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Ágrip 
 

Félagsfærniþjálfun barna með einhverfu er mikilvæg þar sem hún leggur áherslu á 

samskipti við önnur börn og þátttöku í leik þeirra. Í gegnum leik og samskipti myndum 

við samband við aðra sem stundum verður að vináttu. Vinátta er eitt af því mikilvægasta 

sem við eigum og allir ættu að fá tækifæri til að eignast vini, líka börn með einhverfu.  

 Í þessu verkefni er fjallað um félagsþroska barna með einhverfu og hvernig hann 

er frábrugðinn félagsþroska barna með eðlilega þroskaframvindu. Aðaláhersla verk-

efnisins er umfjöllun um myndbandseftirhermu sem er ein af aðferðum hagnýtrar 

atferlisgreiningar til félagsfærniþjálfunar. Með verkefninu fylgir myndskeið sem byggt 

er á aðferðum myndbandseftirhermu og gæti nýst í leikþjálfun barna með einhverfu.  
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Formáli 
 

Verkefnið Börn með einhverfu, félagsfærni og myndbandseftirherma er lagt fram til 

fullnaðar B.A. gráðu í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi var 

Guðný Stefánsdóttir og vil ég þakka henni fyrir mikla þolinmæði, faglega leiðsögn og 

allt í allt frábært samstarf.  

Verkefnið fjallar um félagsfærni barna með einhverfu og notkun myndbandseftirhermu 

við þjálfun félagsfærni. Fjallað er um félagsþroska barna með einhverfu og hann borinn 

saman við almennan félagsþroska. Skoðaðar eru helstu rannsóknir um frávik í 

félagsþroska barna með einhverfu. Auk þess eru helstu aðferðir hagnýtrar 

atferlisgreiningar til félagsfærniþjálfunar skoðaðar. Myndbandseftirherma er svo skoðuð 

sérstaklega sem ein af aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar til félagsfærniþjálfunar. 

Með verkefninu fylgir stutt myndskeið sem gert er eftir aðferðum myndbandseftirhermu 

og gerð grein fyrir vinnuferli myndskeiðsins í verkefninu. 

 Verkefnið ber undirtitilinn: Segðu mér og ég gleymi, sýndu mér og ég man, 

leyfðu mér að taka þátt og ég læri, en það er gamalt kínverskt spakmæli. Á þetta vel við 

börn með einhverfu og myndbandseftirhermu að mínu mati. Börn með einhverfu 

fylgjast oft ekki vel með því sem þeim er sagt en með notkun myndbandseftirhermu er 

þeim bæði sýnd færnin og þau látin taka þátt.  

Vil ég þakka Unu Dís Ingimarsdóttur og Viktori Orra Haraldssyni kærlega fyrir frábæra 

frammistöðu sem leikendur í myndskeiðinu. Einnig vil ég þakka Helgu Haraldsdóttur 

fyrir að leyfa mér að nota rannsókn sína. Að lokum vil ég þakka ömmu minni, Ásgerði 

Ingimarsdóttur kærlega fyrir alla yfirlestrana og fyrir að gefa mér leyfi til þess að nota 

vísuna sína í verkefninu.  
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Inngangur 

 

Hugmynd að þessu verkefni vaknaði þegar ég sat ráðstefnu á vegum Greiningar- og 

ráðgjafarstöðvar ríkisins um skólann og einhverfurófið, haustið 2008. Þar fluttu margir 

erindi um skólagöngu barna með einhverfu og í nánast hverju einasta erindi var minnst 

á að félagsfærniþjálfun barna með einhverfu væri ábótavant.Var ég þá farin að velta 

fyrir mér viðfangsefni lokaverkefnis míns en eftir þessa ráðstefnu var viðfangsefnið 

orðið skýrt. Félagsfærniþjálfun barna með einhverfu skyldi vera viðfangsefnið en þegar 

ég fór svo að skoða þær aðferðir sem voru í boði heillaðist ég mikið af aðferð sem heitir 

myndbandseftirherma (video modeling). Ákvað ég því að verkefnið skyldi fjalla um 

félagsþroska barna með einhverfu og notkun myndbandseftirhermu við þjálfun 

félagsfærni. Áhuginn á myndbandseftirhermu var einnig það mikill að ég ákvað að gera 

myndskeið sem byggir á aðferðum þessarar aðferðar og gæti hentað vel í leikþjálfun 

barna með einhverfu.  

 Í fyrsta kafla verkefnisins verður fjallað um einkenni einhverfu út frá 

greiningarviðmiðum ICD-10 (International Classification of Diseases) sem gefin eru út 

af Alþjóðaheilbrigðisstofnun. Í öðrum kafla verður fjallað um almennan félagsþroska. 

Félagsþroski er mjög yfirgripsmikið hugtak en í kaflanum verður stiklað á stóru og farið 

yfir þau atriði félagsþroskans sem vitað er að frávik liggja hjá börnum með einhverfu. 

Þriðji kafli fjallar um hvernig félagsþroski barna með einhverfu getur verið frábrugðinn 

félagsþroska barna með eðlilega þroskaframvindu. Verður þar farið í niðurstöður 

rannsókna um frávik í félagsþroska hjá börnum með einhverfu. Í fjórða kafla verður 

fjallað um aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar í félagsfærniþjálfun. Í kaflanum er stutt 

yfirlit yfir þær aðferðir sem flokkast undir hagnýta atferlisgreiningu. Fimmti kafli fjallar 

svo um myndbandseftirhermu og rannsóknir á þeirri aðferð. Að lokinni fræðilegri 

umfjöllun taka við tveir lokakaflar. Sjötti kafli verkefnisins fjallar um framlag höfundar, 

myndskeið sem byggir á aðferðum myndbandseftirhermu og er ætlað það hlutverk að 

vera notað í leikþjálfun. Í sjöunda kafla eru niðurstöður, þar dregur höfundur saman 

helstu niðurstöður sem fram hafa komið við vinnslu þessa verkefnis.  
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1 Einhverfa 

 

Þegar barn greinist með bernskueinhverfu (sem hér eftir verður nefnd einhverfa), eða 

F84.0 samkvæmt flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálstofnunar (World Health Organi-

zation) þurfa frávik í þroska að hafa komið fram fyrir þriggja ára aldur. Barn með 

einhverfu getur haft frávik í málþroska og átt í erfiðleikum með gagnkvæmi í 

samskiptum við aðra. Blæbrigði í röddinni hjá barni með einhverfu geta verið lítil og 

það ekki notað breytta tóntegund eða hljómfall í orðum eða setningum. Auk þess getur 

vantað látbragð og svipbrigði með töluðu máli til þess að leggja áherslur á ákveðin orð 

eða til að útskýra. Skipulag hugsunar er oft lítið sveigjanleg hjá barninu sem getur 

komið niður á máltjáningunni (World Health Organization, 1992).  

Hjá barni sem greinist með einhverfu eru alltaf frávik í gagnkvæmum 

félagslegum samskiptum. Barnið bregst lítið eða ekkert við tilraunum annarra til að eiga 

við það samskipti eða tekur ekki eftir hvernig öðrum líður. Barn með einhverfu getur átt 

erfitt með að tileinka sér þá félagslegu hegðun sem þykir viðeigandi í menningarheimi 

þess. Þar sem það þekkir ekki réttu hegðunina á það oft í erfiðleikum með að eiga í 

samskiptum við annað fólk í samfélaginu. Því er oft erfitt fyrir barn með einhverfu að 

leika við aðra þar sem það á erfitt með samskipti og einnig vegna þess að ímyndunarafl 

barnsins er af skornum skammti ef miðað er við önnur börn sem ekki hafa greinst með 

einhverfu. Barn með einhverfu getur átt í erfiðleikum með að lesa úr, túlka og bregðast 

við svipbrigðum þeirra sem eru í kringum það. Því getur barn með einhverfu átt í 

vandræðum með að bregðast við tilfinningum annarra og deila gleði þeirra og sorg 

(World Health Organization, 1992). 

 Barn með einhverfu getur sýnt sérkennilega áráttukennda hegðun og hefur 

stundum sérkennileg áhugamál. Það getur verið mjög fastheldið á daglegar venjur eða 

venjur í leik. Getur það haldið fast í þessar venjur og lítið viljað út af þeim bregða. Barn 

með einhverfu getur stundum þolað illar breytingar þegar það er orðið vant ákveðinni 

venju og getur mótmælt þegar einhverjar breytingar verða á henni. Barn með einhverfu 

hefur stundum áráttukennda þörf fyrir ákveðinn hlut eða leikfangi. Notkun barnsins á 

þessum ákveðna hlut eða leikfangi er oftast sérkennileg og sjaldan rétt notkun heldur 

notar barnið hlutinn til þess að örva sjálft sig. Barnið getur stundum haft mjög 

sérkennileg áhugamál og áráttukennda þörf fyrir að sinna þeim (World Health 

Organization, 1992). Sem dæmi má nefna að barn getur fengið mikinn áhuga á dagatali 
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og getur talað út í eitt um þetta áhugamál sitt. Flest börn sem hafa verið greind með 

einhverfu eiga það sameiginlegt að þegar kemur að þeirra frítíma, þar sem þau ráða sjálf 

hvað þau taka sér fyrir hendur, þá skortir þau flest frumkvæði, virkni og sköpunarkraft 

til þess að hafa ofan af fyrir sér (World Health Organization, 1992).  

 Auk þessara atriða sem lýst hefur verið fyrir ofan geta börn með einhverfu haft 

hegðunareinkenni sem einskorðast ekki aðeins við einhverfu. Það getur verið til dæmis 

verið ofsahræðsla við ákveðna hluti, svefnörðugleikar, matvendni, erfiðleikar með að 

hemja skap sitt og árásargirni. Einkenni einhverfu sem hefur verið lýst hér að framan 

geta breyst eftir því sem barnið verður eldra en þau hverfa þó aldrei og fylgja barninu 

allt fram á fullorðinsárin. Þó að einkennin séu ekki eins hjá fullorðnum með einhverfu 

og barni með einhverfu þá hafa þau áhrif á sömu þætti í lífi einstaklingsins. Einkennin 

hafa áhrif á félagslega hegðun hans, samskipti hans við annað fólk ásamt því að hann 

getur áfram haft sérkennileg áhugamál (World Health Organization, 1992). 

1.1 Samantekt 

Einkenni einhverfu lýsa sér meðal annars þannig að börn með einhverfu geta átt í 

erfiðleikum með gagnkvæm samskipti. Þau geta haft frávik í málþroska þar sem þau 

nota lítil blæbrigði í rödd. Börn með einhverfu nota lítið af lýsandi látbragði eða 

svipbrigðum þegar þau tala. Þau geta átt erfitt með að tileinka sér þá félagslegu hegðun 

sem þykir viðeigandi í þeirra menningarsamfélagi. Börn með einhverfu hafa oft sérstök 

áhugamál og getur ímyndunarafl þeirra stundum verið takmarkað.  
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2 Félagsþroski 

 

Þróun félagsþroska hjá börnum með eðlilega þroskaframvindu fer stigvaxandi eftir því 

sem aldur þeirra eykst. Þó að ást og umhyggja foreldra sé að sjálfsögðu mikilvæg fyrir 

heilbrigðan félagsþroska þá er stundum eins og félagsfærni þróist og þroskist að sjálfu 

sér hjá börnum án nokkurrar þjálfunar. Virðist það vera eins og að börnin séu forrituð til 

þess að elska foreldra sína, kúra og leika með leikföng og leika þykjustuleiki. Vitað er 

að líffræði á hlut í þróun félagsþroska af því að foreldrar barna með einhverfu elska 

börn sín, leika við þau með leikföngum og kúra með þeim alveg jafn mikið og foreldrar 

annarra barna. Þrátt fyrir það þá þróast félagsþroski barna með einhverfu ekki að sjálfu 

sér eins og hjá börnum sem ekki hafa greinst með einhverfu (Weiss og Harris, 2001). 

Hér á eftir verður fjallað um eðlilega framvindu félagsþroska barna. Félagsþroski er 

stórt og yfirgripsmikið hugtak og er því aðeins fjallað um ákveðna þætti félagsþroskans. 

Þessir ákveðnu þættir eru þeir þættir sem rannsóknir hafa sýnt að frávik séu hjá börnum 

með einhverfu. 

2.1 Að lesa í tilfinningar annarra 

Flest höfum við hæfni til að samsama okkur tilfinningum annarra og er sá hæfileiki 

grundvöllur félagslegrar hegðunar og réttlætiskenndar. Í frumbernsku sýna börn merki 

þess að þau finni til samkenndar með fólki sem líður illa og vilja gera allt til þess að 

hjálpa. Þau skortir ekki viljann til þess að aðstoða aðra en til þess að geta það verða þau 

að hafa öðlast færni til að setja sig í spor annarra. Börn á forskólaaldri eiga oft erfitt með 

þetta og miða því sína aðstoð út frá sjálfum sér. Þau eru bundin af eigin sjónarhorni og 

hættir til að hugsa að allir deili sömu tilfinningum og hugsunum og þau sjálf 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Börn á aldrinum tveggja til þriggja ára geta því 

einungis talað um sínar eigin tilfinningar, en þó kemur það stundum fyrir að þau tala um 

tilfinningar annarra og þá bæði tilfinningar tuskudýranna sinna sem og tilfinningar 

þeirra sem eru í kringum þau. Þegar þau tala um tilfinningar þá eru það oft aðeins 

grunntilfinningarnar eins og gleði, sorg og hræðsla og tengja þau tilfinningarnar við 

svipbrigði á sjálfum sér eða öðrum. Tár tákna sorg, bros táknar gleði og svo framvegis 

(Harris, 2006). 

Þau geta því tengt svipbrigði annarra við tilfinningu og þannig lesið í tilfinningar 

þeirra (sjá á svipbrigðum eða líkamsburðum annarra hvernig þeim líður) en það er stórt 

skref í þroska barna (Harris, 2006). Til þess að geta lesið í tilfinningar annarra þurfa 



12 
 

nokkrir þroskaþættir að koma saman. Börnin þurfa að þekkja hin ýmsu svipbrigði og 

líkamstjáningu ásamt því að þekkja tilfinningar og átta sig á því að manneskja finnur 

stundum fyrir mörgum tilfinningum í einu (Bee, 2000). Einnig þurfa börnin að hafa 

hæfileikann til að setja sig í spor annarra. Börn öðlast þessa hæfileika smátt og smátt. 

Byrjar sú þróun strax í frumbernsku og geta 10 til 12 mánaða börn gert greinarmun á 

jákvæðum og neikvæðum andlits svipbrigðum sem og tónfalli í rödd. Þó eru ekki öll 

börn jafn fær um að skilja tilfinningar annarra en þessi hæfileiki hefur mikil áhrif á 

félagsþroska barna (Bee, 2000). 

2.2 Samkennd 

Það að finna til samkenndar með öðrum felur í sér tvenns konar hæfileika. Fyrst og 

fremst er það hæfileikinn til þess að átta sig á tilfinningum annarra og svo að para þær 

tilfinningar við sjálfan sig og setja sig í þeirra spor (Bee, 2000). Eins segir að framan þá 

eiga börn oft erfitt með að setja sig í spor annarra en strax í frumbernsku sýna þau merki 

um það að þau finni til samkenndar með fólki og strax á öðru ári vilja þau gera eitthvað 

til að hugga eða hjálpa (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Hvernig þau veita annarri 

manneskju huggun er þó breytilegt eftir aldri og þroskastigi. Í fyrstu eða til 15 mánaða 

aldurs er huggunin aðallega líkamleg en um 18 mánaða aldur fara þau að nota sömu 

aðferðir og foreldrar þeirra nota til að hugga þau sjálf. Börnin rifja upp hvernig foreldrar 

þeirrar fóru að og gera það sama. Til dæmis  að ná í plástur þegar einhver hefur meitt 

sig, faðma þann sem er leiður eða gefa öðrum öryggisteppið sitt sem hefur alltaf veitt 

þeim sjálfum huggun þegar þeim líður illa (Harris, 2006). Eftir því sem börnin eldast þá 

öðlast þau meiri og meiri færni til að þekkja tilfinningar annarra og samkennd þeirra 

þróast með því (Bee, 2000).  

2.3 Leikurinn 

Þróun leiksins er eins og þróun hreyfiþroska og málfærni, leikurinn þróast jafnt og þétt á 

fyrstu æviárum barnsins. Eftir því sem þau verða eldri því meira verður leikurinn 

félagslegur og reynir meira á ímyndunaraflið (Weiss og Harris, 2001). Á fyrstu æviárum 

barnanna er oft erfitt að skilgreina hvað er leikur hjá þeim. Margir tengja leik við 

þykjustuleik og útiloka því að leikur geti átt sér stað hjá nýburum þar sem þykjustu-

leikur hefur ekki þróast á þeim aldri. Þó er það nokkuð ljóst að nýburar leika sér, hjal, 

bros eða mynstur af samskiptum eru allt vísbendingar um leik. Leikurinn getur átt sér 

margar birtingarmyndir og börn á mismunandi aldri leika sér ekki eins (Scarlett, 
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Naudeau, Salonius-Pasternak og Ponte, 2005). Á fyrstu mánuðum er skynjun eina 

verkfæri ungabarna til þess að kanna umhverfi sitt. Þau sleikja, snerta, heyra eða þefa af 

hlutum auk þess að skoða þá með augunum. Allt er þetta til þess að kanna hvað þessi 

ákveðni hlutur er (Forbes, 2004). Leikur (skynhreyfileikur) þeirra byggist einnig að 

mestu leiti á skynjun en munur er á hvort að leikurinn hafi félagslegan tilgang eður ei. 

Það að skiptast á hefur félagslegan tilgang þar sem börnin tengjast öðrum með þessum 

samskiptum. Það að geta skipst á er ekki auðvelt fyrir ungabarn en sú athöfn sést oft hjá 

börnum nokkru áður en þau læra að tjá sig með töluðu máli (Scarlett o.fl., 2005).  

Í leik ungra barna má oft finna endurtekningu á sömu athöfn og innan þessarar 

endurtekningar fara börnin að þekkja ákveðin mynstur (Scarlett o.fl., 2005). Þessi 

mynstur fara svo að þróast út í að börnin fara að þekkja reglur í leikjum. Endurtekningin 

í leiknum verður þá að leikreglum. Börnin hafa þá öðlast hæfileika bæði til þess að lesa 

í leik annarra og seinna meir að búa til leik sem aðrir geta lesið í. Í fyrstu læra þau að 

lesa í leik og leikreglur annarra og má sem dæmi nefna að „gjuggi í borg“ (peekaboo), 

sem er alþjóðlegur leikur og eru til fjölmargar útgáfur af, er einn af fyrstu leikjum sem 

börnin læra. Þó að það séu til fjölmargar útgáfur af leiknum þá eru reglurnar alltaf þær 

sömu, eitthvað hverfur og kemur svo aftur. Ungabörn læra þá að þekkja þessar 

alþjóðlegu reglur og þannig læra þau að þetta mynstur er ákveðinn leikur (Scarlett o.fl., 

2005). 

2.4 Þykjustuleikur þróast 

Eftir því sem börn verða eldri þá fara foreldrar smátt og smátt að aðlaga skynhreyfileiki 

barnanna og fara í leiki sem börnin geta lesið í og leikið með foreldri sínu. Leikirnir 

verða síðan meira krefjandi og erfiðari og reynir þá meira á börnin að átta sig á 

mynstrinu eða reglunum í leiknum. Á öðru aldursári fara að sjást merki um að börnin 

fari sjálf að búa til sína eigin skynhreyfileiki þar sem aðrir lesa í og átta sig á reglunum í 

leiknum (Scarlett o.fl., 2005). Segja má að leikir á fyrstu tveimur árunum séu 

æfingaleikir þar sem barnið þróar sig áfram bæði í hreyfifærni og að gera tilraunir með 

ýmsa hluti (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Á þessum aldri fara einnig að sjást merki 

þykjustuleiks hjá börnum. Þróun þykjustuleiks er stór þáttur í vitsmunaþroska og þurfa 

börn að hafa náð ákveðnum þroskaþáttum áður en þau geta hafið þykjustuleik. Til að 

byrja með snýst leikurinn aðeins um barnið sjálft. Eftirherma er stór hlutur af 

þykjustuleiknum því oft eru börnin að leika eitthvað sem hefur gerst í þeirra daglega lífi 

og þar af leiðandi að herma eftir (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993, Scarlett o.fl., 2005). 
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Með þróun þykjustuleiksins hjá börnum reynir leikurinn alltaf meir á félagslega þáttinn. 

Í fyrstu er leikurinn yfirleitt einleikur sem annað hvort er leikinn í einrúmi eða fyrir 

framan aðra en ekki með öðrum. Þemu leiksins snúast í fyrstu aðeins um börnin sjálf og 

gjörðir þeirra. Svo breytist leikurinn yfir í að þau láta aðra en sjálfa sig vera gerendur. 

Loks fara þau svo að hleypa öðrum inn í leikinn hjá sér en þá fer oft af stað mikill leikur 

þar sem einn aðili byrjar á leik (þykjustuleik) og önnur börn lesa í leikinn fylgja honum 

og herma eftir (Scarlett o.fl., 2005).  

 Fyrstu þykjustuleikirnir eru oft eftirherma þar sem börn herma eftir gjörðum og 

atvikum úr sínu eigin umhverfi. Eftir því sem börn verða eldri fara forsendur leiksins að 

breytast. Í lok ungbarnaskeiðsins (toddlerhood) þá breytist leikurinn úr eftirhermu úr 

daglegu lífi yfir í það að börnin fara að búa til sína eigin þykjustuleiki sem ekki endilega 

byggja á athöfnum daglegs lífs. Þau búa þá til leik þar sem aðrir lesa hverjar reglur 

leiksins eru og leika með. Leikurinn verður svo flóknari þegar börnin geta farið að nota 

tungumálið í leiknum og smátt og smátt krefst leikurinn meiri félagslegra samskipta af 

hálfu barnanna sem og foreldra eða leikfélaga (Scarlett o.fl., 2005)  

Eftir tveggja og hálfsárs aldur fær ímyndunaraflið alltaf stærra og stærra hlutverk 

í leik barnanna. Milli tveggja og þriggja ára láta börn sig dreyma um margt og ekki bara 

um það sem er í þeirra daglega lífi heldur eiga þau sér drauma um ýmislegt sem ekki er 

líklegt að rætist. Sem dæmi má nefna að tveggja ára dreng dreymir um að fá að keyra 

bíl og notar hann leikinn til þess að láta drauminn rætast. Draumar og þrár barnanna ýta 

einna helst undir þykjustuleikinn og í gegnum hann þróast sá hæfileiki að láta hluti 

tákna annað en þeir í raun og veru eru. Kubbur getur verið bíll og skófla byssa 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

2.5 Upphaf vináttunnar 

Vináttan er stór hluti af lífi barna og skiptir þau miklu máli. Hugtakið vinátta á sér 

margar skýringar en flestir eru þó sammála um að vinátta sé gagnkvæmt samband milli 

tveggja einstaklinga þar sem báðir samþykkja sambandið. Vinátta er eitthvað sem 

einstaklingur býður sig fram í en ekki eitthvað sem hann er skyldaður í. Hún felur í sér 

félagsskap, nánd og ástúð auk þess sem traust og skuldbinding eru mikilvægir þættir 

vináttunnar. Áður fyrr var talið að vinátta hjá börnum myndaðist á grunnskóla aldri en 

rannsóknir í dag benda til þess að vinátta byrji að myndast mun fyrr, jafnvel á fyrstu 

árum leikskólans (Dunn, 2004). Foreldrar sjá börn sín í öðru ljósi þegar þau eiga 

samskipti við vini sína. Þau hafa þróað samúð, umhyggju og færnina til þess að geta sett 
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sig í spor annarra og beita þessari nýju færni sérstaklega þegar þau eru að tala um vini 

sína. Vegna þess hve börnum þykir vænt um vini sína og vináttan er mikilvæg í þeirra 

huga, þá hugsa þau um þarfir vinanna og setja sig í þeirra spor. Vináttan markar því 

upphaf sjálfstæðis hjá börnum. Þau eru ekki lengur háð foreldrum sínum til þess að 

sinna þörfum sínum í leik heldur eiga þau vin sem er mun meira spennandi heldur en 

foreldrar að leika við (Dunn, 2004).  

 Ung börn geta myndað vináttu sambönd, þrátt fyrir að þroski þeirra til að setja 

sig í spor annarra sé ekki langt á veg kominn. Rannsóknir hafa sýnt að börn á leikskóla 

aldri geta myndað vináttu samband þar sem eru gagnkvæm samskipti. Leikur hjá 

börnum er einnig mjög þróaður og geta þau unnið saman í leikjum, lagt skilning í 

leikreglur annarra barna, meðtekið þær og leikið með í leiknum (Dunn, 2004). Í gegnum 

þykjustuleikinn byrjar vináttan að þróast. Þegar börn leika sér í hópi annarra þá hafa þau 

ekki bara áhuga á sínum leik heldur fá þau einnig áhuga á leik annarra (Scarlett o.fl., 

2005). Það að geta unnið saman og deilt þykjustuleik er eitt af lykilatriðum vináttunnar 

og eftir því sem færni í þykjustuleik þróast því auðveldara er fyrir börn að eignast vini 

og viðhalda vináttu (Dunn, 2004).  

Þykjustuleikurinn er grundvöllur þess að börn myndi vináttu við önnur börn. 

Leikur eins barns verður að leik tveggja barna og hefur hann áhrif á myndun 

vináttusambanda með tvennum hætti. Fyrst má nefna að í gegnum þykjustuleikinn þá 

deila börn sínum tilfinningum og reynslu með öðrum. Í öðru lagi þá læra börn að leysa 

úr ágreiningi sem getur komið upp og þau læra að semja við hvort annað. Með því að 

semja við hvort annað þá læra þau að fylgja eftir sínum vilja og óskum en samt sem 

áður að virða vilja og óskir annarra (Scarlett o.fl., 2005). Flest börn taka stórt stökk í 

leik og samvinnu við aðra milli 18 -24 mánaða aldurs. Þróun í leik og vináttu á öðru 

aldursári felur einnig í sér þróun í sameiginlegri eftirhermu þar sem báðir aðilar í 

vináttusambandinu eru meðvitaðir um að vinurinn hermir eftir og læra þannig að 

skiptast á með því að vera fyrirmyndin. Þá læra þau einnig að taka tillit til hvors annars 

og horfa á hvað hinn er að gera og halda aftur af sínum þörfum á meðan. Því kemur ekki 

á óvart að þegar börn hafa náð færninni að skiptast á, byggja upp þykjustuleik saman og 

leika með tilfinningum, þá tekur þróun vináttu og leikur með öðrum stórt stökk. 

Möguleikar þeirra til að mynda vináttu við önnur börn eykst og verða önnur börn í 

umhverfinu mun meira spennandi félagsskapur heldur en foreldrar og aðrir fullorðnir 

(Dunn, 2004).   
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2.6 Samantekt 

Þróun félagsþroska barna hefst strax í frumbernsku þegar börn fara að sýna merki um 

samkennd. Í fyrstu eru þau þó bundin af sínum eigin tilfinningum og telja að allir deili 

þeirra tilfinningum og hugsunum. Smátt og smátt læra þau þó að setja sig í spor annarra 

og lesa í tilfinningar þeirra og hvernig þeim líður. Þau læra þá að nota sína reynslu og 

veita öðrum huggun eftir sinni reynslu. Þau geta því náð í plástur þegar einhver meiðir 

sig því að það gerði mamma þeirra þegar þau meiddu sig. Merki um leik sjást hjá 

nýburum og smátt og smátt verða þessir leikir nýbura að ævintýralegum þykjustuleik 

eftir því sem börnin eldast. Í fyrstu er þykjustuleikurinn oft eftirherma barnanna á 

daglegum atburðum. En eftir því sem þau verða eldri og leikurinn þróast þá er það ekki 

daglegt líf sem ýtir undir leikinn heldur eru það draumar og þrár barnanna sem drífa 

leikinn áfram. Nota börn þá leikinn til þess að fá útrás fyrir drauma sína og þrár. Í 

leiknum myndast oft fyrstu vináttuböndin því þar læra börn að skiptast á og virða 

tilfinningar annarra. 
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3 Félagsþroski barna með einhverfu 

 

Fræðimenn hafa haft mikinn áhuga á hugtakinu félagsfærni og gerðar hafa verið 

fjölmargar rannsóknir á þessu efni. Þar af leiðandi eru til margar skilgreiningar á 

hugtakinu og kenningar um hvað félagsfærni sé. Sama hver skilgreiningin er þá er ljóst 

að börn með einhverfu hafa frávik í félagsfærni (Matson, Matson, og Rivet, 2007). Þau 

sýna einnig frávik í hæfni til þess að herma eftir því sem þau sjá. Börnum finnst gaman 

að herma eftir því sem fullorðinn einstaklingur gerir og er þessi eftirherma almennt 

sjálfsprottin. Aftur á móti þarf oft að kenna börnum með einhverfu einfalda eftirhermu 

eins og að klappa eða standa upp (Weiss og Harris, 2001). Harris (2006) segir í túlkun 

sinni á rannsókn Baron-Cohen frá 1989 að börn með einhverfu fylgi sama ferli í 

félagsþroska og önnur börn en þroskinn sé hægari hjá þeim. Rannsókn Landa, Holman 

og Garrett-Mayer (2007) styður við þessa túlkun Harris en niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til þess að félagsþroski barna með einhverfu sé mun hægari en hjá jafnöldrum 

þeirra. Sú færni sem börn hafa náð við átta til tíu mánaða aldur hafa jafnaldrar þeirra 

sem eru með einhverfu ef til vill ekki að ná fyrr en við fjórtán mánaða aldur. Í 

rannsókninni kom í ljós að við 14 mánaða aldur hafa börn með einhverfu dregist aftur úr 

jafnöldrum sínum og sýna veruleg frávik. Börn sem greinast eftir tveggja ára aldur, 

fylgja sínum jafnöldrum fyrst um sinn og sést lítill munur á félagsþroska þeirra. Við 

tveggja ára aldur fara börnin oft að sýna meiri einkenni einhverfu og þá fer bilið að 

breikka. Sýna þau þá minni fjölbreytni í samskiptum og félagslegri hegðun (Landa, 

Holman, og Garrett-Mayer, 2007) 

Þegar félagsfærni barna með einhverfu er skoðuð sjást ýmis frávik svo sem, lítið 

frumkvæði að samskiptum, sameinuð athygli er slök auk þess sem að þykjustuleikur er 

slakur. Þau eiga erfitt með að setja sig í spor annarra, sérkennileg áráttukennd hegðun er 

til staðar auk þess sem að málnotkun þeirra er oft sérkennileg (Harris, 2006, Landa o.fl., 

2007, Matson o.fl., 2007). 

3.1 Sameinuð athygli 
Ungabörn sýna strax við eins árs aldur sameinaða athygli þar sem þau annað hvort 

fylgja augnaráði annarra eða krefjast þess að aðrir fylgi þeirra augnaráði. Með 

sameinaðri athygli skapa þau samband við aðra í kringum sig (Harris, 2006). Eitt af 

einkennum frábrugðins félagsþroska hjá börnum með einhverfu er slök sameinuð 

athygli. Jones, Carr og Feeley (2006) segja í grein sinni „Multiple Effects of Joint 
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Attention Intervention for Children with Autism“, að slök sameinuð athygli hjá börnum 

með einhverfu sé ekki aðeins vegna þess þau eigi erfitt með að skiptast á augnráði og 

lesa í hefðbundna líkamstjáningu, heldur frekar að þau hafi takmarkaðan áhuga á 

félagslegum samskiptum (Jones, Carr, og Feeley, 2006). Í rannsókn Landa og félaga 

(2007) kom fram að börn með einhverfu sýndu mjög slaka færni í sameinaðri athygli. Í 

annarri rannsókn, sem gerð var af Colombi og félögum (2009) var borin saman 

félagsleg hegðun barna með einhverfu og barna með önnur þroskafrávik. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að börn með einhverfu hafa mun slakari færni í sameinaðri 

athygli en börn með önnur þroskafrávik. Charman og fleiri (1997) komust að þeirri 

niðurstöðu í rannsókn þeirra að börn með einhverfu hafa meiri áhuga á vélknúnum 

leikföngum. Þau beindu augliti sínu oft að leikföngum en notuðu aldrei sameinaða 

athygli til þess að deila með fullorðnum hvert þau voru að horfa (Charman o.fl., 1997).  

3.2 Samskipti við aðra 
Börn með einhverfu sýna öðrum sjaldan áhuga. Þau sýna oft ekki eins sterk viðbrögð 

þegar foreldrar þeirra fara frá þeim og jafnaldrar þeirra. Þau sýna þó stundum ánægju 

þegar þau sjá kunnuglegt andlit en í flestum tilvikum sýna þau lítinn sem engan áhuga á 

öðrum í kringum sig (Weiss og Harris, 2001). Í rannsókn Landa og félaga (2007) kom 

fram að félagsleg samskipti barna með einhverfu voru slök miðað við jafnaldra þeirra. 

Oft er skortur á gagnkvæmum samskiptum við aðra og eiga börnin aðeins samskipti við 

einhvern annan þegar þau vanhagar um eitthvað og þurfa að fá sínum þörfum fullnægt 

(Downs og Smith, 2004). Samkvæmt greiningarviðmiðum ICD-10 geta börn með 

einhverfu átt erfitt með að tileinka sér þá félagslegu hegðun sem þykir viðeigandi í 

menningarheimi þeirra. Þau eiga því erfitt með að eiga samskipti við aðra þar sem þau 

þekkja ekki samskiptareglurnar í samfélaginu (World Health Organization, 1992). Í 

rannsókn Downs og Smith (2004) setja höfundar fram þá tilgátu að börn með einhverfu 

skorti vilja og samkennd til þess að deila reynslu sinni og tilfinningum með öðrum. Þeir 

komast að þeirri niðurstöðu að þetta áhugaleysi barna með einhverfu sé tilkomið vegna 

þess að þau eigi erfitt með að skilja og bregðast við félagslegum vísbendingum frá 

öðrum í kringum sig. 

3.2 Leikur hjá börnum með einhverfu 
Leikurinn ýtir undir þróun félagsþroska og börn með einhverfu sýna frávik í leik sem 

tengja má við frávik þeirra í félagsþroska (Naber o.fl., 2008). Í rannsókn Williams og 

Reddy og Costall (2001) „Taking a Closer Look at Functional Play in Children with 
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Autism“, kom í ljós að þegar leikur barna með einhverfu er borinn saman við leik 

annarra barna sjást ýmis frávik. Leikur hjá börnum með einhverfu snérist oftar en ekki 

aðeins um eina athöfn eins og til dæmis að keyra bíl eftir jörðinni aftur og aftur. Í 

greiningarviðmiðum ICD-10 segir að börn með einhverfu hafi oft sérkennilega áráttu-

kennda hegðun og séu stundum föst í ákveðinni hefð sem erfitt er fyrir þau að víkja frá. 

Geta þau leikið sér með aðeins eitt leikfang og eru mjög vanaföst á hvernig þau leika 

með þetta tiltekna leikfang (World Health Organization, 1992). Börn með einhverfu 

sýna ekki eins mikinn margbreytileika í leiknum og önnur börn og sýna þau lítið af 

svokölluðum leikkeðjum þar sem leikurinn hefur atburðarrás (Williams, Reddy, og 

Costall, 2001). 

Willams og fleiri (2001) settu fram þá tilgátu að ástæða þess að börn með 

einhverfu sýndu frábrugðinn þroska í leik, sé að finna mjög snemma á þeirra lífsævi. 

Má rekja það aftur til þess aldurskeiðs þar sem táknrænn leikur byrjar að þróast hjá 

ungabörnum. Merki þykjustuleiks fara að sjást á öðru ári barnanna þar sem eftirherma 

spilar stórt hlutverk. Börn eru þá oft að leika eitthvað sem hefur gerst í þeirra daglega 

lífi (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Samkvæmt ICD-10 þá eiga börn með einhverfu 

oft erfitt með að leika og eiga samskipti við aðra þar sem þau hafa ekki eins ríkt 

ímyndunarafl og önnur börn og skilja oft ekki hvað þau eru að fara í sínum þykjustuleik 

og eiga erfitt með að taka þátt í leiknum þar þau skilja ekki leikreglurnar (World Health 

Organization, 1992). Þróun í leik felur í sér þróun í eftirhermu þar sem barnið leikur sér 

með því að herma eftir daglegum athöfnum sem það hefur séð heima hjá sér eða í 

umhverfinu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). Börn sem leika sér að því að herma eftir 

hvort öðru læra þannig að skiptast á en það er mikilvægur þáttur í leiknum (Dunn, 

2004). Börn með einhverfu eiga í erfiðleikum með að læra að herma eftir því sem aðrir 

gera. Ólíkt öðrum börnum, sem læra sjálfkrafa að leika með bíl með því að horfa á 

önnur börn, þá gefa börn með einhverfu oft lítinn gaum að því hvað aðrir eru að gera og 

hvernig þeir meðhöndla leikföng eða aðra hluti (Weiss og Harris, 2001) 

3.4 Leikur og vinátta 
Vinátta er gagnkvæmt samband tveggja aðila og felur hún í sér nánd, ástúð og 

félagsskap. Börn á leikskólaaldri mynda vináttu við önnur börn í gegnum leik og oft 

mjög þróaðan þykjustuleik (Dunn, 2004). Börn með einhverfu geta átt í erfiðleikum 

með gagnkvæm samskipti við aðra og stundum eiga þau aðeins í samskiptum við aðra 

þegar þau vanhagar um eitthvað (Downs og Smith, 2004). Í bók Judy Dunn 
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„Childrens´s friendsship“ (2004) segir að þegar börn hafi þróað með sér vináttu þá þrói 

þau í leiðinni samúð, umhyggju og færnina til þess að setja sig í spor annarra. Börn með 

einhverfu geta haft frávik í því að átta sig á tilfinningum annarra og setja sig í spor 

þeirra (World Health Organization, 1992, Harris, 2006, Landa o.fl., 2007, Matson o.fl., 

2007). 

 Leikur barna með einhverfu getur verið einhæfur og þau aðeins leikið einn og 

sama leikinn aftur og aftur eða leikið með sama leikfangið alltaf. Leikur þeirra hefur oft 

ekki eins mikinn tilgang og hjá öðrum börnum (Williams o.fl., 2001). Leikur barna sem 

hafa engin frávik í félagsþroska er oft mjög þróaður og í gegnum leikinn mynda þau 

sambönd við aðra sem geta orðið að vináttu (Dunn, 2004). Eftir því sem leikurinn þróast 

verður hann flóknari og reynir meira á ímyndunarafl barnanna þar sem þykjustu-

leikurinn tekur öll völd. Í gegnum þykjustuleikinn læra börnin að deila sínum 

tilfinningum og leysa úr ágreiningi (Scarlett o.fl., 2005). Ímyndunarafl barna með 

einhverfu er oft ekki eins ríkulegt og hjá öðrum börnum og því eiga þau erfitt með að 

halda í við hin börnin í þykjustuleiknum sem reynir mikið á ímyndunaraflið (World 

Health Organization, 1992). Börn taka oft vel eftir því sem foreldrar eða aðrir fullorðnir 

gera og finnst gaman að herma eftir því í leik sínum. Börn með einhverfu vantar 

stundum þennan hæfileika til að fylgjast með umhverfi sínu og herma eftir og þarf oft 

að kenna þeim einföldustu eftirhermur (Weiss og Harris, 2001). Þegar barn hefur slaka 

færni í leik eru meiri líkur á að það einangrist frá barnahópnum (Scarlett o.fl., 2005). 

3.5 Samantekt 

Börn með einhverfu hafa frávik í félagsþroska. Þroski þeirra er hægari og sýna þau 

frávik á ýmsum sviðum félagsþroskans. Sameinuð athygli er oft slök hjá þeim þar sem 

þau eiga erfitt með að skiptast á augnaráði og hafa takmarkaðan áhuga á félagslegum 

samskiptum. Oft eiga þau aðeins samskipti við aðra þegar þau vanhagar um eitthvað 

sem þau ekki geta orðið sér úti um sjálf. Því taka þau stundum ekki eftir tilraunum 

annarra til þess að eiga samskipti við þau. Leikur barna með einhverfu er oftar en ekki 

mjög fábreyttur og leika þau sér stundum aðeins með eitt ákveðið leikfang en leikurinn 

með það leikfang er oft ekki viðeigandi. Gæti það komið til vegna þess að eftirherma 

hjá börnum með einhverfu er slök og læra þau ekki af öðrum hvernig á að nota 

leikföngin og þarf oft að þjálfa þau bæði í leik og annarri félagsfærni.  
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4 Félagsfærniþjálfun barna með einhverfu 

 

Frávik í félagsþroska hjá börnum með einhverfu koma oft í veg fyrir að þau taki virkan 

þátt í því sem er í kringum þau og ýta frekar undir að þau einangrist frá jafnöldrum 

sínum. Því ætti þjálfun félagsfærni að vera í námskrá hvers barns með einhverfu. 

Félagsleg samskipti eru oft ekki mjög eftirsóknarverð í huga barna með einhverfu og 

því verður stöðugt að finna ný og ný tækifæri til þess að þjálfa félagsfærni svo að þau 

upplifi félagsleg samskipti og smátt og smátt þyki þau eftirsóknarverð. Þó er ekki til ein 

leið sem er nægilega yfirgripsgripsmikil til þess að þjálfa alla þætti félagsfærni. 

(Romanczyk, White og Gills, 2005). Hér á eftir verður fjallað um nokkrar leiðir og 

aðferðir hagnýtar atferlisgreiningar í félagsfærniþjálfun og leikþjálfun fyrir börn með 

einhverfu. Byggt er á yfirlitsgrein Matson, Matson og Rivet á þjálfunaraðferðum á 

félagsfærni fyrir börn með einhverfu. Yfirferðin byggir einnig á grein Stahmer, 

Ingersoll og Carter á aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar til þess að efla leik. Einnig 

er vitnað í grein Romanczyk, White og Gills um félagsfærniþjálfun barna með 

einhverfu. Auk þess er vitnað í umfjöllun Autism Spectrum Institute of Illinois State 

University um aðferðir til félagsfærniþjálfunar. 

4.1 Eftirherma og styrkir  

Aðferðin Eftirherma og styrkir (Modeling and reinforcement) gengur út á að ákveðin 

færni er framkvæmd sem svo barn með einhverfu á að herma eftir. Hægt er að þjálfa 

augnsamband, tónhæð eða samhengi í máli og tali svo dæmi séu tekin. Barninu eru 

gefnir bæði félagslegir og ætilegir styrkjar fyrir rétta svörun. Þessi aðferð er áhrifarík en 

hentar oft betur eldri börnum með góðan vitsmunaþroska og færni til að yfirfæra 

þekkingu án mikillar þjálfunar (Matson o.fl., 2007).   

4.2 Jafningjafræðsla  

Eitt af einkennum einhverfu eru erfiðleikar við að yfirfæra lærða færni yfir á aðrar 

aðstæður. Börn með einhverfu eiga í erfiðleikum með að aðlaga það sem þau hafa lært 

að nýjum aðstæðum. (Romanczyk o.fl., 2005). Því ætti þjálfun á yfirfærslu að vera inni í 

þjálfunaráætlun um félagsfærni. Í yfirferð sinni á aðferðum við félagsfærniþjálfun segja 

Matson og félagar að ef til vill séu jafnaldrar barnanna bestu kennararnir í yfirfærslu og 

því getur Jafningjafræðsla (Peer-mediated interventions) verið góð aðferð. Þroski þeirra 

hefur farið eðlilega fram og hæfnin til að aðlaga lærða færni yfir á nýjar aðstæður hefur 
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þróast jafnt og þétt hjá þeim. Börnum sem hafa eðlilega þroskaframvindu er kennt 

hvernig þau geta sýnt rétta hegðun eða styrkt rétta félagslega hegðun hjá börnum með 

einhverfu. Styrkleikar aðferðarinnar eru að hún ýtir undir að börnin séu hluti af hópnum 

í stað þess að einangrast frá honum.Veikleikar þessarar aðferðar eru að hún er mjög 

bundin við skóla eða kennslustofu, þar sem önnur börn eru þjálfarar. Einnig vaknar upp 

sú siðferðilega spurning hvort rétt sé að börn séu látin kenna öðrum börnum (Matson 

o.fl., 2007). 

4.3 Styrkjakerfi og virkni  

Aðferðin Styrkjakerfi og virkni (Reinforcement scedules and activities) lofar góðu og 

hefur sýnt góðan árangur sérstaklega fyrir ung börn. Aðferðin sjálf er einföld og engrar 

sérstakrar færni krafist. Hún byggir á því að styrkja og hvetja með ákveðnu millibili. 

Ætilegir styrkjar geta stundum virkað betur við þjálfun barna með einhverfu. Með 

ætilegum styrkjum má ná fram betri svörun en með öðrum styrkjum þar sem börnum 

með einhverfu finnst stundum óþægilegt að láta snerta sig. Því geta félagslegir styrkjar 

eins og til dæmis, klapp á bakið eða hrós ekki virkað sem skyldi þar sem börnin skilja 

ekki hvað þeir þýða. Virkniáætlun er röð af orðum eða myndum og gefa börnunum 

vísbendingu um að hefja röð verkefna (McClannahan og Krantz, 1999). Virkniáætlun 

getur orðið eða virkað vel á sama hátt og styrkjakerfi. (Matson o.fl., 2007). 

4.4 Handrit og félagsfærnisögur  

Aðferðin handrit og félagsfærnisögur (Scripts and social stories) er einhverskonar form 

af kennsluáætlun. Innihald handritanna eða sagnanna felur í sér mismunandi kennslu í 

félagsfærni sem er kynnt fyrir börnum í gegnum bók, kynningu á tölvu, tónlist eða 

sjónrænar vísbendingar. Oft eru notaðar nokkrar sögur og geta þær allar haft eitthvert 

þema. Hægt er að nota félagsfærnisögurnar sem æfingartæki þar sem barnið les söguna 

og æfir sig svo á þeirri hegðun og viðbrögðum sem koma fram í sögunni. Þessi aðferð 

hentar vel í skólaumhverfi þar sem hún líkist öðrum aðferðum sem notaðar eru innan 

veggja skólans (Matson o.fl., 2007). 

4.5 Áhugasvið notað til að ýta undir leik 

Í aðferðin Áhugasvið notað til að ýta undir leik (Using stereotyped behavior to increase 

appropiate play) er áhugi fundinn hjá hverju barni hverju sinni og þeim áhuga er 

blandað inn í leikþjálfun. Ef barn hefur mikinn áhuga á Disney persónum þá eru þær 

notaðar í leikþjálfun þess. Með þessu er áhugi barnsins á leiknum vakinn þar sem 
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leikurinn inniheldur eitthvað sem það hefur áhuga á. Leikurinn verður félagslegri og 

virka Disney persónurnar sem styrkur fyrir leikinn. Getur þessi aðferð ýtt undir meiri 

samskipti við jafnaldra barnsins (Stahmer, Ingersoll, og Carter, 2003). 

4.6 Þjálfun lykilsvörunar 

Þjálfun lykilsvörunar (Pivotal response training) tekur fyrir ákveðna hegðun sem þjálfa 

á í náttúrulegu umhverfi. Í þjálfuninni er notast við leikföng og aðra hluti sem eru 

aldursviðeigandi fyrir barnið auk þess sem barnið er styrkt fyrir rétta svörun. Þjálfunin 

fer fram í gegnum samskipti barnsins og þjálfans og þeirra umræðu um verkefnið. 

Barninu er kennt að bregðast við ákveðnum vísbendingum og styrkjum, auka áhuga og 

bæta sjálfstjórn. Í þjálfunarstund í þjálfun lykilsvörunnar verða fyrirmæli að vera skýr 

og beina barninu einungis að því verkefni sem er verið að taka fyrir. Þegar verið er að 

þjálfa nýtt verkefni eða færni þá er sú færni sem barnið kann fyrir notuð sem truflun við 

þjálfun nýju færninnar. Áhersla er á að samvinna sé milli barnsins og þjálfans við val á 

verkefnum. Þjálfun lykilsvörunnar hefur verið notuð mikið til þess að bæta leikfærni 

barna. Sem dæmi má taka að hægt er að nota þjálfun lykilsvörunnar til þjálfunar á réttri 

notkun á lest og lestarteinum. Í gegnum leikinn með lestina (sem barnið hefur valið) 

geta farið fram umræður um hvernig lestin sé á litin eða hvaða hljóð hún gefur frá 

sér.(Autism Spectrum Institute of Illinois State University) 

4.7 Gagnkvæm eftirherma 

Gagnkvæm eftirherma (Reciprocal imitation training) var þróuð til að kenna 

sjálfsprottna eftirhermu hjá börnum með einhverfu í umhverfi þar sem leikur fer fram. 

Aðferðin var hönnuð til þess að hvetja til sameiginlegra gjörða milli þjálfa og barna. 

Aðferðin byggir á því að þjálfinn hermir eftir hljóðum og athöfnum barnsins og skráir 

niður hvaða athafnir það og þjálfinn eru að framkvæma á svipaðan máta. Gildi 

aðferðarinnar hefur sannað sig í þróun þykjustuleiksins hjá börnum með einhverfu. 

Börn sem notið hafa aðferðarinnar lærðu þykjustuleik í samskiptum við fullorðna og 

einnig sáust merki um bætta félagsfærni og sameinaða athygli (Stahmer o.fl., 2003).  

4.8 Mismunastyrking æskilegrar hegðunar 

Fræðimenn hafa átt erfitt með að þróa aðferðir sem auka leik hjá börnum með einhverfu 

en draga jafnframt úr styrkjanotkun. Yfirfærsla og sjálfstæði í leik getur verið erfið fyrir 

mörg börn með einhverfu. Getur reynst erfitt að kenna þeim að dvelja við leik eða 

afþreyingarefni í ákveðin tíma. Mismunastyrkingu æskilegrar hegðunar (Differential 
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reinforcement of appropiate behavior) byggir á því að þjálfinn fylgist með hegðun 

barnsins þar sem atburðarrás er endurtekin. Ef barnið, undir lokin, er að leika á 

viðeigandi hátt þá er það styrkt með frumstyrk eða félagstyrk. Ef barnið sýnir hins vegar 

ekki viðeigandi leik undir lokin þá er það hvatt til þess snúa sér aftur að verkefninu og 

hlýtur engan styrk (Stahmer o.fl., 2003).  

4.9 Kennsla í sjálfsstjórnun 

Sjálfstjórnun (Self management training) er önnur leið til þess að þjálfa börn sjálfstæði í 

leik og yfirfærslu án þess að börnin treysti á þjálfa eða foreldri stöðugt. Sjálfstjórn felur 

í sér að, meta frammistöðu sína, fylgjast með sjálfum sér og sjálfsstyrking. Aðferðin 

þjálfar börnin í að fylgjast með hegðun sinni þegar þjálfinn er ekki að fylgjast með. Hjá 

börnum sem hafa stuðst við sjálfstjórn hefur félagsleg þátttaka aukist og dregið hefur úr 

truflandi hegðun. Aðferðin hefur einnig áhrif á sjálfstæð tjáskipti barna við aðra 

(Stahmer o.fl., 2003). 

4.10 Lifandi sýnikennsla og leikhandrit 

Rannsóknir á lifandi sýnikennslu (In vivo modeling) hafa sýnt að einstaklingar með 

einhverfu geta lært nýja færni með því að horfa á fyrirsjáanlega og endurtekna 

atburðarrás. Í lifandi sýnikennslu eru notað lifandi fyrirmyndir og reynsla af notkun 

aðferðarinnar hefur sýnt að börn með einhverfu eiga auðveldara með að læra nýja færni. 

Lifandi sýnikennsla er til dæmis góð til þess að kenna börnum með einhverfu viðeigandi 

leik. Leikhandrit geta ýtt undir leik og félagsleg samskipti hjá börnum með einhverfu. 

Þá er þeim kennt að fara eftir lifandi sýnikennslu sem er byggð á ákveðnu handriti. 

Handritið inniheldur bæði yrta og óyrta hegðun. Börn með einhverfu læra handritin og 

nota þau í sínum leik í leikþjálfun (Stahmer o.fl., 2003). 

4.11 Samantekt 

Frávik í félagsþroska hjá börnum með einhverfu verða oft til þess að þau einangrast frá 

jafnöldrum sínum og þau taka ekki virkan þátt í leik þeirra. Því er mikilvægt að 

félagsfærniþjálfun sé innifalin í öllum þjálfunaráætlunum barna með einhverfu. Þær 

aðferðir sem farið var í að framan tilheyra allar hagnýtri atferlisgreiningu og er þeim 

ætlað að þjálfa félagsfærni og leik hjá börnum með einhverfu. Í þessum aðferðum er oft 

lögð áhersla á eftirhermu og að nýta hvert tækifæri til þess að þjálfa félagfærni. Oft er 

notaðir styrkjar til þess að auka þá færni sem verið er að þjálfa. Yfirfærsla skiptir einnig 

miklu máli og er mikilvægt að hún sé tekin inn í þjálfunaráætlunina. 
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5 Myndbandseftirherma  

 

Hér að framan hefur verið farið lauslega yfir nokkrar aðferðir hagnýtrar 

atferlisgreiningar til félagsfærniþjálfunar barna með einhverfu. Við yfirferð höfundar á 

því efni vakti ein aðferð sérstaka athygli sem höfundur hafði mikinn áhuga á að kynna 

sér betur. Myndbandseftirherma er ein af þeim aðferða sem ætlaðar eru til félagsfærni-

þjálfunar. Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um myndbandseftirhermu og þær rann-

sóknir sem hafa verið gerðar á aðferðinni. 

5.1 Hvað er myndbandseftirherma?  

Myndbandseftirherma er aðferð sem hefur verið þróuð til þess að auðvelda þjálfun í því 

að fylgjast með og herma eftir fyrir börn og einstaklinga með einhverfu.Við notkun 

aðferðarinnar er barni með einhverfu sýnt myndskeið af ákveðinni færni. Þegar 

myndskeiðinu er lokið er barninu ætlað herma eftir þeirri færni sem kom fram á 

myndskeiðinu. (Corbett, 2003). Áður en þjálfun með myndbandseftirhermu hefst verður 

að ganga úr skugga um að barnið hafi náð tökum á einfaldri eftirhermu til dæmis að 

setja kubb ofan í fötu. Barnið verður að hafa færni til þess að fylgjast með því sem er í 

meters fjarlægð frá því eða lengra. Einnig verður það að hafa sýnt áhuga á sjónvarpi og 

myndböndum til þess að hægt sé að nota aðferðina með barninu (Weiss og Harris, 

2001). Þegar þjálfunin hefst er barnið fyrir framan sjónvarp og það beðið að sitja 

hljóðlega og fylgjast með. Því er svo hrósað fyrir að fylgjast með og einbeita sér 

(Corbett, 2003).  

Á myndbandinu er færni framkvæmd af fyrirmynd sem annað hvort getur verið 

barnið sjálft eða önnur manneskja til dæmis þjálfi, systkini eða önnur börn í umhverfi 

barnsins. Myndskeiðið sýnir ákveðna færni framkvæmda, endurtekið (Stahmer o.fl., 

2003). Best er að byrja á einföldum atriðum á meðan barnið er að læra hvernig ferlið 

gengur fyrir sig og mikilvægt er að nærmynd sé af færninni svo að barnið sjái hvað er 

að gerast á myndskeiðinu. Myndskeiðið er spilað endurtekið í ákveðinn tíma og er gott 

að hafa fimm sekúndur á milli þess sem það endar og þangað til það byrjar aftur (Weiss 

og Harris, 2001). Eftir að hafa fylgst með myndskeiðinu í ákveðinn tíma þá er barnið 

beðið um að herma eftir þá færni sem það sá á myndskeiðinu (Corbett, 2003). 

 



27 
 

5.2 Rannsóknir á myndbandseftirhermu 

Í röð tilviksrannsókna sem framkvæmdar voru af Corbett sýndu niðurstöður að:  

a) Myndbandseftirherma er árangursrík aðferð til þess að þjálfa færni á ýmsum 

sviðum hjá börnum með einhverfu og jafnvel hjá þeim sem hafa töluvert skertan 

vitsmunaþroska. 

b)  Börn sem nutu þjálfunar með myndbandseftirhermu voru yfirleitt mjög fljót að 

ná valdi á þeirri færni sem var verið að þjálfa. 

c) Ef notast er við aðferðir atferlisþjálfunar með myndbandseftirhermu geta börnin 

náð fullkomnu valdi á færninni. Þá er hægt draga úr sýningu myndskeiðanna 

smátt og smátt og börnunum þjálfuð í að yfirfæra færnina á aðrar aðstæður 

(Corbett, 2003).  

Aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á myndbandseftirhermu sýna sömu 

niðurstöður. Í rannsókn Apple, Billingsley og Schwartz (2005) sýndu niðurstöður að 

myndbandseftirherma er árangursrík aðferð til þess að þjálfa börn með einhverfu í 

félagslegum samskiptum. Rannsókn Nikopoulos og Keenan (2007) styður einnig við 

þessa fullyrðingu en í rannsókn þeirra kom í ljós að í þjálfun með notkun 

myndbandseftirhermu jókst viðeigandi félagshegðun og um leið dró úr annarri hegðun 

sem talin var óviðeigandi.  

 Rannsóknir hafa sýnt árangur af myndbandseftirhermu bæði til þess að auka 

félagsfærni barna með einhverfu og til að draga úr óviðeigandi hegðun (Nikopoulos og 

Keenan, 2007). Cihak, Fahrenkroq, Ayres og Smith (2009) bentu á að það getur verið 

erfitt að finna heppilegar aðstæður fyrir börnin, til að horfa á myndskeiðin. Annað hvort 

þurfa þau að fara úr þeim aðstæðunum sem þau eru í og fara þangað sem sjónvarpið og 

myndbandstækið er staðsett. Eða þau þurfa að horfa á myndskeiðið innan um hóp af 

samnemendum sínum og geta þá truflað hópinn með því að vera horfa á sjónvarp. 

Gerðu Cihak og félagar því tilraun með að sýna myndskeiðin í video iPod
1
 og gátu 

börnin því horft á myndskeiðið hvenær sem var án þess að trufla þá sem í kringum þau 

voru. Þessi aðferð að nota video iPod gerir myndbandseftirhermu enn áhrifaríkari sem 

aðferð til þess að breyta og bæta hegðun (Cihak, Fahrenkroq, Ayres, og Smith, 2009). 

Rannsókn þeirra gerði þó meira en að sanna gildi video iPod við notkun 

myndbandseftirhermu heldur studdu niðurstöður rannsóknarinnar við niðurstöður 

                                                           
1
 Myndbands-tónhlaða 
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annarra rannsókna um myndbandseftirhermu á sviði félagsfærniþjálfunar barna með 

einhverfu.  

Þó að rannsóknir um áhrif þjálfunar myndbandseftirhermu séu ekki margar þá 

hafa niðurstöður þeirra bent til þess að myndbandseftirherma sé áhrifarík viðbót við 

félagsfærniþjálfun barna með einhverfu. Helga Haraldsdóttir (2008) segir í rannsókn 

sinni að flestar rannsóknir á myndbandseftirhermu skorti þó ákveðin sjónarhorn. Hún 

segir að ávalt sé gert ráð fyrir að börn í rannsóknunum hafi frávik í félagsþroska en 

aldrei sé nein athugun gerð á félagsþroska barnanna. Helga segir einnig að ákveðin galla 

megi finna í hönnun myndskeiðanna, börn virðast ekki taka eins vel eftir þegar 

fyrirmyndin er fullorðinn einstaklingur (Helga Haraldsdóttir, 2007). Í rannsókn Helgu 

þar sem hún túlkar grein Rogers frá árinu 2000, sem birtist í Journal of Autism and 

Developmental Disorders, kemur fram að í aðferðum þar sem fullorðinn þjálfar 

félagsfærni hefur yfirfærsla verið slök ef miðað er við þegar samskipti við jafnaldra eru 

notuð til þess að þjálfa félagsfærni. Í rannsókn Helgu var markmiðið að auka 

þykjustuleik hjá dreng sem var fjögurra ára og tíu mánaða. Við grunnlínuathugun var 

þykjustuleikur hans á við tveggja ára barn. Við eftirfylgd, fimm vikum eftir að þjálfun 

með myndbandseftirhermu lauk, þá var þykjustuleikur drengsins orðinn á við leik 

þriggja og hálfs árs barns (Helga Haraldsdóttir, 2007 ).  

Þar sem slök færni til yfirfærslu er eitt af einkennum einhverfu þá er þjálfun 

yfirfærslu ávallt mikilvægur þáttur í þjálfunaráætlun barna með einhverfu. Því án 

yfirfærslu þá takmarkast sú færni sem börnin læra einungis við þær aðstæður sem þau 

læra í. Yfirfærsla hefur löngum verið vandi í þjálfunaráætlunum fyrir börn með 

einhverfu en með myndbandseftirhermu má segja að von sé að finna. Eðli sjónvarpsins 

virðist höfða til barna með einhverfu og svara þau vel myndbandseftirhermu sem 

þjálfunaraðferð. Virðast börn yfirfæra þá færni sem þau læra yfir á aðrar aðstæður. Því 

liggja styrkleikar aðferðarinnar í því, að hún höfðar til barna með einhverfu og hún 

stuðlar að yfirfærslu. Auk þess er hún kostnaðarlítil, sparar tíma og gefur hugsanlegan 

möguleika á því að þjálfa stærri hóp barna (Helga Haraldsdóttir, 2007).  

Helga bendir á að erfitt sé að meta áhrif aðferðarinnar þar sem þróun sé enn á 

fyrstu stigum og langtímaáhrif af henni séu ekki enn orðin ljós. Rannsóknir benda þó til 

að aðferðin komi með nýjar áherslur inn í félagsfærniþjálfun barna með einhverfu. Því 

þar sem áherslur í þeim þjálfunaraðferðum, sem notaðar eru með börnum með 

einhverfu, breytast oft eftir því sem þau eldast, þroskast og öðlast nýja færni þá er 

myndbandseftirherma góð viðbót við þær aðferðir sem til eru. Aðferðin hefur þó sínar 
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takmarkanir því einungis er hægt að nota aðferðina með þeim börnum sem hafa 

einhvern orðaforða, miðlungs eða góðan vitsmunaþroska og hafa færni til að læra og 

herma eftir því sem þau sjá. Þessar forsendur útiloka sjálfkrafa stóran hluta af börnum 

og unglingum með einhverfu (Helga Haraldsdóttir, 2007). 

5.3 Samantekt 

Myndbandseftirherma er aðferð sem þróuð hefur verið til þess að auðvelda 

félagsfærniþjálfun barna með einhverfu. Rannsóknir hafa sýnt að aðferðin hefur skilað 

góðum árangri og börn sem hafa hlotið þjálfun með myndbandseftirhermu eru yfirleitt 

mjög fljót að ná þeirri færni sem þjálfuð er. Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

myndbandseftirherma dregur úr óviðeigandi hegðun jafnframt því sem hún ýtir undir 

æskilega hegðun. Nýjasta útfærslan á aðferðinni er að nota video iPod í stað sjónvarps 

og myndbandstækis. Þannig geta börn nálgast myndskeiðin hvar sem er og þurfa ekki 

að fara afsíðis til þess að horfa á myndskeiðið eða trufla aðra með því að horfa á það 

inni í hóp jafnaldra sinna. Myndbandseftirherma virðist auka færni til yfirfærslu betur 

en aðrar aðferðir og leiðir þannig til aukins sjálfstæðis. Aðferðin er auk þess 

kostnaðarlítil og sparar tíma. Framtíðarsýnin er sú að ef til vill sé hægt að þjálfa hóp af 

börnum í einu með einu myndskeiði.  
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6 Myndbandseftirherma í notkun 

 

Til þess að skýra betur frá myndbandseftirhermu  fylgir þessu verkefni lítið myndskeið 

sem gæti hentað í þjálfun. Börn með einhverfu hafa oft ekki eins ríkt ímyndunarafl og 

jafnaldrar sínir (World Health Organization, 1992). Því er mikilvægt að þjálfa 

þykjustuleik og ímyndunaraflið hjá börnum með einhverfu svo að þau eigi möguleikann 

á að taka þátt í leik jafnaldra sinna. Því var ákveðið að þykjustuleikur yrði viðfangsefni 

myndskeiðsins. Sá þykjustuleikur sem varð fyrir valinu var strætóleikur þar sem hann er 

sígildur leikur og börn á öllum aldri leika sér í leiknum.  

6.1 Strætóleikur 

Strætóleikur byggist á því að stólum er raðað í röð og tekur einn að sér hlutverk 

strætóbílstjórans og sest fremst í sætaröðina. Strætóbílstjórinn keyrir svo um bæinn í 

þykjustunni og tekur upp farþega sem önnur börn í hópnum leika. Leikurinn krefst því 

samspils tveggja eða fleiri einstaklinga og verða þeir að geta unnið saman í leiknum og 

tekið eftir því hvað leikfélagarnir eru að gera og brugðist við því. Ímyndunaraflið hjá 

börnunum nýtur sín mikið í leiknum þar sem þau þurfa að ímynda sér að röð af stólum 

sé strætó og að þessi strætó geti keyrt þau á ímyndaðan áfangastað. Dunn (2004) segir 

að þegar börn geta unnið saman og sett leikreglur, fylgt þeim og leikið saman þá sé 

leikurinn orðin mjög þróaður.  

6.2 Handritsgerð 

Eftir að leikurinn var ákveðinn var næsta skref að semja handrit. Ákveðið var að notast 

tvær fyrirmyndir í leiknum til þess að þjálfa einnig samskipti tveggja. Til þess að 

leikurinn ætti sér skýrt upphaf spyr önnur fyrirmyndin hina hvort hún sé til í að koma í 

strætóleik. Þannig hefst leikurinn og fyrirmyndirnar fara að sækja stóla og stilla upp 

leikmyndinni. Önnur fyrirmyndin (sú sem á hugmyndina að leiknum) leiðbeinir svo 

leikfélaganum í gegnum leikinn og er einskonar sögumaður. Hún skiptir svo í hlutverk 

og setur reglurnar í leiknum með því að segja „ég er í þykjustunni strætóbílstjórinn og 

stólarnir eru strætóinn, vilt þú vera farþeginn?“. Þannig er hún búin að setja sögusviðið 

og skipa í hlutverk. Þær aðstæður gætu þó komið upp að leikfélaginn vildi heldur vera 

strætóbílstjórinn og upp kæmu deilur um hver léki hvað. Þessu myndskeiði er ætlað að 

þjálfa strætóleikinn en ekki hvernig á að leysa úr ágreiningi og því eru báðir sáttir við 

sitt hlutverk. 
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Hljóð og tal skipa stóran sess í leiknum og gefur strætóinn frá sér ýmis hljóð til 

dæmis þegar hann stoppar, hurðin opnast eða þegar strætóinn er á ferð. Samtölin sem 

fara milli fyrirmyndanna eru ekki flókin en þau eru nauðsynlegt til þess að þjálfa 

samskipti í leik. Strætóbílstjórinn tekur sér kaffihlé í leiknum þar sem hann fer út úr 

strætónum til þess að fá sér kaffi og brauð. Í stað þess að hafa hlut sem táknar kaffið eða 

brauð þá notar fyrirmyndin ímyndunaraflið og gerir aðeins hreyfingarnar og hljóðin sem 

fylgja því að borða eða drekka. Til þess að leikurinn endi ekki í lausu lofti þá ákveður 

strætóbílstjórinn að fara heim þegar hann hefur skilað af sér sínum seinasta farþega. 

Þannig hefur leikurinn bæði skýrt upphaf þegar önnur fyrirmyndin spyr hvort hin vilji 

leika og skýran endi þegar strætóbílstjórinn fer heim.  

6.2.1 Handrit af Strætóleik 

Fyrirmynd 1: Eigum við að koma í strætóleik? 

Fyrirmynd 2: Já gerum það. 

(Raða upp fjórum stólum í röð og fyrirmynd 1sest í fremsta stólinn). 

Fyrirmynd 1: Ég er í þykjustunni strætóbílstjórinn og stólarnir eru strætóinn vilt 

þú vera farþeginn? 

Fyrirmynd 2: Ókey gerum það. 

(Keyrir af stað með tilheyrandi hljóðum og notar þykjustu stýri til þess að stýra 

strætónum). 

Fyrirmynd: Hey þarna er einhver sem vill koma í strætó. 

(Stoppar strætó, gerir bremsuhljóð, ýtir á takka til þess að opna hurðina, gerir 

hurðarhljóð, hviss). 

(Farþegi kemur inn í strætó). 

Fyrirmynd 2: Góðan daginn, hvað kostar í strætó? 

Fyrirmynd 1: Það kostar 200. 

(Farþegi borgar bílstjóranum með þykjustu peningum og sest svo í sæti, Bílstjórinn ýtir 

á takka aftur til þess að loka hurðinni, hljóð og keyrir svo aftur á stað.  

Eftir smá tíma þá dinglar farþegi bjöllunni og þá stoppar bílstjórinn strætóinn og gerir 

bremsuhljóð). 

(Farþeginn stendur upp og fer út). 

Fyrirmynd2: Takk fyrir. 

Fyrirmynd 1: Bless. 

Fyrirmynd 1. Nú er komið kaffi, nú ætla ég að fá mér að borða. 
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(Stígur út úr strætónum og sest fyrir utan). 

Fyrirmynd 1: Ég ætla fá mér kaffi og brauð. 

(Borðar og drekkur í þykjustunni). 

Fyrirmynd 1: Þetta var gott, nú held ég áfram. 

(Fer inn í strætóinn og sest í bílstjórasætið, lokar hurðinni og keyrir af stað). 

Fyrirmynd 1: Þarna er annar farþegi. 

(Stoppar strætóinn og farþeginn kemur inn).  

Fyrirmynd 1: Góðan daginn.  

Fyrirmynd 2: Hæ.  

(Farþeginn borgar og sest í sæti). 

(Loka hurðinni og keyrir af stað). 

(Bjallan dinglar og strætóinn stoppar og hurðin opnast). 

Fyrirmynd 2: Bless. 

Fyrirmynd 1: Bless. 

Fyrirmynd 1. Nú ætla ég heim 

(Lokar hurðinni, keyrir afstað og keyrir í smá stund) 

Fyrirmynd 1: Nú er ég kominn heim. 

(Drepur á strætónum, opnar hurðina og fer út.).  

6.2.2 Þátttakendur 

Þar sem ákveðið var að hafa tvær fyrirmyndir voru tvö börn sjö og átta ára fengin til 

þess að leika í myndskeiðinu. Börnin þekkjast vel og eru vön að setja leikrit og sýningar 

á svið fyrir fjölskyldu og vini. Fengið var leyfi frá foreldrum og þeim sagt frá tilgangi 

myndskeiðsins. Þátttakendum var sagt frá handriti leiksins og hvernig þau ættu að 

framkvæma leikinn. Eftir að þeim hafði verið sagt frá handritinu voru þau beðin um æfa 

sig áður en upptökur hófust. Þegar upptökur hófust léku þau bæði af mikilli innlifun og 

bættu sjálf inn setningum með sínum eigin talsmáta sem ákveðið var að halda inn í 

myndskeiðinu í stað þess að láta þau algerlega fara eftir handritinu. Voru þau beðin um 

að tala hátt og skýrt og ýkja öll hljóð sem þau gerðu að mestu leiti þó að annað barnið 

talaði eilítið lægra heldur en hitt .  

6.2.3 Framkvæmd 

Við upptökur var fundinn staður sem var bjartur og litlar líkur voru á einhverri truflun.  

Myndavélinni var stillt upp þannig að sólin myndi ekki skína beint í linsunna. Þegar 

upptökur hófust voru nokkrar útgáfur teknar upp frá mismunandi sjónarhornum. 
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Myndskeiðið var tekið upp í nokkrum útgáfum. Nokkrum sinnum var leikurinn tekin 

upp í heild sinni. Einnig voru ákveðnir hlutar af leiknum teknir upp sér. Var það gert til 

þess að eiga sem flest gögn og nýta bestu útkomuna í myndskeiðinu. Þegar myndbandið 

var klippt saman þá var gengið úr skugga um að ávallt væru notaðar bestu tökurnar þar 

sem bæði börnin töluðu sem skýrast. Efnið var klippt niður með aðstoð Movie maker í 

myndskeið sem var ein mínúta og 50 sekúndur.  

6.2.4 Umræða 

Við gerð handritsins var gert ráð fyrir að myndskeiðið yrði ekki lengra en tvær mínútur 

á lengd. Var það gert til þess að auka möguleikann á að halda athygli áhorfandans allan 

tímann. Þó að myndbandið sé stutt þá reynir það stöðugt á ímyndunarafl áhorfandans. 

Þarf hann að ímynda sér að röð af stólum sé stór gulur strætó sem er að keyra um 

ímyndaðan bæ og sækja farþega. Einnig þarf að ímynda sér að sá sem situr á fremsta 

stólnum sé bílstjóri sem hefur það hlutverk að stýra strætónum, stöðva fyrir farþegum, 

ýta á ímyndaðan takka til að opna hurðina eða ýta á ímyndaða bremsu til þess að stöðva 

strætóinn. Auk þess þurfa áhorfendur að ímynda sér að fyrirmyndin sem leikur 

farþegana sé ekki alltaf sama manneskjan heldur er hún tvær mismunandi manneskjur 

sem nýta sér strætóinn.  

 Ákveðið var að nota börn sem fyrirmyndir til þess að höfða betur til áhorfenda.  

Reyndist það mjög vel þar sem börnin komu með sinn eigin talsmáta inn í leikinn og 

bættu inn í handritið setningum eins og „þetta er strætóskýlið“ þar sem þau bentu á stól 

þar sem farþeginn beið eftir strætó. Ákveðið var að halda í setningar og orðalag 

barnanna þar sem talið var að ef fylgt væri handriti leiksins (sem skrifað var af 

fullorðnum einstakling) myndi leikurinn virka stífur og óeðlilegur á myndskeiðinu. 

Þegar börnunum var leyft að nota handritið aðeins til stuðnings varð leikurinn eðlilegur 

og var eins og að börnin væru að leika sér saman heima án nokkurra afskipta fullorðins 

aðila.  

 Þetta myndskeið hentar vel börnum sem hafa náð góðu valdi á eftirhermu og 

hafa tiltölulega góðan málþroska. Helga Haraldsdóttir (2007) komst að þeirri niðurstöðu 

í rannsókn sinni að myndbandseftirherma hentaði börnum sem hafa góðan eða miðlungs 

málþroska og góða færni til eftirhermu betur en öðrum börnum sem ekki höfðu náð 

þessari færni.  
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6.3 Samantekt 

Myndskeiðið sem byggist á aðferð myndbandseftirhermu inniheldur strætóleik sem er 

form af þykjustuleik. Mikilvægt er að þjálfa þykjustuleik og ímyndunarafl barna með 

einhverfu þar sem þykjustuleikur er mjög stór hluti af leik barna. Myndskeiðið sýnir 

tvær fyrirmyndir leika saman og eru stutt en hnitmiðuð samskipti á milli þeirra. Hljóð 

og leikrænir tilburðir voru stór hluti af leiknum til dæmis þegar strætóinn stoppaði eða 

þegar farþeginn dinglaði bjöllunni til þess að komast út. Hljóð í leik eru oft mjög ýkt og 

mikil í leik hjá börnum og því var mikilvægt að hafa þau innifalin í leiknum á 

myndskeiðinu. Í myndskeiðinu fóru tvö börn með hlutverk fyrirmyndanna. Börnin 

komu með sinn eigin talsmáta og setningar inn í leikinn. Þannig varð leikurinn mun 

eðlilegri heldur en ef handritinu hefði verið fylgt algerlega en það var skrifað af 

fullorðnum einstakling. Í stað þess að leikurinn væri stífur og með fullorðinslegu 

orðalagi þá varð leikurinn eðlilegur og með orðalagi barna.  
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7 Niðurstöður 

 

Frávik í félagsþroska hjá börnum með einhverfu geta komið í veg fyrir að þau taki 

virkan þátt í leik jafnaldra sinna (Romanczyk o.fl., 2005). Þau hafa ekki tileinkað sér 

þær samskiptareglur sem eru í gildi í barnahópnum eða samfélaginu (World Health 

Organization, 1992). Því verður oft að kenna þeim þessar reglur og hvernig þær eru 

notaðar í barnahópnum til þess að hjálpa þeim að eiga samskipti við aðra og þá ekki 

bara þegar þau vantar eitthvað heldur til þess að eiga samtal þar sem þau geta deilt 

sínum draumum og þrám. Börnum með einhverfu þykja félagsleg samskipti oft ekki 

spennandi og sækjast ekki sérstaklega eftir því að ræða um daginn og veginn við aðra. 

Því er þjálfun félagsfærni svo mikilvæg þar sem börnunum er kennt hvernig á að taka 

þátt í umræðum eða leik annarra barna. Þar sem ekki er til ein heildstæð aðferð sem 

þjálfar alla þætti félagsfærni (Romanczyk o.fl., 2005) er mikilvægt að þeir sem starfa 

með börnum með einhverfu séu meðvitaðir um þær aðferðir sem til eru. Mikilvægt er að 

skoða allar aðferðir og finna þá aðferð sem hentar hverju barni fyrir sig og aðlaga 

aðferðina að þjálfunaráætlun barnsins. Ein aðferð hentar ekki öllum og eru til margar 

útfærslur á þjálfun félagsþroska barna með einhverfu. Fyrir eitt barn getur gagnkvæm 

eftirherma hentað þar sem lögð er meiri áhersla á eftirhermu og getur hjálpað til við 

þróun þykjustuleiksins. Fyrir annað barn getur svo sjálfstjórnun hentað betur til þess að 

þjálfa barninu sjálfstæði í leiknum án þess að barnið treysti á foreldri eða þjálfa 

(Stahmer o.fl., 2003).  

Ein af aðferðum til þess að þjálfa félagfærni barna með einhverfu er myndbands-

eftirherma. Aðferðinni er ætlað að auðvelda þjálfun félagsfærni (Corbett, 2003) og hafa 

rannsóknir sýnt góðan árangur af aðferðinni. Myndbandseftirherma getur bæði aukið 

félagsfærni hjá börnum með einhverfu auk þess sem hún getur dregið úr annarri 

óviðeigandi hegðun. Börn sem njóta þjálfun myndbandseftirhermu geta verið mjög fljót 

að ná valdi á þeirri færni sem verið er að þjálfa (Corbett, 2003). Aðferðin er í stöðugri 

þróun og nýjasta útfærslan á aðferðinni er að nota video iPod við þjálfun og skilaði sú 

aðferð sér mjög vel. Aðferðin verður því enn áhrifaríkari og bætir og breytir hegðun 

barna með einhverfu (Cihak o.fl., 2009). Með þessari nýjustu útfærslu verður notagildi 

aðferðarinnar meira og sýnir hvernig er hægt að sameina tækni við þjálfun barna með 

einhverfu. Tæknin gerir undur og því getur reynst áhrifaríkt fyrir þjálfun að skoða betur 

hvernig við getum nýtt hana betur við þjálfun barna með einhverfu. Tækninotkun í 
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myndbandseftirhermu virðist höfða vel til barna með einhverfu þar sem sjónvarpið (eða 

video iPod) höfðar vel til þeirra. Styrkleikar myndbandseftirhermu liggja því í að hún 

höfðar vel til barnanna auk þess yfirfærsla á færninni virðist vera auðveldari (Helga 

Haraldsdóttir, 2007). Yfirfærsla getur verið eitt mikilvægasta atriði félagsfærniþjálfunar 

barna með einhverfu því án hennar geta þau aðeins framkvæmt ákveðin atriði í 

ákveðnum aðstæðum. 

 Við gerð þessa verkefnis útbjó ég stutt myndskeið sem gæti hentað í þjálfun 

barna með einhverfu. Þó að myndskeiðið væri aðeins eitt sá ég strax notagildi 

aðferðarinnar til þess að þjálfa færni á ýmsum sviðum. Sá ég hvernig Helga 

Haraldsdóttir (2008) komst að þeirri niðurstöðu að aðferðin gæti sparað tíma í þjálfun 

barna með einhverfu. Því að eitt myndskeið getur nýst mörgum börnum við þjálfun í 

leik eða félagsfærni. Í flestum tilvikum hafa börn með einhverfu frávik í félagsfærni 

(Matson o.fl., 2007). Því getur hentað vel að safna saman ýmsum myndskeiðum af leik 

og félagsfærni athöfnum sem gætu virkað vel sem myndbandseftirherma. Þannig geta 

þeir sem koma að þjálfun barna með einhverfu sótt gögn í þetta safn og notað í sinni 

þjálfun. Hægt er að koma í veg fyrir að verið sé í sífellu að finna upp hjólið þegar það er 

nú þegar búið að finna það upp. Safna saman þeirri þekkingu sem til er um börn með 

einhverfu og þær aðferðir sem unnið er eftir. Mér vitanlega er ekki til myndskeið á 

íslensku sem ætlað er til þjálfunar með myndbandseftirhermu. Gæti mitt myndskeið af 

strætóleiknum verið fyrsta skrefið í áttina að því að búa til gott myndasafn um 

myndbandseftirhermu sem foreldrar og fagaðilar geta leitað í til þess að auðvelda 

félagsfærni þjálfun barna með einhverfu. 

Jóhann G Jóhannsson samdi eitt sinn lag sem heitir „Traustur vinur“ og í texta 

þessa lags segir „Traustur vinur getur gert kraftaverk“. Tel ég að Jóhann hafi hitt 

naglann á höfuðið í þessum textasmíðum. Vinir og fjölskylda eru eitt það mikilvægasta 

sem við eigum í heiminum (að mínu mati) og það að geta leitað til vina, þegar okkur 

líður illa eða þegar okkur vantar einhvern til þess að hlægja með, er eitt það dýrmætasta 

sem við eigum. Það að geta horft yfir vinahópinn sinn og vita að þar á maður vini sem 

geta gert kraftaverk, bara með því að vera vinur og vera til staðar gerir hvern mann að 

ríkasta manni í heimi. Því er mikilvægt að félagsfærniþjálfun sé stór hluti af 

þjálfunaráætlun barna svo þau missi ekki af þessari reynslu. Vinátta virkar ekki aðeins á 

einn veg heldur er hún samband tveggja aðila sem leggja sig jafn hart fram við að 

viðhalda vináttunni. Því verður vinátta að vera eitthvað sem hver og einn býður sig fram 

í en ekki eitthvað sem einstaklingar eru skyldaðir í (Dunn, 2004). Börn með einhverfu 
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hafa sjaldan frumkvæði að því að eiga samskipti við önnur börn og geta misst af 

tækifærum til þessa mynda vináttusambönd. Það er þó ekki endilega þannig að þau 

langi ekki til þess að eignast vini.  

Haustið 2008 sat ég ráðstefnu á vegum Greiningar-og ráðgjafarstöð ríkisins um 

einhverfu í grunnskólum. Þar kom ungur maður fram og fjallaði um skólagöngu sína. 

Þegar hann var spurður hvort hann hefði átt vini þá svaraði hann því neitandi en svaraði 

svo um hæl að hann hefði alltaf viljað eignast vini en aldrei vitað hvernig hann ætti að 

fara að því. Þessi hæfileiki til þess að eiga samskipti við aðra manneskju elska hana og 

leika við aðra virðist stundum vera forritaður inn í börn (Weiss og Harris, 2001). Aftur á 

móti er eins og gleymst hafi að setja forritið í börn með einhverfu. Þau skortir færni til 

þess að skilja þær samskiptareglur sem eru í þeirra menningarsamfélagi (World Health 

Organization, 1992) sem hefur áhrif á áhuga þeirra til þess að eiga samskipti við aðra 

(Downs og Smith, 2004). 

 Flest munum við eftir bernsku okkar þar sem við lékum okkur við vini í 

allskonar leikjum og oftar en ekki fór hugmyndarflugið á fullt og leiddi okkur í hinar 

ýmsu aðstæður í leiknum sem við þurftum að glíma við ásamt leikfélögum okkar. Eftir 

því sem við urðum eldri þá urðu leikirnir flóknari og reyndu meira á ímyndunaraflið og 

félagsfærni okkar (Weiss og Harris, 2001). Í gegnum þykjustuleikinn deildum við 

tilfinningum okkar og reynslu með leikfélögum okkar og þannig mynduðum við traust 

vinasambönd (Scarlett o.fl., 2005) sem sum hafa haldist fram á fullorðinsárin. Leikur 

barna með einhverfu er oftar enn ekki mjög frábrugðinn leik jafnaldra þeirra og hafa þau 

ekki færni né ímyndunarafl til þess að taka þátt í flóknum þykjustuleikjum jafnaldra. 

Þannig missa þau oft af tækifærum til þess að mynda samband við önnur börn því að 

eitt af lykilatriðum vináttunnar er að geta unnið saman og myndað þykjustuleik (Dunn, 

2004). 
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Lokaorð 

 

Á ráðstefnu Greiningar-og ráðgjafarstöðvar ríkisins í haust kom fram að félagsfærni 

barna með einhverfu, eða skortur á félagsfærni, kom oft í veg fyrir það að þau mynduðu 

samband við jafnaldra sína. Vináttan getur verið eitt af því mikilvægasta sem við eigum 

í lífinu því fátt ,ef ekkert, getur komið í stað þess að eiga gott samtal við góðan vin og 

finna fyrir því að vinurinn stendur með þér í gegnum súrt og sætt. Er það réttur hvers og 

eins og líka barna með einhverfu að eiga góðan vin sem hægt er að treysta á. Verður því 

að opna augun fyrir því að börn með einhverfu þurfa þjálfun í félagsfærni og að færnin 

komi ekki sjálfkrafa hjá þeim eins og hjá jafnöldrum þeirra. Þroskaþjálfar geta átt stórt 

hlutverk í þjálfun félagsfærni barna með einhverfu með því að vera vakandi og grípa 

nýjar og spennandi aðferðir sem byggja á sterkum rannsóknargrunni og nýta þær í vinnu 

sinni með börnum með einhverfu. John Lennon skrifaði eitt sin texta um mikilvægi 

vináttu þar sem hann sagði: „I get by with a little help from my friends“. 
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