnámskeið þar sem foreldrar einhverfra unglinga taka þátt í því að 

bæta félagslega samskiptahæfileika barna sinna (Laugeson, Frankel, Gantman, Dillon og 

Mogil, 2012). Í rannsókn Elizabeth Laugeson og fleiri er fylgst með hversu vel PEERS virkar 

fyrir þennan hóp. Bæði foreldrar og kennarar fengu spurningarlista þar sem átti að svara 

spurningum um félagslega hætti barnanna á borð við „hefur barn frumkvæði að 

samskiptum frekar en að bíða eftir að einhver annar hafi það“ og svarmöguleikarnir voru 

„aldrei“, „stundum“ eða „mjög oft“. Börnin sjálf fengu einnig spurningarlista þar sem þau 

fengu dæmi um félagslegar aðstæður og gátu valið úr tveimur svarmöguleikum, þau áttu 

þá að velja þann svarmöguleika sem þau töldu betri.  

PEERS námskeiðið var byggt upp þannig að börn sóttu 90 mínútna hópnámskeið 

einu sinni í viku yfir fjórtán vikna tímabil (Laugeson o.fl., 2012). Foreldrarnir sóttu einnig 

þessi námskeið samhliða börnunum, semsagt ekki með þeim. Það sem börnunum var 

kennt var meðal annars hvernig þau áttu að haga sér í samræðum við til dæmis nýjan 
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einstakling. Þau æfðu sig þá að skiptast á upplýsingum til þess að finna sameiginleg 

áhugamál og fengu síðan heimaverkefni þar sem þau áttu að gera sömu æfingu í gegnum 

síma við jafnaldra. Börnin æfðu sig einnig í samskiptahæfileikum, rafrænum samskiptum, 

viðeigandi húmor, hvernig á að taka þátt í samræðum og hvernig á að yfirgefa samræður, 

hvernig er best að taka á stríðni, deilum og ágreinig. Alltaf fengu börnin heimaverkefni, 

sem foreldrar höfðu yfirsýn með, þar sem þau æfðu sig annað hvort ein eða með 

jafnöldrum sem voru ekki hluti af PEERS námskeiðinu. Foreldrar voru stundum hluti af 

heimaverkefninu þá til dæmis með því að benda börnum á einhverja rafræna afþreyingu 

sem gæti stofnað til vináttu. Börnin fengu einnig ábendingar frá hópstjóra og þjálfurum 

sem kom þeim í skilning um hvort þau væru að gera rétt eða rangt.  

Það sem kom út úr þessari rannsókn var að PEERS námskeiðið hjálpaði börnum að 

bæta félagslega hæfileika sína sem og að sýna minni einkenni einhverfu þegar kemur að 

félagslegum samskiptum (Laugeson o.fl., 2012). Foreldrar nefndu einnig að það væri 

meira um félagslegar samkomur sem börnin væru að halda. Rannsóknin leiðir því í ljós að 

svona úrræði eins og PEERS námskeiðið getur skipt sköpum  þegar kemur að félagslífi 

einhverfra barna og komið í veg fyrir félagslega einangrun í skólanum.  

Í bókinni Önnur skynjun - Ólík veröld eftir Jarþrúði Þórhallsdóttur (2013) kemur til 

dæmis fram að nokkrir einstaklingar höfðu tekið þátt í sjálfseflingarhópi fyrir fólk á 

einhverfurófi. Einn þátttakandi segir frá því hvernig áhrif þetta hafði á félagslegt öryggi 

hans. 

Og það líða nokkrir mánuðir og ég var strax ... kominn með mikið betra 

sjálfstraust og fyrstu vikurnar eftir að þetta byrjaði þá segi ég við þrjá vini mína 

að ég sé miklu öruggari með sjálfan mig og ... að ég sé miklu agaðri en ég var 

áður fyrr. (Jarþúður, 2013, bls. 135) 

Þessi lýsing varpar ljósi á hversu mikilvæg félagsleg færni er fyrir einhverfa einstaklinga. Ef 

einhverfur einstaklingur öðlast gott sjálfsálit þá getur það gefið honum kjark til þess að 

hafa frumkvæði að félagslegum samskiptum.  

5.2.7 Hugræn atferlismeðferð 

Hugræn atferlismeðferð er ein leið til þess að meðhöndla geðraskanir, kvíða og þunglyndi 

(Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 268 - 269.). Þetta eru algengar fylgiraskanir hjá börnum 

sem eru með röskun á einhverfurófi. Með hugrænni atferlismeðferð er reynt að hafa áhrif 

á tilfinningar, hugsanir, hegðun og líkamleg viðbrögð einstaklinga. Sálfræðingur vinnur 

samhliða einstaklingi að því að finna hvað það er sem veldur vanlíðan hjá honum. Einnig 
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kennir sálfræðingur einstaklingnum aðferðir sem hann getur notað til þess að láta sér líða 

betur. Í kvíðameðferð þarf einstaklingur að standa frammi fyrir því sem hann óttast og 

tekst í litlum þrepum á við það áreiti sem veldur ótta eða kvíða hjá viðkomandi. Þetta er 

aðferð sem kallast berskjöldun og er hún notuð í mismunandi aðstæðum. Markmiðið er 

að þrepin sem einstaklingur tekur verði alltaf stærri eftir því sem líður á 

atferlismeðferðina (Sigríður Lóa og Evald, 2014, bls. 268 - 269). 

Ef kvíði hefur hamlað einhverfum einstaklingi í félagslegum samskiptum þá getur 

það skipt sköpum fyrir hann, og félagslega færni hans, að leita til úrræðis eins og 

hugrænnar atferlismeðferðar. Því eins og kemur fram þá getur þessi meðferð haft áhrif á 

meðal annars tilfinningar, hugsanir og hegðun einstaklingsins. Vitundarvakning þarf að 

vera til þess að vinna bug á staðalímyndum og fordómum sem tengjast fötluðu fólki.   

5.3 Fræðsla og viðhorf 

Í starfskenningu þroskaþjálfa segir að þroskaþjálfar miðli þekkingu sinni áfram og eigi 

stóran þátt í því að bæði móta og innleiða nýjar leiðir í þjónustu. Í siðareglum þroskaþjálfa 

segir að þroskaþjálfum beri að kynna störf sín fyrir öðrum og skuli stuðla að góðum 

samskiptum við aðra sérfræðinga (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007 og 2016). Í 8.grein 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kemur fram að aðildarríkin skuli 

skuldbinda sig til þess að gera viðeigandi ráðstafanir þegar kemur að vitundarvakningu um 

fatlað fólk, virðingu fyrir réttindum þess og mannlegri reisn (Velferðarráðuneytið, 2009). 

Þá er aftur komið að því að það þarf ekki einungis að undirbúa fatlað fólk fyrir samfélagið 

heldur þarf ófatlað fólk einnig að vera móttækilegt fyrir réttindum fatlaðs fólks. 

Vitundarvakning snýr því að því að efla ímynd fatlaðs fólks og upplýsa samfélagið um 

málefni þess (Velferðarráðuneytið, 2009). 

Út frá þessu má álykta að fræðsluhlutverkið fallist í hendur þroskaþjálfa þar sem þeir 

eru sú fagstétt sem veit hvað mest um sögu, þróun og málefni fatlaðs fólks eins og áður 

hefur komið fram. Því telur höfundur að þroskaþjálfar sem starfa innan skólakerfisins 

ættu að sjá til þess að starfsfólk, foreldrar og nemendur fái fræðslu um til dæmis 

einhverfu. Viðhorfin skipta svo miklu máli þegar kemur að félagslegri einangrun barns. 

Nemendur, starfsfólk og foreldrar þurfa að hafa einhverja vitneskju um einhverfu til þess 

að geta brugðist rétt við. Eins og einn viðmælandi Jarþrúðar Þórhallsdóttur segir þá var 

hann, sem nemandi, skammaður fyrir ákveðna hegðun þegar hann var í raun með slaka 

félagsfærni. Því virðist vera að lítið hafi verið um þekkingu á einhverfu og viðhorfin því 

þannig að vandamálið liggi hjá nemandanum ekki umhverfinu.  
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Á heimasíðu Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins má finna ýmis námskeið sem 

boðið er upp á. Námskeiðin eru ætluð öllum þeim sem koma að barni með fötlun eða 

þroskafrávik (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). Einnig er að finna ýmislegt 

fræðsluefni á heimasíðunni um ólíkar fatlanir og raskanir sem og upplýsingar um 

þjálfunar- og kennsluaðferðir á borð við atferlisþjálfun og PECS (myndrænt 

boðskiptakerfi).  

Á heimasíðu Einhverfusamtakanna er fræðsluefni sem hægt er að styðjast við  

þegar upplýsa á barnið sjálft um einhverfu (Einhverfusamtökin, e.d.). Þar eru dæmi um 

bækur, myndbönd og fleira sem geta hjálpað við útskýringu á einhverfu. Á heimasíðunni 

eru einnig reynslusögur einhverfra einstaklinga og aðstandenda þar sem einstaklingar tala 

til dæmis um reynslu af þjálfun eða foreldrar um reynslu sína af einhverfu. Útskýrðar eru 

ýmsar þjálfunarleiðir og bent á hagnýt efni til þess að skoða.  

Eins og greint var frá áður úr grein þeirra Jóhönnu Karlsdóttur og Hafdísi 

Guðjónsdóttur (2010) þá eru það fyrst og fremst viðhorfin sem skipta máli þegar kemur 

að ólíkum nemendahópum.Til þess að rétt viðhorf viðgangist er nauðsynlegt að fræða allt 

starfsfólk skóla um einhverfu og ólíkar birtingarmyndir hennar (Sigríður Lóa og Evald, 

2014, bls. 320). Ef starfsfólk skóla er vel upplýst og meðvitað um einkenni einhverfu þá 

eru meiri líkur á því að það geti aðstoðað aðra nemendur í samskiptum við einhverfa 

nemendur.   
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6 Niðurlag/umræður  

Í þessum kafla verða dregin fram helstu svör sem höfundur fann við rannsóknarspurningu 

sinni, einnig verða vangaveltur og hugmyndir um lausnir á þessum vanda settar fram.   

Rannsóknir hafa sýnt fram á að einhverf börn upplifa mun meiri einmanaleika 

heldur en ófötluð börn og getur það verið vegna félagslegrar einangrunar eða leitt til 

félagslegrar einangrunar. Það virðist því liggja ljóst fyrir að það er ekki hlúð nógu mikið að 

félagslega þættinum hjá einhverfum börnum í skólakerfinu. Mikil áhersla er lögð á 

námslega hæfni og þrátt fyrir yfirlýsta stefnu um skóla án aðgreiningar, sem allir skólar 

landsins eiga að fara eftir, þá virðist vera lítið um upplýsingar, takmarkaður skilningur og 

þekking þegar kemur að einhverfu.  

Einhverfir einstaklingar skynja umhverfið og aðstæður öðruvísi heldur en þeir sem 

eru ekki einhverfir. Það hefur mikil áhrif á hvernig félagslegum samskiptum þeirra er 

háttað og það þarf að taka tillit til þess. Þess vegna er mikilvægt að það sé sem mest 

vitneskja um einhverfu í skólakerfinu, og óvenjulega skynjun sem fylgir þessari greiningu, 

svo hægt sé að nálgast þessa einstaklinga á þann hátt sem þeim þykir best.  

Einhverfudeildir eru ein lausn þegar það kemur að þessu vandamáli en það geta 

fylgt einhverfudeildum bæði kostir og gallar. Það fer hins vegar allt eftir því hvernig starfi 

innan deildarinnar er háttað. Í þeirri deild sem dæmi er tekið um hér áður er mikill 

samgangur milli jafnaldra og þeirra nemenda sem eru í einhverfudeildinni og það er lögð 

áhersla á að nemendur viti nöfn bekkjarfélaga sinna og hvernig þeir líta út. Eins og áður 

segir þá fylgja þessir nemendur sínum árgangi í sérgreinar, frímínútur og matartíma og 

þannig umgangast meðal annars nemendur deildarinnar jafnaldra sína. Það getur þó verið 

auðvelt fyrir nemendur einhverfudeilda að einangrast, ef ekki er lögð áhersla á að þau 

tengist og eru þátttakendur í samskiptum við jafnaldra. Það fer því allt eftir starfsháttum 

einhverfudeilda hvort að nemendur verði fyrir félagslegri einangrun.  

Eins og rannsókn Elizabeth Laugeson og fleiri gefur til kynna þá er PEERS 

félagsfærni námskeiðið árangursríkt þegar kemur að bættum félagslegum samskiptum 

einhverfra einstaklinga. Það þyrftu því að vera aðgengilegar upplýsingar um slík námskeið 

sem einhverfir einstaklingar á öllum aldri gætu sótt. Eins og sést á lýsingu viðmælanda 

hennar Jarþrúðar þá bætti það félagslegt öryggi hans mikið að taka þátt í 

sjálfseflingarhópi, það mætti því skoða að færa slík námskeið inn í skólana. Upplýsingar 

um PEERS námskeið eru á heimasíðu PEERS félagsfærni, www.felagsfaerni.is. Þar eru 

http://www.felagsfaerni.is/
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markmið, dagskrá og tímasetningar námskeiðsins kynnt. Það stendur til boða að sækja 

PEERS námskeið til dæmis núna í september 2017, sem stendur þá í 14 vikur. Námskeiðið 

fer fram í húsnæði Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands.  

Rannsókn Kalyva og Avramidis leiddi í ljós að „Circle of friends“ námskeiðið bæri 

árangur þegar kæmi að samskiptum einhverfra leikskólabarna sem leiddi af sér bætta 

félagslega hæfileika. Það væri því ekki vitlaust að hafa þetta námskeið í boði fyrir börn í 

grunnskóla því það gæti eflt félagslega færni þeirra til lengri tíma.  

Þau börn sem eru ekki nemendur einhverfudeilda en þurfa samt á 

félagsfærniþjálfun að halda ættu að fá eina eða fleiri kennslustundir á dag með 

þroskaþjálfa og öðrum nemendum þar sem þessi færni er æfð. Sem tilvonandi 

þroskaþjálfi þá getur höfundur fullyrt að flestir þroskaþjálfar í skólakerfinu hafa mikla 

þekkingu á félagsfærni og eru vel færir um að taka þessa kennslu að sér. Einnig væri hægt 

að hafa þjálfunartíma fyrir allan bekkinn, eða hluta af bekknum, þar sem nemendur 

myndu æfa sig í félagslegum samskiptum sem myndi kenna þeim einstaklingum sem væru 

ekki einhverfir hvernig best væri að nálgast þá sem eru einhverfir. Það væri til dæmis 

hægt að nýta þjálfunaraðferðir og fleiri upplýsingar bæði úr PEERS 

félagsfærninámskeiðinu og „Circle of friends“ þar sem bæði námskeiðin hafa borið 

árangur þegar kemur að félagslegum hæfileikum einhverfra barna.  

Það gæti einnig borið árangur ef starfsfólk skóla sæti skipulagða fræðslu um helstu 

einkenni einhverfu og hvernig hægt væri að koma til móts við þarfir einhverfra barna. 

Þetta gæti leitt til aukinna jákvæðra viðhorfa, starfsfólk gæti þá aðstoðað einhverf börn 

frekar þegar kemur að félagslegum ágreiningi við jafnaldra og hjálpað þeim með 

viðeigandi viðbrögð í aðstæðum sem þau ráða illa við. Það ætti í rauninni að vera skylda 

fyrir starfsfólk skóla að sitja fræðslu um einhverfu, og fleiri fatlanir, og ólíka birtingarmynd 

hennar. Af eigin reynslu að dæma þá er ekki lagt nógu mikla áherslu á að starfsfólk skóla 

hafi einhverja þekkingu á einhverfu eða færni þeirra nemenda þegar kemur að 

samskiptum. Það skipar þó stóran sess þegar koma á til móts við þarfir nemenda, og hvað 

þá þegar starfað er í skóla án aðgreiningar, því eins og áður segir þá er það ekki bara 

nemandinn sem þarf að undirbúa sjálfan sig fyrir umhverfið heldur er ennþá mikilvægara 

að umhverfið sé móttækilegt og undirbúið fyrir ólíkan hóp einstaklinga.  

Sem tilvonandi þroskaþjálfi þá lít ég á það sem skyldu mína að upplýsa 

samstarfsfólk um þetta vandamál og að fræða það um mögulegar lausnir á því. Ég mun því 

nýta þessar niðurstöður til þess að stuðla að aukinni þekkingu og jákvæðum viðhorfum, á 

meðal bæði nemenda og starfsfólks, þegar kemur að einhverfum nemendum.  
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Það skiptir svo miklu máli fyrir alla nemendur að vera þátttakendur í skólanum, 

ekki bara í skólaverkenum, vegna þess að félagsleg tengsl og þá sérstaklega 

jafnaldratengsl hafa mikil áhrif á þróun sjálfsmyndar barna. Því meiri sem félagsleg tengsl 

eru því líklegra er að barn öðlist jákvæða sjálfsmynd (Anna Jóna Sigurðardóttir, 2015). Eins 

og hefur komið fram þá er þátttaka allra barna í skólanum forsenda þess að hugmyndin 

um skóla án aðgreiningar geti orðið að veruleika. Því þarf að huga að þátttöku allra barna 

og ekki telja að viðvera þeirra sé nóg, því eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) þá 

þurfa grunnskólar að vera í þannig standi að nemendur geti notið bernskunnar og eflt 

með sér sjálfstraust og félagsfærni.  
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