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Ágrip  

Lokaverkefni þetta er tvíþætt. Fyrri hluti verkefnisins er sagan „Reglur, risaeðlur og 

allskonar“ sem fjallar um sex ára gamlan dreng með einhverfu. Í sögunni segir hann frá sér, 

birtingarmyndum einhverfu sinnar og mikilvægi þess að allir séu samþykktir eins og þeir 

eru. Markmið sögunnar er að fræða börn á þessum aldri um einhverfu, fjölmargar 

birtingarmyndir hennar og að varpa ljósi á fjölbreytileika fólks í okkar samfélagi. 

Seinni hluti verkefnisins er greinargerð þar sem fjallað er um einhverfu í fræðilegu ljósi, 

birtingarmyndir hennar og orsakir. Einnig er fjallað um skóla án aðgreiningar á Íslandi og 

þau lög, reglugerðir og alþjóðasamþykktir sem stefnan byggir á. 

Niðurstöður gefa til kynna að sameiginlegur skilningur á stefnunni um skóla án 

aðgreiningar sé ekki nægilega mikill sem kemur fyrst og fremst niður á þjónustu við þau 

börn sem þurfa á sérúrræðum að halda námi. 
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 Formáli 

Greinargerð þessi er hluti af 10 eininga lokaverkefni höfundar til BA-prófs í 

þroskaþjálfafræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er unnið á vormisseri 2018. 

Verkefnið er unnið undir leiðsögn Önnu Bjarkar Sverrisdóttur. Kann ég henni bestu þakkir 

fyrir leiðsögnina, góðar ábendingar og áhuga á verkefninu. Einnig vil ég þakka fjölskyldu 

minni fyrir ómælda þolinmæði og aðstoð þessi þrjú ár sem ég hef stundað nám í 

þroskaþjálfafræði. 

 Við lokavinnslu verkefnins fékk ég ómetanlega aðstoð frá Brynjari Mar 

Guðmundssyni sem myndskreytti söguna „Reglur, risaeðlur og allskonar“, frá Þorleifi Rúnari 

Örnólfssyni sem sá um umbrot bókarinnar og frá Önnu Dórotheu Tryggvadóttur sem las yfir 

söguna og greinargerðin. Er ég þeim einnig þakklát fyrir aðstoðina. 

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 ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Mikið fræðilegt efni, rannsóknir og greinar er hægt að finna um einhverfu en lítið er um 

fræðsluefni ætlað börnum. Tilgangur slíks efnis væri að fræða börn um birtingarmyndir 

einhverfu og auka skilning þeirra á röskuninni. Þegar kom að því að velja efni fyrir 

lokaverkefni mitt í þroskaþjálfafræðum lagði ég höfuðið í bleyti. Á þeim tíma var ég að vinna 

í grunnskóla, sama grunnskóla og ég hafði unnið vettvangsnám á 4. misseri. Í skóla þessum 

er starfrækt sérdeild og því margir nemendur við skólann með margskonar 

fötlunargreiningar. Mér datt því í hug að gera einhverskonar fræðsluefni við hæfi barna um 

börn með fatlanir. Ég sá það fljótlega í skólanum að þau börn sem hafa sjáanlegar fatlanir 

á borð við Downs eða CP njóta oft meiri skilnings samnemenda sinna en þau börn sem hafa 

greiningar sem ekki sjást utan á þeim. Sem dæmi um greiningar sem ekki eru auðsjáanlegar 

má nefna einhverfu og ADHD. Þar sem einstaklingar með einhverfu eiga oft í erfiðleikum 

með félagsleg samskipti eru þeir líklegri til að lenda á jaðrinum þegar kemur að félags- og 

vinatengslum. Ástæða þess er oft sú að hin börnin hafa ekki skilning á 

einhverfurófsröskunum. Einnig geta skynjunarvandamál oft komið fram sem og 

hegðunarvandamál eða skapofsaköst sem einnig geta ýtt einhverfum börnum lengra út á 

jaðarinn sé skilningur ekki til staðar. Mér fannst því mikilvægt að miðla þekkingu á einhverfu 

til annarra barna. Þessi börn verja miklum tíma saman í skóla, frístundum og 

tómstundastarfi. Ég velti því mikið fyrir mér hvort einhverfa eða ADHD yrði fyrir valinu þar 

sem mér finnst hvorutveggja mikilvægt efni að fjalla um. Einhverfan varð á endanum fyrir 

valinu þar sem ég hafði unnið með börnum með einhverfu í grunnskólanum og stóð það 

mér því nærri. Verkefnið er því saga um dreng á einhverfurófi sem segir sína sögu og útskýrir 

sína upplifun á heiminum, sem getur oft verið töluvert frábrugðin upplifun annarra barna. 

Markmið sögunnar er að fræða börn um einhverfu og benda á fjölmargar birtingarmyndir 

hennar ásamt því að varpa ljósi á fjölbreytileikann í samfélagi okkar. 

Sögunni fylgir þessi greinargerð sem skiptist í tvo kafla. Í fyrri kaflanum er fjallað um 

einhverfu í fræðilegu ljósi, birtingarmyndir hennar, meðraskanir og orsakir. Í seinni 

kaflanum er fjallað um stefnuna um skóla án aðgreiningar á Íslandi og þau lög og 

alþjóðasamþykktir sem stefan byggir á og unnið er eftir í skólasamfélaginu. Að lokum er svo 

fjallað um söguna „Reglur, risaeðlur og allskonar“ þar sem meðal annars er farið yfir tilgang 

hennar.  
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2 Einhverfa 

Það var vísindamaðurinn Eugene Bleuler sem árið 1912 kom fyrst fram með skilgreininguna 

„einhverfa“ en hann hafði áður komið með þá uppástungu að kalla greininguna geðklofa til 

að lýsa ástandi sem einkenndist af sundrun hugmyndatengsla (Robledo og Kucharski, 2008). 

Það var svo árið 1943 sem bandaríski læknirinn Leo Kanner birti tímaritsgrein sem 

nefndist Einhverfar truflanir tilfinningatengsla (Páll Magnússon, 1993; Robeldo og 

Kucharski, 2008). Í greininni lýsti hann rannsóknum sínum á ellefu börnum sem öll áttu það 

sameiginlegt að tengjast öðru fólki illa og höfðu lítil tengsl við sitt nánasta umhverfi. Á 

þessum tíma voru einkenni sem þessi talin benda til vitsmuna-eða tilfinningalegrar fötlunar. 

Ekki lærðu öll börnin að tala og þau sem gerðu það notuðu málið ekki til samskipta við aðra. 

Tal þeirra var samhengislaust og sum bergmáluðu það sem þau heyrðu í kringum sig. 

Endurtekning á athöfnum var einkennandi fyrir leik þeirra og mörg þeirra áttu sér afar 

sérkennileg áhugamál. Kanner gaf þessu fyrirbæri sem hann rannsakaði heitið 

barnaeinhverfa og var þetta fyrsta rannsóknin á einhverfu sem vitað er um.  

Einhverfa kemur fyrst og fremst fram vegna röskunar á heilastarfsemi (Ingólfur 

Einarsson, 2014-b; Evald Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 2017). Þetta þýðir að heilinn 

þroskast ekki á dæmigerðan hátt og í flestum tilfellum byrjar þessi röskun á taugaþroska á 

fósturstigi. Ákveðnir grunnþættir eru skoðaðir þegar einhverfueinkenni eru annars vegar 

en einkenni eru þó mismunandi á milli einstaklinga. Ástæða þess er að mismunandi ferli í 

heilanum geta farið úr skorðum. Þessi óvenjulega starfsemi heilans birtist oftast í ákveðinni 

hegðun barnsins sem breytist svo með aldri og þroska þess. 

 Í daglegu tali er yfirleitt talað um dæmigerða-og ódæmigerða einhverfu 

(Einhverfusamtökin, e.d.). Við greiningu á einhverfu er helst horft til þriggja þátta: 

Félagslegra samskipta, máls og tjáskipta og áráttukenndrar hegðunar. Til þess að barn fái 

greiningu um dæmigerða einhverfu þurfa niðurstöður úr öllum þremur þáttum að fara yfir 

viðmiðunarmörk. Erfiðleikarnir geta þó verið mismiklir á milli sviða. Sé barn greint með 

ódæmigerða einhverfu fara niðurstöður yfir viðmiðunarmörk í tveimur af þremur þáttum 

en misjafnt er hvaða þættir það eru. Þau börn sem hafa eiginleika á einhverjum sviðum sem 

hamla þeim í daglegu lífi, en ná þó ekki greiningarviðmiðun fá greininguna röskun á 

einhverfurófi. 



8 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðistofnuninni, WHO, er einhverfa talsvert algeng , en um 

það bil 1 af hverjum 160 er með röskun á einhverfurófi (World Health Organization, 2017). 

Tölur Greiningar-og ráðgjafastöðvar ríkisins segja að algengi einhverfurófsröskunar fari yfir 

2% á Íslandi (Evald Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 2017). 

Það getur reynst erfitt að bera kennsl á og greina einhverfu en frá því að fyrstu 

áhyggjur vakna og þar til formleg greining liggur fyrir líður oftar en ekki mjög langur tími 

(Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014). Yfirleitt eru það foreldrar sem fyrst taka eftir einhverjum 

frávikum í þroska barnsins og oftast vakna þessar áhyggjur áður en barnið nær tveggja ára 

aldri. Algengustu málþroskafrávik eru seinkun í málþroska barnsins. Næstalgengustu 

áhyggjur foreldra snúa að félagsþroska barnsins, leikþroska þess, skynjun og hreyfiþroska. 

Einnig taka foreldrar eftir erfiðleikum sem tengjast heyrn, athygli og svefn-og matarvenjum.  

 Einhverfueinkenni koma yfirleitt ekki fram fyrir sex mánaða aldur barna en þó hefur 

komið í ljós að þriðjungur barna sem seinna greinast með einhverfu voru með frávik í 

hreyfiþroska á þessum aldri (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014). Þó að skertur hreyfiþroski sé í 

raun ekki einkenni einhverfu eru sérfræðingar þeirrar skoðunar að það sé þó mikilvægt 

viðvörunarmerki um einhverfurófsröskun. Fyrstu einkenni einhverfu geta birst á ólíkan hátt 

og komið fram á mismunandi tíma.  

2.1 Birtingarmyndir einhverfu 

Birtingarmyndir einhverfu eru margar og hafa ber í huga að engir tveir einstaklingar með 

einhverfu eru eins (Evald Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 2017). Einkenni koma oft fram í 

minnkaðri færni í samskiptum, skynjunarvandamálum, endurtekinni áráttukenndri hegðun 

og afmörkuðu áhugasviði. Til þess að einstaklingur sé greindur með einhverfurófsröskun 

þarf hann að uppfylla ákveðinn fjölda einkenna sem jafnframt hamla honum í daglegu lífi.  

Einstaklingar með einhverfu sem eiga í erfiðleikum með félagsleg samskipti eiga oft 

í erfiðleikum með að mynda augnsamband við aðra, einnig geta spurningar vaknað þegar 

samskipti barns við jafnaldra sína þróast ekki eins og þau ættu að gera (Evald Sæmundsen 

og Þóra Leósdóttir, 2017). Frumkvæði til samskipta eru oft af skornum skammti, 

einstaklingurinn sýnir oft sérstök viðbrögð við fólki og áreiti úr umhverfinu. Erfiðleikar í 

boðskiptum lýsa sér oft þannig að einstaklingurinn á erfitt með að skilja bendingar, 

látbragð, ímyndunarleiki og oft vantar mikið upp á gagnkvæmni í samskiptum. Einstaklingar 

með einhverfu eru oft mjög bókstaflegir í samskiptum og geta átt í miklum erfiðleikum með 
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að skilja óskrifaðar reglur og kaldhæðni. Sérkenni í tali eins og endurtekningar og 

nýyrðasmíð eru einnig þekkt einkenni. 

Þegar kemur að hegðun og atferli einstaklings með einhverfu er sérstakt áhugasvið 

eitt einkenni (Evald Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 2017). Ákafi einkennir oft hegðun í 

kringum áhugamálið og verður oft að hálfgerðri þráhyggju sem getur hamlað 

einstaklingnum í samskiptum við aðra. Líf og athafnir daglegs lífs fólks með einhverfu þarf 

oft að vera í föstum skorðum og helst má ekkert út af bera. Það getur valdið mikilli vanlíðan 

hjá einstaklingnum og getur birtingarmynd vanlíðunarinnar verið allt frá pirringi til mikils 

reiðikasts. Sérstakar handahreyfingar eru oft til staðar ásamt allskyns óvenjulegum 

hreyfingum sem oft eru endurteknar.  

2.2 Orsakir og áhættuþættir einhverfu 

Ekki er hægt að tala um einhverja eina ákveðna orsök einhverfu (Ingólfur Einarsson, 2014-

b). Orsaka-og áhættuþættir eru margir sem einnig getur skýrt fjölbreyttar birtingarmyndir 

einhverfu. Lengi vel var talað um að bólusetningar ungbarna væru einn áhættuþáttur 

einhverfu og enn eru uppi raddir um það (Robledo og Kucharski, 2008). Sérfræðingar vinna 

stöðugt að því að reyna að finna orsök einhverfu. Mikill árangur hefur orðið á því sviði þó 

að enn sé ekki búið að einangra eina ákveðna orsök.  

Á undanförnum árum hafa orðið miklar framfarir í erfðafræði. Þessar framfarir gera 

það að verkum að við komumst sífellt nær skilgreiningu á erfðabreytileika sem getur gefið 

svör um það hvers vegna einhverfa verður til (Ingólfur Einarsson, 2014-a; Evald Sæmundsen 

og Þóra Leósdóttir, 2017). Fjölmargar fjölskyldu,-systkina- og tvíburarannsóknir hafa verið 

gerðar sem styðja þá kenningu að einhverfa og skyldar taugaþroskaraskanir séu að 

einhverju leyti ættgengar. Munurinn á samsvörun eineggja-og tvíeggja tvíbura er um 20%, 

en um 50% samsvörun er hjá tvíeggja tvíburum en um 70% hjá eineggja tvíburum. Í ljósi 

þessa færa rannsakendur og sérfræðingar rök fyrir því að aðrir áhættuþættir spili þar inn í. 

Má þar nefna hærri aldur foreldra sem eignast fjölbura og aukin áhætta vegna 

fjölburameðgöngu. Einnig sýna rannsóknir að auknar líkur eru á að yngra systkini barns með 

einhverfu greinist líka með einhverfu en líkurnar á því geta verið um 20%. Þá er átt við allar 

raskanir á einhverfurófi en ekki einungis einhverfuflokkinn einhverfu. 

Töluverður kynjamunur er hjá þeim sem greinast með einhverfu (Ingólfur Einarsson, 

2014-a). Talið er að um þrír til fjórir drengir greinist með einhverfu á móti einni stúlku. 
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Hlutfallið er þó breytilegt á milli rannsókna en þessi kynjamunur hefur komið fram í 

rannsóknum hér á landi. Ekki er unnt að segja til um hvað veldur þessum mikla kynjamun 

en vert er að nefna að drengir greinast oftar með aðrar taugaþroskatengdar raskanir, svo 

sem þroskahömlun, málþroskaraskanir og ADHD. Einhverfa hjá stúlkum er þó almennt séð 

á alvarlegra stigi en einhverfa drengja (Robledo og Kucharski, 2008). 

Í ljósi mikillar fjölgunar einhverfugreininga síðustu ár er vert að skoða hvort 

einhverjir umhverfisþættir spili þar inn í (Ingólfur Einarsson, 2014-a). Hér er helst litið til 

utanaðkomandi þátta sem gætu haft áhrif á myndun miðtaugakerfisins. Hærri aldur 

foreldra, þá sérstaklega feðra getur verið áhættuþáttur í þessu samhengi. Þetta má rekja til 

aukinna líka á vaxandi fjölda nýrra stökkbreytinga sem verða í sæðisfrumum þegar 

karlmenn eldast. Finnsk rannsókn sem gerð var á þessum tiltekna áhættuþætti árið 2013 

rennir stoðum undir þetta (Lampi ofl, 2013). Niðurstöður sýna að líkurnar á að börn sem 

getin eru af mönnum á aldrinum 35-39 ára greinist með einhverfu séu um 40% og 50% séu 

feður á aldrinum 40-49 ára þegar getnaður á sér stað. 

 Fyrirburafæðingar eru einnig stór áhættuþáttur og er mælt með því að sérstök 

eftirfylgni sé með fyrirburum með tilliti til einhverfueinkenna (Ingólfur Einarsson, 2014-a). 

Reynsla hefur leitt það í ljós að sýkingar á fósturskeiði eða lyfjanotkun móður á meðgöngu 

geti valdið röskun á taugaþroska, meðal annars einhverfu. Fái kona rauða hunda á 

meðgöngu eykur það umtalsvert líkur á miðtaugaskaða hjá fóstrinu og er þetta ein helsta 

ástæða þess að byrjað var að bólusetja fyrir rauðum hundum.  

Bólusetningar barna hafa oft verið tengdar við raskanir á einhverfurófi. Þá 

sérstaklega bólusetning gegn rauðum hundum, hettusótt og mislingum sem gefin er við 18 

mánaða aldur (Ingólfur Einarsson, 2014-a). Ein helsta ástæða tengingar þarna á milli er að 

oft eru einkenni einhverfu að koma fram á þessum aldri. Athyglin beindist lengi vel að 

kvikasilfri í bóluefninu sem notað var sem rotvarnarefni, það hefur nú verið fjarlægt úr öllu 

því bóluefni sem notað er hér á landi. Fjöldi rannsókna hefur afsannað þá kenningu að 

einhver tengsl séu á milli einhverfu og bólusetningar ungbarna. Árið 2015 var gerð rannsókn 

á viðhorfum foreldra barna með einhverfu til bólusetninga, þar sem kannað var hvort 

foreldrar teldu einhver tengsl vera þar á milli (Young, Elliston og Ruble, 2015). Í ljós kom að 

meirihluti þeirra foreldra sem spurðir voru töldu bólusetningar nauðsynlegar. Þó töldu 56% 
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foreldra vera tengsl á milli bólusetninga og einhverfu og 16% foreldra sem tóku þátt vilja 

hvetja aðra foreldra til þess að neita bólusetningum fyrir börn sín. 

Stór langtímarannsókn var gerð í Danmörku á árunum 1991-1998 þar sem öll börn 

sem fæddust á því tímabili voru þátttakendur (Madsen ofl, 2002). Bólusetningin sem um 

ræðir var gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum. Áhættuþættir á borð við aldur 

móður á meðgöngu, kyn barnsins, fæðingarþyngd og stöðu foreldra voru teknir með í 

rannsókninni. Í ljós kom að þau börn sem höfðu fengið bólusetningu voru á engan hátt í 

meiri áhættuhóp fyrir greiningu á einhverfu eða einhverfurófi en þau sem ekki höfðu verið 

bólusett.  

2.3 Meðraskanir einhverfu 

Margar meðraskanir koma oft fram hjá einstaklingum með einhverfu (Ingibjörg 

Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014). Þessar raskanir eru, eins og 

birtingarmyndir einhverfunnar sjálfrar mismunandi eftir einstaklingum en helst eru þær 

tengdar taugaþroska og geðröskunum.  

2.3.1 Málþroskafrávik 

Seinkaður málþroski er yfirleitt það fyrsta sem foreldrar taka eftir í fari barns síns (Ingibjörg 

Bjarnadóttir, Evald Sæmundsem og Brynja Jónsdóttir, 2014). Máltaka barna með röskun á 

einhverfurófi hefst yfirleitt seint og eru þau oft að mynda sín fyrstu orð í kringum tveggja 

ára aldurinn á meðan börn með eðlilegan málþroska gera það yfirleitt í kringum eins árs 

aldur. Ýmis önnur sérkenni sem snúa að málþroska barna með einhverfu eru þekkt. Má þar 

nefna skerta máltjáningu, sérstakt hljómfall og hrynjandi, bergmæli, stagl og sérviskulegt 

málfar.  

2.3.2 Þroskahömlun 

Helstu einkenni þroskahömlunar eru fyrst og fremst frávik í vitsmunaþroska og 

aðlögunarfærni (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). Greining á þroskahömlun er 

gerð með stöðluðum greindarprófum og með mati á aðlögunarfærni. Á Íslandi er stuðst við 

ICD-10 flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar. Samkvæmt ICD-10 eru flokkar 

þroskahömlunar fjórir og skiptast þannig: Væg þroskahömlun, greindarvísitala 50-69. 

Miðlungs þroskahömlun, greindarvísitala 35-49. Alvarleg þroskahömlun, greindarvísitala 

20-34 og djúp þroskahömlun, greindarvísitala 20 eða lægri. 
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 Fyrstu faraldsfræðilegu rannsóknirnar sem gerðar voru á einhverfu og 

meðröskunum hennar sýndu að mikill meirihluti fólks með einhverfu var einnig með 

þroskahömlun (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsem og Brynja Jónsdóttir, 2014). Lengi 

vel sýndu rannsóknir um 70-80% hlutfall þroskahömlunar, en í þessum rannsóknum var 

notast við tvíflokkun á einhverfu þar sem talað er um væga þroskahömlun þar sem 

greindarvísitala er 50-69 og alvarlega þroskahömlun þar sem greindarvísitala er undir 50. 

Þessar tölur geta vel átt við alvarlegasta form einhverfu en ekki er hægt að tala um að 

þroskahömlun sé svona algeng þegar litið er á allt einhverfurófið.   

2.3.3 Athyglisbrestur-með eða án ofvirkni 

Börn sem fá þessa greiningu eiga sum einungis við athyglisbrest að stríða, sum sýna 

einungis einkenni ofvirkni á meðan önnur glíma bæði við ofvirkni og athyglisbrest (ADHD) 

(Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014). Það sem einkennir 

einstaklinga með athyglisbrest er að erfitt er fyrir þá að fylgjast með og truflast þeir 

auðveldlega af allskyns áreiti í umhverfinu. Þessir einstaklingar eiga oft erfitt með að 

meðtaka og fara eftir fyrirmælum og eiga oft í basli með að skipuleggja verk sín. Helstu 

einkenni ofvirkni eru mikil hvatvísi, ýkt tilfinningaleg viðbrögð og hegðun sem ekki er í 

samræmi við aðstæður. Þessir einstaklingar eiga oft erfitt með að sitja kyrrir og hafa litla 

eirð í sér.  

 Í ICD-10 greiningarkerfinu er ekki gert ráð fyrir greiningu á ADHD með eða án 

ofvirkni liggi einhverfugreining fyrir (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja 

Jónsdóttir, 2014). Mörg börn með einvherfu sýna samt sem áður hegðun sem uppfyllir 

greiningarviðmið fyrir ADHD.  

2.3.4 Kvíðaröskun 

Kvíðaröskun er ein algengasta meðröskun einhverfu (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald 

Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014). Þessi einkenni eru svo algeng að sérfræðingar eru 

ekki sammála um hvort flokka eigi kvíðaröskun sem meðröskun eða eitt af einkennum 

einhverfu. Rannsókn sem gerð var á 2-18 ára gömlum börnum sýndi að 84% uppfylltu 

einhver einkenni kvíðaröskunar, þar sem einhverskonar fælni var algengust. Þessi sama 

rannsókn leiddi einnig í ljós að alvarleiki kvíðaröskunarinnar fór eftir undirflokki 
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einhverfurófsröskunar. Kvíðaeinkennin koma best í ljós hjá börnum sem koma vel út á 

vitsmunaþroskaprófum.  

2.3.5 Áráttu- þráhyggjuröskun 

Einkenni áráttu- þráhyggjuröskunar koma mjög oft fram hjá einstaklingum með einhverfu. 

(Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014). Líkt og um 

kvíðaröskunina segja sumir sérfræðingar að þessi einkenni séu hluti af einkennum 

einhverfu á meðan aðrir vilja greina röskunina sérstaklega. Hún einkennist af endurteknum 

þráhyggjutengdum hugsunum og áráttukenndri hegðun. Þessi hegðun kemur helst fram í 

síendurteknum athöfnum einstaklingsins og oft þarf að gera ákveðinn hlut ákveðið oft, til 

dæmis þarf viðkomandi að ýta ákveðið oft á takka áður en hann getur hætt því.  

 Hegðun einstaklinga með einhverfu minnir oft á þessa hegðun og getur reynst erfitt 

að greina þar á milli (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014). 

Þetta veltur þó allt á hvernig tilfinningu hugsanirnar framkalla hjá einstaklingnum, á meðan 

þeir sem glíma við áráttu-þráhyggjuröskun finna fyrir ágengum, pirrandi eða óæskilegum 

hugsunum á meðan einstaklingar með einhverfu finna ekki fyrir slíkum hugsunum. Það 

getur því verið mjög erfitt að greina á milli þess hvort um sérstaklega greinda áráttu-

þráhyggjuröskun er að ræða eða einungis einkenni hennar sem fylgja oft einhverfu. 

2.4 Samantekt 

Hér hefur verið farið yfir líffræði-og læknisfræðilegan skilning á einhverfu. Ljóst er að 

birtingarmyndir einhverfu eru eins ólíkar og þær eru margar og með sanni er hægt að segja 

að engir tveir einstaklingar með einhverfu séu eins. Farið var yfir fjölmörg einkenni og 

birtingarmyndir einhverfu og meðrakskana hennar til að reyna að varpa betra ljósi á 

hegðunar-og atferlismynstur barna með einhverfu. 
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3 Skóli fyrir alla 

Stefnan um skóla án aðgreiningar er, eins og nafnið gefur til kynna, stefna sem stuðlar að 

því að allir geta stundað nám án nokkurskonar aðgreiningar. Stefnan byggir á lögum, 

reglugerðum og alþjóðasamþykktum. Í þessum kafla verður farið yfir þau gögn sem stefnan 

byggir á ásamt umfjöllun um skóla án aðgreiningar á Íslandi. 

3.1 Upphafið að skóla fyrir alla 

Árið 1983 var haldin ráðstefna á vegum Landssamtakanna Þroskahjálpar undir yfirskriftinni 

Skóli fyrir alla (Jón Torfi Jónasson, 2008). Heiti ráðstefnunnar vísar til þeirrar kröfu að öll 

börn eiga rétt á að sækja sömu skóla, þar sem allir eigi sama rétt til náms og fái sömu eða 

sambærilega kennslu. Þá skuli börnin ekki vera flokkuð eftir kyni, kynþætti, búsetu eða getu 

og eftir þeirri flokkun sett í sérskóla eða fái að einhverju leyti öðruvísi kennslu en hin börnin. 

Þessi hugmynd var í raun í stöðugri þróun alla 20. öldina en síðustu tvo áratugina var mikill 

kraftur settur í þessa þróun.  

 Þegar leið á 20. öldina var smám saman viðurkennt að þau börn sem áður fyrr voru 

ekki talin vegna fötlunar sinnar eiga erindi inn í almennan grunnskóla eða hverskyns 

menntastofnun ættu jafnan rétt til náms og fengu þau því að stunda nám á sérstökum 

menntastofnunum eða með annarskonar aðstoð innan almennra grunnskóla (Jón Torfi 

Jónasson, 2008). Undir lok aldarinnar voru svo öll sérúrræði innan menntakerfisins saman 

komin undir eitt nafn sérkennsla.  

3.2 Lög og alþjóðasamþykktir 

Nokkrir mikilvægir þættir renna stoðum undir stefnuna um skóla án aðgreiningar (Guðni 

Olgeirsson, 2013). Þar ber helst að nefna samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins, sem í daglegu tali er nefndur Barnasáttmálinn, Salamanca yfirlýsinguna og 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Hér verður farið yfir þau lög, 

reglugerðir og alþjóðasamþykktir sem stefnan um skóla án aðgreiningar byggir á og að 

lokum verður fjallað um stefnuna sjálfa. 
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3.2.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sem í daglegu tali er kallaður 

Barnasáttmálinn, var samþykktur á Íslandi þann 26. janúar 1990 og fullgiltur þann 28. 

október 1992 og lögfestur stuttu síðar (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.). Inntak 

samningsins er að aðildarríkin skulu viðurkenna að börn þurfa sérstaka vernd fram yfir 

fullorðið fólk. Allir þeir aðilar sem á einhvern hátt koma að málefnum barna, svo sem 

foreldrar, skólar og stjórnvöld skulu í öllu fara eftir því sem fram kemur í samningnum. 

 Þær greinar samningsins sem fjalla um menntun barna eru 28. og 29. greinar hans 

(lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 18/1992). Öll börn eiga rétt 

til gjaldfrjálsrar menntunar og eiga kost á framhaldsmenntun. Aðildarríki skulu tryggja 

skólaskyldu þar sem reglulegrar skólasóknar er gætt og reyna hvað þau geta til að draga úr 

brottfalli úr skólum. Markmiðið með menntun þessari er að börn fái tækifæri til að þroskast 

á eigin forsendum, hæfileikar þeirra eiga að fá að njóta sín og er námið undirbúningur þeirra 

fyrir ábyrgt líf. Borin skal virðing fyrir mennréttindum og ólíkri menningar-og trúarlegri 

arfleið.  

3.2.2 Salamanca yfirlýsingin 

Salamanca yfirlýsingin er rammaáætlun um kennslu barna með sérþarfir sem samþykkt var 

á ráðstefnu sem haldin var af UNESCO (Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna) og 

spænska menntamálaráðuneytinu í Salamanca á Spáni í júní 1994 (Menntamálaráðuneytið, 

1995). Á þessari ráðstefnu voru fulltrúar frá 92 ríkjum, meðal annars frá Íslandi og var 

markmið þeirra að ræða og móta stefnu um skóla fyrir alla víðsvegar um heiminn. Í 

áætluninni samþykktu allir þátttakendur framtíðarmarkmið og stefnu í kennslu fyrir 

nemendur með sérþarfir.  

Í yfirlýsingunni er réttur hvers og eins til náms ítrekaður með skírskotun til 

mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948 (Menntamálaráðuneytið, 

1995). Þar er því lýst yfir að menntun sé frumréttur hvers barns og því sé skylda að veita 

hverju barni menntun við hæfi, að börn séu ólík og hafa þurfi áhugamál þeirra, hæfileika og 

þarfir til náms að leiðarljósi og í skipulagi náms þurfi að taka tillit til mismunandi þarfa hvers 

og eins. Nemandi með einhverskonar sérþarfir er tengjast menntun eða skólagöngu skuli 

hafa kost á því að ganga í almennan grunnskóla þar sem þörfum hans skuli mætt. Að lokum 

er talað um að skóli fyrir alla sé ein árangursríkasta leiðin til að sigrast á hugarfari 
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mismununar og flokkunar. Slíkir skólar hjálpi til við að móta umhverfi sem tekur við 

fötluðum eins og hverjum öðrum og móti samfélag án aðgreiningar þar sem menntun er í 

boði fyrir alla.  

3.2.3 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undirritaður á Íslandi 30. mars 

2007 og gullgiltur 23. september 2016 (Dómsmálaráðuneytið, e.d.). Markmið samningsins 

er að tryggja að fatlað fólk njóti mannréttinda og grundvallarfrelsis til jafns við aðra. 

 Það er 24. grein samningsins sem snýr að réttindum fatlaðs fólks til náms 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2013). Þar sem aðildarríkin 

viðurkenna rétt fatlaðs fólks til menntunar, er þeim skylt að bjóða upp á nám á öllum 

skólastigum án aðgreiningar þar sem allir hafa jöfn tækifæri. Til þess að þetta gangi eftir 

verða aðildarríkin að tryggja að fatlað fólk sé aldrei útilokað frá almennu menntakerfi vegna 

fötlunar sinnar og að fötluðum börnum sé ekki meinuð skólavist í almennum grunn-eða 

framhaldsskólum fötlunar sinnar vegna. Viðeigandi stuðningur skal veittur og þörfum 

einstaklingsins mætt til að tryggja að hann fái þá menntun sem hann á rétt á. Tryggja skal 

að þeir nemendur sem nota blindraletur og/eða aðrar óhefðbundnar tjáskiptaleiðir fái 

kennslu sem miðast að þeim aðferðum. Til að gæta þess að slíkt gangi eftir þurfa 

skólastofnanir að gera viðeigandi ráðstafanir hvað varðar starsfólk og ráða inn fagfólk sem 

sérhæfir sig í fyrrnefndum kennsluaðferðum ásamt því að þjálfa allt það starfsfólk sem að 

nemandanum kemur. 

3.2.4 Lög um grunnskóla 

Lög um grunnskóla (nr.91/2008) eiga við um alla grunnskóla landsins, hvort sem þeir eru 

reknir af sveitarfélögunum eða einkareknir. Markmið grunnskóla er að stuðla að alhliða 

þroska nemenda sinna og skal skólinn þess vegna leitast við að aðlaga skólastarf að þörfum 

nemenda til að tryggja velferð og bestu mögulegu menntun hvers og eins. Gott samband á 

milli skóla og heimilis er lykilinn að farsælu skólastarfi og stuðlar einnig að velferð og öryggi 

nemenda. 

 Í grein nr. 13 er fjallað um öryggi nemenda (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þar 

kemur fram að allir nemendur eigi rétt á námi og kennslu við sitt hæfi og skal 

námsumhverfið vera gott og í viðeigandi húsnæði sem miðast að þörfum nemenda og 
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stuðlar að almennri vellíðan og öryggi. Nemendur eiga alltaf rétt á að koma skoðunum 

sínum á framfæri varðandi skólaumhverfi, tilhögun náms og fyrirkomulag skólastarfsins og 

ber skólastjórnendum að taka tillit til þessara skoðana eins og unnt er. 

 Það er 17. grein laganna sem lýtur að nemendum með sérþarfir (lög um grunnskóla 

nr. 91/2008). Þar kemur fram að allir nemendur eiga rétt á því að þörfum þeirra sé mætt í 

almennum grunnskólum án aðgreinginar og eiga nemendur með sértæka námsörugleika 

rétt á sérstökum stuðningi í skóla í samræmi við þarfir þeirra. Nemendur sem ekki geta sótt 

skóla vegna langvarandi veikinda eða eftir slys eiga rétt á svokallaðri sjúkrakennslu, hvort 

heldur sem er á heimili sínu eða á sjúkrastofnun. Slík sjúkrakennsla er ávallt á ábyrgð 

viðkomandi sveitarfélags. 

3.2.5 Aðalnámsskrá grunnskóla 

Aðalnámsskrá grunnskóla (2013) byggir á lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og er rammi 

utan um það faglega starf sem unnið er innan skólans og lýsir sameiginlegum markmiðum 

og kröfum til nemenda og starfsfólks. 

Grein nr. 7.2 í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) lýtur að jöfnum tækifærum allra 

barna til náms. Þar kemur fram að í grunnskólum eigi allir rétt á að stunda nám við sitt hæfi 

þar sem tækifæri séu jöfn óháð aðstæðum hvers og eins. Tækifæri eiga ekki að ráðast af 

þjóðerni barnsins, kyni þess eða kynferði, búsetu, stétt, trúarbrögðum sem barnið aðhyllist 

eða hvort það búi yfir einhverskonar fötlun. 

 Á Íslandi eiga öll börn á grunnskólaaldri rétt á námi án aðgreiningar (Aðalnámsskrá 

grunnskóla, 2013). Með skóla án aðgreiningar er átt við almennan grunnskóla í heimabyggð 

barnsins eða nánasta umhverfi þess þar sem þörfum barnsins er mætt og allir eiga jöfn 

tækifæri og borin er virðing fyrir rétti allra til fullrar þáttöku í skólasamfélaginu. Ávallt skal 

hafa í huga rétt barnsins til að njóta bernsku sinnar. Skólinn á að vera öruggur staður þar 

sem barninu líður vel.  

 Nemendur með sérþarfir eru nemendur sem eiga við einhverskonar 

námsörðugleika að stríða, meðal annars vegna fötlunar, þroksahömlunar, geðrænna 

vandamála og tilfinninga-eða félagslegra erfiðleika (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2013). Fari 

svo að foreldrar og sérfræðingar skólans meti aðstæður barnsins svo að því sé fyrir bestu 

að stunda nám sitt við sérskóla geta foreldrar óskað eftir flutningi barnsins í viðeigandi 
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sérskóla, tímabundið eða til frambúðar. Í slíkum tilfellum skal hagur barnsins ávallt hafður 

að leiðarljósi. 

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr.585/2010) kemur fram að 

allir þeir nemendur sem þurfa á einhverjum sérstuðningi í námi að halda fá hann í samræmi 

við þarfir sínar. Þessi stuðningur skal ávallt fara fram innan skólans, án nokkurrar 

aðgreiningar og skal þroski og aldur nemandans ætíð hafður í huga. Þeir nemendur sem 

þurfa á sérúrræðum að halda eiga þess kost að fylgja sérútbúinni einstaklingsnámsskrá þar 

sem námsmarkmiðum aðalnámsskrár er ekki fyllilega fylgt eftir og ber að meta slíkt fyrir 

hvern og einn nemanda.  

3.3 Skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar er stefna sem á sér upphaf í baráttu foreldra fatlaðra barna fyrir því 

að börn þeirra fái að ganga í almennan skóla með ófötluðum jafnöldrum sínum (Skóla-og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar 2012; Guðni Olgeirsson, 2013). Í dag er litið á stefnuna sem 

skóla-og menntastefnu sem fyrst og fremst er byggð á mannréttindum og nær til allra 

nemenda, óháð stöðu þeirra. Í skóla án aðgreiningar er bent á að skólastarfið megi ekki 

vera sniðið að þörfum ákveðinna samfélagshópa og einkennast af viðhorfum þeirra. 

Stefnan byggir á viðurkenningu og þátttöku allra nemenda innan skólans. Námsumhverfið 

skal einkennast af margbreytileika þar sem allir nemendur njóta virðingar og ná þannig 

besta mögulega árangri. Nemendum skal skapað námsumhverfi þar sem komið er til móts 

við náms-og félagslegar þarfir þeirra. Þetta er ferli sem er í stöðugri þróun þar sem 

stuðningur skal veittur eftir þörfum hvers og eins á þeim tíma. Allir nemendur skulu eiga 

jöfn tækifæri til náms á sínum forsendum og unnið skal markvisst að því að útrýma allri 

mismunun og aðgreiningu í skólum. 

 Skilningur á hugtakinu um skóla án aðgreiningar hefur þróast með tímanum (Gretar 

L. Marinósson og Dóra. S. Bjarnason, 2016). Það má skilja sem nálgun í menntamálum sem 

stuðlar að jafnræði og þar sem virk þátttaka allra er í fyrirrúmi óháð stöðu þeirra. Hugtakið 

um skóla án aðgreiningar má skýra sem ferli þar sem almenn kennsla og sérkennsla er 

samtvinnuð með það að markmiði að þróa skólasamfélag fyrir öll börn og unglinga þar sem 

þau fá tækifæri til að taka virkan þátt í skólasamfélaginu (Fergusson, 1995). Í skóla án 

aðgreiningar er fjölbreytni sjálfsagður hlutur og er forsenda gæða náms sem hentar 
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hverjum og einum. Tryggja þarf innihaldsríka námsskrá, áhrifaríka kennslu og stuðning sem 

sniðinn er að þörfum hvers og eins.  

 Hugtakið skóli án aðgreiningar er íslenskun á enska heitinu inclusive education en 

erfitt þykir að finna gott íslenskt orð fyrir orðið inclusive (Gretar L. Marinósson og Dóra S. 

Bjarnason, 2016). Einnig hefur verið talað um nám-,menntun-og kennsla án aðgreiningar. 

Upp hafa komið hugmyndir um að nota frekar hugtakið „skóli margbreytileikans“ þar sem 

það er víðara hugtak sem getur vísað til annarra þátta en fötlunar, meðal annars kynferðis, 

þjóðernis og trúar. Með því að nota þetta síðasta nefnda hugtak frekar komumst við nær 

samfélagi þar sem allir eru viðurkenndir. 

 Árið 2017 kom út lokaskýrsla á úttekt á framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar 

á Íslandi (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2017). Þar er meðal annars skoðaður 

skilningur fagfólks í menntakerfinu sem og foreldra á hugtakinu Skóli án aðgreiningar. 

Flestir þeir sem sinna menntamálum eru þeirrar skoðunar að menntun án aðgreiningar sé 

samfélaginu mikilvæg til að auka efnahags-og félagslega velferð í landinu. Einnig að mæta 

þurfi þörfum allra barna og sjá til þess að þeir hafi jöfn tækifæri til náms. Margir telja þó 

mikið vanta upp á sameiginlegan skilning á hugtakinu og að brýnt sé að skilgreina betur 

hvað átt er við, þar sem það samræmist hugtakinu Inclusive education ekki nægilega vel. 

Nauðsynlegt er talið að sameiginlegur skilningur náist á hugtakinu enda sé það 

grunnforsenda þess að hægt sé að framfylgja stefnunni.  

Gagnrýni kemur fram á framkvæmd stefnunnar og að hún sé ekki í samræmi við 

hugmyndafræðina og bent er á að í mörgum skólum hafi lítið sem ekkert breyst í 

skólastarfinu frá því að stefnan var tekin upp (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 

2017). Starfsfólk í skólakerfinu telur þó litlu vera hægt að breyta á meðan fjárframlög til 

menntakerfisins séu áfram þau sömu. Margir benda á að fjárframlög til skóla vegna 

einstakra nemenda sem þurfa á sérúrræðum að halda séu bundin því að fötlunargreining 

sé til staðar og stangist það því á við hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar þar sem 

viðkomandi nemandi fái ekki þá aðstoð sem hann þarf á að halda nema formleg greining 

liggi fyrir. Í þessu samhengi má nefna nemendur með annað móðurmál en íslensku eða 

nemendur sem búa við erfiðar aðstæður og eiga erfitt með almennt nám vegna þess. Þá 

má einnig nefna að margir í skólasamfélaginu tengja hugtakið fyrst og fremst við nemendur 

með sérþarfir. 
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3.4 Samantekt 

Hér hefur verið farið yfir þau lög og reglur sem gilda um grunnskóla á Íslandi. Í öllum þeim 

ákvæðum sem farið hefur verið yfir kemur fram réttur fatlaðra barna til náms í almennum 

skóla í heimabyggð eða nánasta umhverfi. Þar eiga þau að vera jöfn öðrum börnum og 

aðgreining skal ekki viðhöfð. Tryggja á að börn njóti viðeigandi stuðnings og að þörfum 

þeirra sé mætt þar sem hvert og eitt barn skal njóta námsefnis við hæfi og að námsefnið sé 

aðlagað að getu og þörfum hvers og eins. Öll börn eru jöfn og eiga þau öll jöfn tækifæri 

óháð fötlun, kyni eða kynferði, trú, uppruna eða þjóðerni. 

 Við lestur á úttekt á framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar á Íslandi 

kemur þó í ljós að skilningur á stefnunni um skóla án aðgreiningar er ekki nægilega mikill 

innan skólastofnanna hér á landi. Þetta kemur í veg fyrir að henni sé framfylgt eins og vera 

ber. Einnig kemur í ljós að fjárframlög til menntastofnanna eru ekki næg til þess að hægt sé 

að framfylgja stefnunni til hins ítrasta. 
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4 Um söguna „Reglur, risaeðlur og allskonar“ 

Sagan er hugsuð fyrir börn í elstu deildum leikskóla og í yngstu bekkjardeildum grunnskóla. 

Aðalsögupersónan er nemandi í 1. bekk. Á þessum árum eru vinatengsl í hámarki og verða 

til mörg vinasambönd sem öllum eru svo mikilvæg. Því fannst mér gott að miða við þennan 

aldur með félagslegu samskiptin í huga. Nafn sögunnar vísar í áhugamál sögupersónunnar 

en hann hefur mikinn áhuga á risaeðlum og mætti kalla hann sérfræðing á því sviði. Einnig 

á hann oft erfitt með að tileinka sér óskrifaðar reglur og vill oft verða heldur bókstaflegur í 

þeim málum. Orðið „allskonar“ vísar svo til fjölmargra birtingarmynda einhverfu og til þess 

að undirstrika það að engir tveir í heiminum eru eins. Það á einnig við um einstaklinga með 

einhverfu. 

 Ég prófaði að lesa söguna fyrir börn á sjötta aldursári sem eru að klára sína síðustu 

mánuði í leikskóla ásamt því að lesa hana fyrir son minn sem er á áttunda aldursári og er að 

klára 2. bekk. Ég sá þá hversu þarft það er að fræða börn um einhverfu þar sem ég fékk 

margar spurningar um efni sögunnar. Á sama tíma velti ég því fyrir mér hvort ekki væri þörf 

á fræðsluefni um fleiri raskanir en einhverfu.  

 Þó sagan sé hugsuð fyrir börn á aldrinum 5-10 ára getur hún samt sem áður nýst 

öllum aldurshópum og hentar öllum þeim sem vilja fá upplýsingar á auðskildu máli um 

einhverfu.  
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5 Lokaorð 

Í þessari greinargerð hef ég fjallað um einhverfu í fræðilegu ljósi sem og skóla án 

aðgreiningar á Íslandi. Það er nokkuð ljóst að einhverfa hefur lengi verið til og fræðimenn 

varpa sífellt betra ljósi á orsakir hennar og birtingarmyndir. Eins og fram kemur í textanum 

eru meðraskanir einhverfu margar og margar þeirra gera það að verkum að börn með 

röskun á einhverfurófi eiga erfiðara með nám en önnur börn og þurfa á sérúrræðum í skóla 

að halda. Vel ætti því að vera haldið utan um þessi börn í skóla án aðgreiningar en töluvert 

virðist vanta upp á sameiginlegan skilning á stefnunni ásamt því að fjárframlög til 

málaflokksins eru af skornum skammti. Þetta kemur niður á þessum sérúrræðum og getur 

gert það að verkum að þau börn sem á þeim þurfa að halda týnast í fjöldanum og ýtast 

frekar út á jaðar samfélagsins. Ég tel því mikilvægt að auka fræðslu um skóla án aðgreiningar 

sem og þær fjölmörgu fatlanir og raskanir sem börn innan skólanna hafa og myndi það færa 

okkur skrefinu nær skóla án aðgreiningar. 

 Ferlið við vinnslu verkefnisins hefur verið gríðarlega lærdómsrík fyrir mig og hefur 

dýpkað þekkingu mína á einhverfu sem og lögum, reglugerðum og alþjóðasamþykktum er 

varða menntakerfið. Þetta er þekking sem mun koma sér vel þegar út á vettvang er komið 

þar sem áhugasvið mitt liggur innan menntakerfisins og stefni ég á vinnu í leik-eða 

grunnskóla. Ég mun því halda áfram að gera hvað ég get til að fræða börn og fullorðna um 

fatlanir og raskanir með það að markmiði að auka skilning og stuðla að samfélagi fyrir alla 

með auknu umburðarlyndi og virðingu. 
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