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Ágrip 

Í þessu verkefni er sjónum beint að einhverfum nemendum í grunnskólum er kenna sig við 

stefnuna um skóla án aðgreiningar. Hugtakinu þátttaka er gefinn gaumur og varpað er ljósi á 

þær faglegu aðferðir og viðmið sem þroskaþjálfar þurfa að tileinka sér í starfi í grunnskólanum. 

Leitað verður svara við því hvernig þroskaþjálfar geta sem best stuðlað að aukinni náms- og 

félagslegri þátttöku einhverfra barna í grunnskólum. Í því samhengi er varpað ljósi á fagstétt 

þroskaþjálfa innan grunnskólans, þróun sérþekkingar hennar er rakin og hugmyndafræðilegar 

forsendur skoðaðar. Jafnframt er einhverfuhugtakið krufið og áhersla lögð á þau faglegu 

verkfæri og vinnubrögð sem talin eru skila hvað bestum árangri í stuðningi og kennslu 

einhverfra barna í grunnskólanum. Verkefnið er fræðileg skýrsla og eigindleg rannsókn þar 

sem tekin voru viðtöl við fagfólk sem hefur sérþekkingu innan vettvangs þar sem unnið er með 

einhverfum börnum, s.s. í grunnskólum. Rannsóknin gefur til kynna mikilvægi starfs og 

starfshátta þroskaþjálfa innan grunnskólans sem og faglegrar nálgunar þeirra í skólakerfinu. 

Niðurstöður sýna mikilvægi þekkingar á ólíkum vinnubrögðum og starfsháttum sem geta 

stuðlað að aukinni þátttöku einhverfra barna í grunnskólum. Út frá niðurstöðum er hægt draga 

þá ályktun að þroskaþjálfar þurfi að búa yfir þekkingu á viðeigandi faglegum verkfærum og 

tileinka sér ákveðna nálgun í vinnu með einhverfum börnum í skólastarfi. Aukin þekking og 

skilningur á einhverfu getur stuðlað að aukinni þátttöku einhverfra barna innan grunnskólans. 

Að lokum má færa rök fyrir mikilvægi þess að fagstéttir, s.s. þroskaþjálfar hafi góðan skilning 

á þátttökuhugtakinu og þýðingu þess í ljósi stefnu um skóla án aðgreiningar. 

 

 

  



4 

 



5 

Efnisyfirlit 

Ágrip................................................................................................................................. 3 

Inngangur ......................................................................................................................... 8 

1 Fagstétt þroskaþjálfa ............................................................................................... 11 

1.1 Þroskaþjálfar í íslensku samfélagi ......................................................................................... 11 

1.2 Þróun breytilegs skilnings á fötlun ....................................................................................... 12 

1.3 Þroskaþjálfar í grunnskólum og nýjar íslenskar rannsóknir.................................................. 12 

1.4 Vinnubrögð og fræðileg nálgun ............................................................................................ 13 

1.5 Samantekt ............................................................................................................................. 14 

2 Alþjóðasamþykktir og þátttökuhugtakið .................................................................. 15 

2.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna .................................................................................... 15 

2.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks .................................................. 16 

2.3 Salamancayfirlýsingin ........................................................................................................... 17 

2.4 Þátttaka ................................................................................................................................. 18 

2.5 Samantekt ............................................................................................................................. 18 

3 Grunnskóli: ábyrgð og skyldur .................................................................................. 20 

3.1 Lög um grunnskóla................................................................................................................ 20 

3.2 Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir....................................... 21 

3.3 Skóli án aðgreiningar ............................................................................................................ 21 

3.4 Aðalnámskrá grunnskóla ...................................................................................................... 22 

3.5 Evrópuúttektin ...................................................................................................................... 22 

3.6 Samantekt ............................................................................................................................. 24 

4 Einhverfa ................................................................................................................. 25 

4.1 Einkenni einhverfu ................................................................................................................ 25 

4.2 Hugmyndafræðileg hugsun: Nálgun og þróun ..................................................................... 26 

4.2.1 TEACCH: Skipulögð kennsla ............................................................................................................ 26 

4.2.2 Félagshæfnisögur............................................................................................................................ 27 

4.2.3 Samantekt ....................................................................................................................................... 28 

5 Rannsókn ................................................................................................................ 30 

5.1 Markmið og áherslur ............................................................................................................ 30 



6 

5.2 Framkvæmd rannsóknar og réttmæti .................................................................................. 31 

5.3 Skráning og úrvinnsla gagna ................................................................................................. 31 

5.4 Viðmælendur og undirbúningur ........................................................................................... 32 

6 Niðurstöður ............................................................................................................. 33 

6.1 Einhverfa og aðlögun ............................................................................................................ 33 

6.2 Starfshættir og nálgun fagmannsins ..................................................................................... 36 

6.3 Þátttaka nemandans í skólanum .......................................................................................... 39 

6.4 Áskoranir og bjargráð þroskaþjálfans ................................................................................... 42 

7 Umræður og ályktanir ............................................................................................. 45 

7.1 Einhverfa og aðlögun ............................................................................................................ 45 

7.2 Starfshættir og nálgun fagmannsins ..................................................................................... 46 

7.3 Þátttaka nemandans í skólanum .......................................................................................... 47 

7.4 Áskoranir og bjargráð þroskaþjálfans ................................................................................... 48 

7.5 Ályktanir ................................................................................................................................ 49 

8 Lokaorð ................................................................................................................... 51 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 52 



7 

 



8 

Inngangur  

Í þessu verkefni, sem er til BA-gráðu í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands, er sjónum beint 

að hlutverki þroskaþjálfa er starfa í grunnskólum og aðkomu þeirra að stuðningi og þjónustu 

við nám og félagslega þátttöku einhverfra nemenda. Samkvæmt menntastefnunni um skóla 

án aðgreiningar er það réttur allra barna að hafa fullan aðgang að hinu almenna skólakerfi á 

Íslandi. Í skólakerfinu skulu öll börn njóta gæðamenntunar sem undirbýr þau undir líf og starf 

í lýðræðisþjóðfélagi (Dóra S. Bjarnason, 2012). Skóli án aðgreiningar er skóli þar sem ríkir 

sveigjanleiki, hvetjandi námsumhverfi og fjölbreyttir kennsluhættir. Slíkur skóli er fyrir öll börn 

en mikilvægt er að bregðast við fjölbreytileika samfélagsins þannig að allir nemendur finni að 

þeir séu velkomnir á allan máta (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008). Sögulega hafa fötluð börn og 

ungmenni verið útilokuð úr skólakerfinu og því er mikilvægt að tryggja þátttöku þeirra. Skilja 

má hugtakið þátttöku á tvenna vegu, þ.e. huglægan og hlutlægan hátt, en með hlutlægum 

skilningi er átt við að barnið sé virkur þátttakandi í skólanum (Maxwell, Alves og Granlund, 

2012). Líkt og kemur fram í 24. grein sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 

þá hefur fatlað fólk rétt á fullgildri þátttöku í skólakerfinu og eru einhverf börn þar engin 

undantekning (Samningur Sameinuðu þjóðanna um rétttindi fatlaðs fólks 24. grein 2007). 

Koma þarf til móts við þarfir og getu hvers og eins nemanda og unnið skal að því að nám sé 

einstaklingsmiðað. Einhverfa er fjölbreytileg og einkenni hennar birtast mjög mismunandi hjá 

einstaklingum. Skynjun þeirra á umhverfið getur verið ólík skynjun annarra og hegðun þeirra 

getur verið óhefðbundin. Mikilvægt er að fagmenn sem starfa með einhverfum börnum í 

grunnskóla þekki vel einkenni einhverfunnar og hafi skilning á þörfum þeirra innan 

skólakerfisins (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013). 

Í grein Berglindar Bergsveinsdóttur og Vilborgar Jóhannsdóttur (2015) kemur fram að 

starfsvettvangur þroskaþjálfa hafi tekið miklum breytingum síðustu ár með kröfum um 

breyttar áherslur og viðmið í þjónustu og því þurfa þroskaþjálfar að huga vel að sinni 

starfsþróun og um leið þróun sinnar starfskenningar. Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir (2012) 

nefnir í grein sinni að þroskaþjálfar þurfi að huga að því hvernig best megi stuðla að 

mannréttindum fatlaðs fólks í ljósi þeirra krafna er felast í samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks. Ennfremur að þeim beri skylda til að leggja niður alla starfshætti sem 

samræmast ekki samningnum. Samkvæmt siðareglum sínum ber þroskaþjálfum jafnframt 

skylda til að viðhalda faglegri þekkingu sinni, siðferðilegri ígrundun og gæðum í starfi (Embætti 

landlæknis, e.d.). Um helmingur þroskaþjálfa starfa innan skólakerfisins á Íslandi og því gefur 

það til kynna að þroskaþjálfar sem fagstétt séu á varðbergi um réttindi nemenda og séu að 

stuðla að aukinni þátttöku fatlaðra barna innan skólans (Jóhannsdóttir og Ingólfsdóttir, 2018).  

Rekja má hvatann að vali þessa verkefnis til áhuga okkar og reynslu af vinnu með 

einhverfum börnum á fjölbreytilegum vettvangi. Jafnframt því höfðum við báðar velt fyrir 
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okkur möguleikum og réttarstöðu þessara barna til raunverulegrar þátttöku í skólastarfi án 

aðgreiningar.  Forvitni okkar byggðist á löngun til að dýpka þekkingu á leiðum til þess að stuðla 

að aukinni þátttöku fatlaðra barna, einkum barna með einhverfu í grunnskólum. Því gerðum 

við það að viðfangsefni okkar lokaverkefnis. 

Meginmarkmið þessa verkefnis er tvíþætt: Annars vegar að varpa ljósi á þau faglegu 

sjónarmið og starfsaðferðir sem þroskaþjálfar leggja til grundvallar störfum sínum með 

einhverfum börnum í grunnskólum sem og þær áskoranir sem þeir standa frammi fyrir. Hins 

vegar að skoða hvernig þroskaþjálfar geta stuðlað enn frekar að þátttöku einhverfra barna í 

skólastarfi án aðgreiningar með tilliti til námslegra- og félagslegra þátta. Til að nálgast markmið 

verkefnisins settum við fram eftirfarandi undirmarkmið í formi spurninga:  

 

• Hver er réttur fatlaðra barna í íslensku skólakerfi? 

• Hvaða hugmyndafræði og vinnubrögð leiða stefnu og framkvæmd skóla án 

aðgreiningar? 

• Hvert er hlutverk og helsta ábyrgðarsvið þroskaþjálfa í íslensku samfélagi og hvaða 

forsendur hafa leitt þróun starfa þeirra? 

• Hvert er meginhlutverk þroskaþjálfa í þjónustu við fjölbreyttan hóp barna í 

grunnskólum í dag og hvaða faglegu sjónarmið leiða störf þeirra og starfshætti? 

• Hver eru helstu einkenni einhverfu og hvaða vinnuaðferðir og nálgun þurfa fagmenn 

að tileinka sér?  

• Hvaða faglegu sjónarmið, nálganir og áherslur eru talin geta stuðlað að aukinni 

þátttöku einhverfra barna í skólastarfi án aðgreiningar með tilliti til námslegra- og 

félagslegra þátta? 

 

Verkefninu er skipt niður í inngang, fræðilegan hluta, framkvæmd rannsóknar og síðan eru 

niðurstöður rannsóknar kynntar. Í lokin er svo umræðukafli þar sem niðurstöður eru dregnar 

saman með hliðsjón af markmiðum og fræðilegum hluta verkefnisins. Í fræðilega hlutanum er 

stiklað á stóru um þróun fagstéttar þroskaþjálfa í íslensku samfélagi, einkum í grunnskólum 

með áherslu á nýjar áherslur og áskoranir þeirra í starfi. Jafnframt verða skoðaðar gagnreyndar 

leiðir sem hafa verið notaðar í vinnu með einhverfum börnum í grunnskólanum og farið verður 

yfir framkvæmd þeirra. Fjallað verður um einstaklingsmiðaðan stuðning og þau vinnubrögð og 

fræðilega nálgun sem geta stutt fagfólk, s.s. þroskaþjálfa í starfi með einhverfum börnum í 

grunnskólum. Í verkefninu verður þátttökuhugtakið skoðað nánar og farið verður yfir lög um 

grunnskóla, skóla án aðgreiningar og alþjóðasamþykktir ásamt því að koma sérstaklega inn á 

mikilvægi þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar. Í viðtölunum verður leitast við að öðlast dýpri 

þekkingu á þeim vinnubrögðum og leiðum sem fagmenn nýta sér í daglegu starfi með 
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einhverfum börnum. Leitast verður eftir því að kortleggja árangursríkar leiðir til að stuðla að 

fullgildri þátttöku einhverfra barna í grunnskólanum.  
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1 Fagstétt þroskaþjálfa 

Í þessum kafla verður sjónum beint að fagstétt þroskaþjálfa í íslensku samfélagi með áherslu 

á hlutverk þeirra og helstu ábyrgðarsvið. Fjallað verður um þróun fagstéttarinnar í ljósi 

hugmyndafræðilegrar þróunar í málefnum fatlaðs fólks. Starfsvettvangur þroskaþjálfa í 

grunnskólum verður í brennidepli með sérstakri áherslu á hlutverk og starfshætti þeirra á þeim 

vettvangi sem og þær áskoranir sem þeir mæta í störfum sínum. 

1.1 Þroskaþjálfar í íslensku samfélagi 

Þroskaþjálfar, sem fagstétt, hafa lögverndað starfsheiti og starfa þeir samkvæmt lögum um 

heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012 og reglugerð um réttindi, menntun og skyldur þroskaþjálfa 

og skilyrði til að hljóta starfsleyfi nr. 1120/2012. Þar að auki starfa þroskaþjálfar eftir 

siðareglum sínum, opinberri starfskenningu og siðfræðilegum viðmiðum sem samþykkt voru 

árið 2016. Þroskaþjálfum ber skylda til að þekkja lög og reglugerðir sem gilda um 

heilbrigðistarfsmenn, málefni fatlaðs fólks, heilbrigðisþjónustu og önnur lög og reglugerðir 

sem varða málefni fatlaðs fólks. Þeir bera ábyrgð á þeirri upplýsingagjöf, fræðslu, aðstoð og 

ráðgjöf sem þeir veita (Þroskaþjálfafélag íslands, e.d.b). 

Í siðareglum þroskaþjálfa segir að þroskaþjálfar skulu beita fagþekkingu sinni við að bæta 

lífsgæði þeirra einstaklinga sem þeir starfa fyrir og að sýna þeim og aðstandendum þeirra 

umhyggju og virðingu í starfi (Embætti Landlæknis, e.d.). Þar kemur einnig fram að starf 

þroskaþjálfa skuli grundvallast af virðingu fyrir sjálfræði einstaklingsins og mannlegri reisn. Í 

starfi þroskaþjálfa er trúnaður mikill og miðast allt starf þeirra að þörfum einstaklingsins. Segja 

má að þagnarskyldan sé undirstaða traustsins sem myndast á milli þroskaþjálfa og 

einstaklingsins sem hann þjónustar. Þroskaþjálfar skulu upplýsa einstaklinga sem njóta 

þjónustu hans um lagalegan rétt sinn, um þjónustuna sem hann á rétt á og um þau tækifæri 

sem hann skal hafa.  8. grein siðareglnanna er um skyldur þroskaþjálfa til að viðahalda faglegri 

þekkingu sinni, siðferðilegri ígrundun og gæðum í starfi sínu. Samkvæmt þeim bera þeir ábyrgð 

á eigin starfi og eiga þeir að hafna þátttöku í starfsaðferðum sem samræmast ekki 

mannréttindum eða siðgæðisvitund þeirra (Embætti landlæknis, e.d.). 

Í starfskenningu þroskaþjálfa kemur meðal annars fram að hugmyndafræði þroskaþjálfa 

grundvallast á siðareglum, lögum og reglugerð um þá. Sú hugmyndafræði byggir að miklu leyti 

á virðingu, jafnrétti og virðingu fyrir mannhelgi og sjálfsákvörðunarrétti einstaklingsins. 

Þroskaþjálfar virða sérstaklega að hver manneskja er einstök og að allir eigi rétt til fullrar 

þátttöku í samfélaginu á sínum eigin forsendum. Stór hluti af starfsháttum þroskaþjálfa er að 

tileinka sér nýjustu stefnur með mannréttindi ávallt að leiðarljósi og eru þeir ráðgefendur sem 

taka þátt í innleiðingu nýjunga í þjónustu við fatlað fólk (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 



12 

1.2 Þróun breytilegs skilnings á fötlun 

Á undanförnum áratugum hefur viðhorf til fatlaðs fólks mótast af tvenns konar skilningi á 

fötlun, læknisfræðilegum og félagslegum skilningi. Læknisfræðilegi skilningurinn einblínir á 

galla og skerðingar fatlaðs fólks en aftur á móti horfir félagslegi skilningurinn á stöðu fatlaðs 

fólks út frá hefðbundinni nálgun velferðar og mannúðar sem og út frá jöfnum rétti. Til 

félagslega skilningsins má rekja mannréttindasjónarmið á fötlun. Markmið þess sjónarmiðs er 

að leggja áherslu á að rýna í umhverfislegar hindranir og uppræta þær ásamt því að skapa eitt 

samfélag fyrir alla þar sem borin er virðing fyrir mannlegri reisn og jafnrétti allra án 

mismununar (Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2014). Þroskaþjálfar eru stoð og stytta fatlaðs 

fólks í mannréttindabaráttu þeirra. Samkvæmt niðurstöðum Berglindar Bergsveinsdóttur og 

Vilborgar Jóhannsdóttur (2015) mótast sérþekking þroskaþjálfa af þekkingu þeirra á málefnum 

fatlaðs fólks, aðferðum í starfi og nálgunum í þjónustu. Aftur á móti byggist þekking 

þroskaþjálfa á sögu, þróun og þekkingu þeirra á opinberum viðmiðum eins og lögum, 

reglugerðum og sáttmálum sem byggjast á mannréttindum og virðingu fyrir manneskjunni.  

Í rannsókn Kristínar Björnsdóttir og Lilju Össurardóttur sem fjallar um lögsögu 

þroskaþjálfa kemur meðal annars fram að á síðustu 40 árum hafa orðið gríðarlega miklar og 

jákvæðar breytingar á stöðu fatlaðs fólks í okkar samfélagi. Því má nefna að öllum altækum 

stofnunum hefur verið lokað. Flest fötluð börn alast nú upp í heimahúsum og sækja skóla í 

sinni heimabyggð. Fatlað fólk með þroskahömlun hefur þar að auki hlotið meiri sess á 

vinnumarkaði. Á árum áður störfuðu þroskaþjálfar aðallega á altækum stofnunum. Með þróun 

samfélagsins hefur fagstéttin þar að auki þróast og breyst með auknum áherslum í málaflokki 

fatlaðs fólks og hefur starfsvettvangurinn því breyst mikið og stækkað. Þroskaþjálfar starfa 

vissulega enn á heimilum fatlaðs fólks en líka á öðrum vettvangi eins og m.a. í stjórnsýslu ríkis 

og sveitarfélaga, vinnustöðum fatlaðs fólks og í skólakerfinu. Segja má að á öllum sviðum 

samfélagsins okkar hafa störf þroskaþjálfa þróast frá umönnun og þjálfun yfir í valdeflandi 

störf með helstu áherslu á lífsgæði og þátttöku einstaklinga (Kristín Björnsdóttir og Lilja 

Össurardóttir, 2015). Ábyrgð og starfsviðmið þroskaþjálfa hafa þróast í takt við fyrrnefndar 

breytingar. Þar að auki hefur eftirspurn eftir þroskaþjálfum í störf í samfélaginu aukist, ekki 

síst í skólanum þar sem áhersla er lögð á fullgilda þátttöku fatlaðra barna í skólakerfinu 

(Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lillendahl, 2015). 

1.3 Þroskaþjálfar í grunnskólum og nýjar íslenskar rannsóknir 

Eins og áður hefur komið fram þá starfar um helmingur þroskaþjálfa á Íslandi í skólakerfinu og 

er það því töluverður hluti fagstéttarinnar. Þeir gegna mikilvægu hlutverki við að styðja 

nemendur bæði í námi og félagslegri þátttöku. Samkvæmt niðurstöðum Vilborgar 

Jóhannsdóttur og Jónu Ingólfsdóttur (2018) felast helstu áskoranir þroskaþjálfanna sem starfa 

innan skólakerfisins í þeirri gjá sem ríkir milli markmiða hugmyndafræðinnar um skóla án 
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aðgreiningar og raunverulegrar framkvæmdar hennar í skólunum þrátt fyrir að stefnan að baki 

hugmyndafræðinnar sé lögbundin. Í þessu samhengi er hægt að nefna að rétturinn til náms án 

aðgreiningar verði að vera virtur af öllum starfandi innan skólans, ekki einungis af 

þroskaþjálfum. Þroskaþjálfar telja að meginþátturinn sem þarf að taka tillit til sé að stuðlað sé 

að farsælli þróun skólastarfs þar sem hverjum nemanda er tryggður nauðsynlegur stuðningur 

til náms og félagslegrar þátttöku án aðgreiningar (Jóhannsdóttir og Ingólfsdóttir, 2018). 

Í grein Vilborgar Jóhannsdóttur og Kristínar Lilliendahl (2015) sem fjallar um 

þroskaþjálfa í alþjóðlegu samhengi kemur fram að starfshlutverk og störf íslenskra 

þroskaþjálfa sé sambærileg hæfniviðmiðum og helstu forsendum alþjóðasamtaka 

þroskaþjálfa. Einnig kemur fram að þroskaþjálfar sem fagstétt séu samstíga milli landa um 

áherslur á ýmsum sviðum sem varða núverandi stöðu þeirra, áskoranir og sóknarfæri. 

Samkvæmt grein Berglindar Bergsveinsdóttur og Vilborgar Jóhannsdóttur (2015) virðast 

þroskaþjálfar sem starfa á barna- og unglingasviði, þá sérstaklega innan skólakerfisins, vinna 

markvisst eftir áætlunum sem eiga rót sína að rekja til skilgreindra faglegra tækja eins og 

þroskamati, einstaklingsnámskrá og aðalnámskrá grunnskóla. Með fyrrnefndum faglegum 

tækjum er árangur metinn út frá þeim markmiðum sem áætlanir grundvallast á. Huldís 

Franksdóttir (2007) fjallar um starf þroskaþjálfa í grunnskólum í grein sinni. Þar telur hún að 

starf þeirra felist meðal annars í að styðja nemendann og gæta réttar hans í samræmi við þarfir 

hvers og eins nemanda. Ennfremur veita þroskaþjálfarnir ráðgjöf til starfsfólks í skólum með 

það að markmiði að þjónustan sem barninu er veitt sé viðeigandi og eftir settum 

námsmarkmiðum. Fram kemur að þroskaþjálfar styðja við nemendur félagslega jafnt sem 

námslega og eru í virku samstarfi við foreldra og mæta þörfum hvers nemanda (Huldís 

Franksdóttir, 2007). 

1.4 Vinnubrögð og fræðileg nálgun 

Sem fagmaður þarf þroskaþjálfi að huga að vinnubrögðum sínum og þeirri nálgun sem hann 

tileinkar sér í starfi. Einstaklingsmiðun er stór hluti af störfum þroskaþjálfa (Thompson, Kilbane 

og Sanderson, 2008). Í einstaklingmiðaðaðri þjónustu má nefna nokkur mikilvæg lykilhugtök 

sem varpa betur ljósi á hvernig styðja megi við einstakling út frá hans sjónarmiðum. 

Einstaklingurinn skal setja sér sjálfur markmið sem eflir hann og fagaðili hjálpar að leita lausna 

til að nálgast þau. Mikilvægt er að fagaðili nýti sér einstaklingsmiðaða hugsun. Sú hugsun liggur 

í því að finna þurfi jafnvægi á milli þess sem einstaklingnum er mikilvægt og þess sem er 

mikilvægt fyrir einstaklinginn og átta sig á muninum á því (Thompson, Kilbane og Sanderson, 

2008). Fagaðili skal útfæra þjónustuna og stuðninginn út frá vilja og óskum einstaklingsins sem 

fram kemur í áætlanagerð og kallast einstaklingsmiðuð nálgun. Reglulega þarf svo að skoða 

árangur og fylgjast með framgangi markmiða með einstaklingsmiðuðu mati þar sem 

einstaklingurinn og fagaðili skoða í sameiningu hvernig gengur, til þess eru ýmis verkfæri úr 
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einstaklingsmiðaðri hugsun sem gott er að notast við. Til þess að ná fram þeim markmiðum 

sem unnið er að þarf að styðjast við einstaklingsmiðaða starfshætti en þá þar þarf að beita 

virkri hlustun og ljá einstaklingnum tækifæri á að tjá sig og koma sínum skoðunum og 

eftirvæntingum á framfæri með þeim hætti sem hann kýs að gera. Einstaklingurinn þarf þar 

að njóta fullrar athygli fagaðila og trausts hans til að skapa vettvang fyrir opið og traust 

samstarf (Thompson, Kilbane og Sanderson, 2008). 

Þegar talað er um einstaklingsmiðað nám fyrir börn með sérþarfir skal það ekki aðeins 

snúast um almenna kennslu og námsefni heldur þarf hún einnig að snúast um að læra að vera 

hluti af heildinni, læra samskipti við skólafélaga og læra að leika sér. Þess vegna er gríðarlega 

mikilvægt að börn umgangist hvert annað sama hvort að þau séu fötluð eða ekki. Börn læra 

mjög mikið hvert af öðru og hafa einnig yfirleitt virkilega gagn og gaman af félagsskap hvers 

annars (Signý Þórðardóttir, 2015).  

1.5 Samantekt 

Þroskaþjálfar hafa menntað sig til þess að starfa á vettvangi fatlaðs fólks með 

mannréttindasjónarmið í huga. Starf þroskaþjáfa grundvallast á siðareglum þeirra þar sem 

meðal annars kemur fram að þeir eiga að beita fagþekkingu sinni í að auka lífsgæði fatlaðs 

fólks og sýna bæði þeim og aðstandendum þeirra umhyggju og virðingu í starfi sínu. Eins og 

fram hefur komið hefur á viðhorf til fatlaðs fólks mótast af tvenns konar skilningi á fötlun, 

læknisfræðilegum og félagslegum skilningi á undanförnum árum. Læknisfræðilegur skilningur 

einblínir á skerðingar fatlaðs fólks en aftur á móti horfir sá félagslegi á stöðu fatlaðs fólks út 

frá nálgun velferðar, mannúðar og jöfnum rétti. Út frá félagslegum skilningi má rekja 

mannréttindasjónarmiðið á fötlun sem nú ber að leggja til grundvallar stefnumörkun og 

þjónustu. Eins og áður hefur komið fram starfar stór hluti fagstéttarinnar innan skólakerfisins 

með hugmyndir skóla án aðgreiningar að leiðarljósi.  

Mikilvægt er að fagstéttir sem starfa innan grunnskólans séu meðvitaðar um 

vinnubrögð sín, starfi alltaf á grundvelli mannréttindasjónarmiðsins og hugi að nauðsynlegum 

stuðningi sem er einstaklingsmiðaður. Þroskaþjálfar sem veita einstaklingsmiðaða þjónustu 

innan grunnskólans beita einstaklingsmiðaðri hugsun, nálgun, mati og starfsháttum. Til þess 

að veita einstaklingsmiðaða þjónustu þarf að nálgast nemandann út frá skoðunum og 

löngunum hans og halda utan um áætlanagerð varðandi stuðninginn. Einnig er vert að meta 

árangur út frá mati en bæði þroskaþjálfinn og nemandinn fara yfir þau atriði saman. 

Einstaklingsmiðaðir starfshættir einkennast af virkri hlustun, athygli og virðingu.  
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2 Alþjóðasamþykktir og þátttökuhugtakið 

Í þessum kafla verður fjallað um alþjóðasamþykktir er beina sjónum að réttindum og 

hagsmunum allra barna.  Í því skyni er fjallað um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Sérstök áhersla verður lögð á að varpa 

ljósi á réttindi fatlaðra barna í íslensku skólastarfi í ljósi hugmyndafræðinnar um skóla án 

aðgreiningar og Salamancayfirlýsingarinnar. Í þessu samhengi verður 

þátttökuhugtakinu gefinn sérstakur gaumur. 

2.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Börn eiga rétt á að njóta mannlegrar reisnar líkt og aðrir þegnar samfélagsins. Þetta kemur 

skýrt fram í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem er frá árinu 1948. Í nóvember 

árið 1989 var samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna, eða Barnasáttmálinn, 

samþykktur og fullgildur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Það var svo árið 1992 sem 

samningurinn var gerður fullgildur á Íslandi og lögfestur í febrúar árið 2013. Sáttmálinn er í dag 

hluti af löggjöf Íslands og felur hann í sér viðurkenningu þess að börn eru sjálfstæðir 

einstaklingar með fullgild réttindi (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.a). 

 Barnasáttmálinn samanstendur af 56 greinum sem eru stuttar og hnitmiðaðar en 

réttindum barna er hægt að skipta niður í þrjá flokka; vernd, umönnun og þátttöku. Í fyrsta 

lagi þá kveður Barnasáttmálinn á um vernd tiltekinna grundvallarmannréttinda barna, eins og 

réttinn til lífs, friðhelgi fjölskyldu- og einkalífs, félaga-, skoðana-, tjáningar- og trúfrelsis. Í öðru 

lagi leggur Barnasáttmálinn þær skyldur á ríkin sem eiga aðild að sáttmálanum að grípa til 

aðgerða til að tryggja velferð barna, m.a. á sviði mennta-, heilbrigðis- og félagsmála. Í þriðja 

lagi þá tryggir Barnasáttmálinn börnum rétt til að láta skoðanir sínar í ljós á öllum málum sem 

varða þau sjálf með einum eða öðrum hætti og taka ber tillit til skoðana þeirra í samræmi við 

aldur þeirra og þroska (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.a). 

Barnasáttmálinn hefur að geyma fjórar grundvallareglur sem hver tilheyrir ákveðinni grein 

sáttmálans en þær tengja saman aðrar ólíkar greinar og mikilvægt er að hafa þær í huga þegar 

aðrar greinar eru túlkaðar. Þetta eru 2. grein sem fjallar um jafnræði og bann við mismunum, 

3. grein sem fjallar um það sem barninu er fyrir bestu, 6. grein sem fjallar um réttinn til lífs og 

þroska og 12. grein sem fjallar um réttinn til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.b). 

Í 23. grein samningsins segir að fötluðum börnum skuli sýnd virðing. Þar kemur einnig 

fram að stuðla skuli að þátttöku barnsins í samfélaginu og að barnið sé virkur þátttakandi í 

samfélaginu. Sérstaklega þarf að taka tillit til allra þarfa barnsins og gera því kleift að afla sér 

menntunar í skólasamfélaginu. Í Barnasáttmálanum kemur einnig skýrt fram í 28. grein um 

menntun að aðildarríki samningsins viðurkenni rétt allra barna til menntunar og að aðildarríkin 
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skulu gera allt í sínu valdi til þess að rétturinn nái til allra skólastiga þannig að allir njóti sömu 

tækifæra þegar kemur að menntun (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðann, e.d.b). 

Sérstök nefnd sér til þess að Barnasáttmálanum sé framfylgt en sú nefnd kallast 

Barnaréttarnefndin. Hlutverk hennar er að fylgjast með því að aðildarríki sáttmálans hafi 

réttilega komið ákvæðum sáttmálans í framkvæmd. Nefndina skipa tíu sérfræðingar og 

nefndarmenn eru valdir af aðildaríkjunum sjálfum en þeir eru kjörnir í leynilegri kosningu 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.b). 

2.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undirritaður á Íslandi árið 2007, 

en þá höfðu 81 ríki nú þegar skrifað undir samninginn og orðið aðilar að fullgildum samningi. 

Nokkrum árum seinna, árið 2016 var samningurinn gerður fullgildur á Íslandi og höfðu þá 

önnur 166 ríki bæst í hópinn frá því að Ísland skrifaði undir samninginn. Með því að fullgilda 

samninginn skuldbatt Ísland sig við samninginn og lofar að gæta réttinda allra samfélagsþegna. 

Samningurinn er ekki lögfestur af Alþingi og segja má að gera þurfi miklar breytingar svo að 

Ísland geti lögfest hann en 17 greinar samningsins af 50 greinum kölluðu á breytingar á lögum 

um málefni fatlaðs fólks eða endurskoðun þeirra (Þingskjal nr. 61/145/2015-2016).  

 Markmið samningsins er að stuðla að því að fatlað fólk njóti allra mannréttinda og 

mannfrelsis til jafns við aðra. Jafnframt er markmið samningsins að vernda og tryggja slík 

réttindi og frelsi. Meginreglur samningsins eru átta talsins en þær eru virðing fyrir meðfæddri 

göfgi, sjálfræði og sjálfstæði einstaklinga, bann við mismunun, að fatlaðir geti tekið fullan og 

virkan þátt í samfélaginu án aðgreiningar, virðing fyrir því að fatlað fólk sé ólíkt og viðurkennt 

í þeim skilningi að um mannlega fjölbreytni og mannlegt eðli sé að ræða, jöfn tækifæri, 

aðgengi, jafnrétti kynjanna og virðing fyrir síbreytilegri getu fatlaðra barna og virðing fyrir rétti 

þeirra. Samningurinn samanstendur af 50 greinum sem skiptast niður eftir köflum. 

Innan samnings Sameinuðu þjóðanna eru einstakar greinar sem snúa sérstaklega að 

fötluðum börnum og hlutverki aðildarríkjanna gagnvart þeim. Í 7. grein samnings Sameinuðu 

þjóðanna, sem fjallar sérstaklega um fötluð börn, segir að aðildarríkin eigi að gera allar 

ráðstafanir sem þörf er á til þess að fötluð börn geti notið fulls mannfrelsis og mannréttinda 

eins og önnur börn. Þar kemur skýrt fram að tryggja skuli fötluðum börnum réttindi barnsins 

til þess að láta skoðanir sínar í ljós sem snúa að þeim, að þeirra sjónarmið séu tekin gild miðað 

við aldur og þroska til jafns við jafnaldra þeirra. Einnig segir þar skýrt að fötluðum börnum sé 

veitt viðeigandi aðstoð þar sem tekið er tillit til fötlunar þeirra og aldurs (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 7. grein/2007). 

24. grein samnings Sameinuðuþjóðanna fjallar sérstaklega um menntun fatlaðs fólks. 

Þar er fjallað um réttinn til menntunar og kemur þar skýrt fram að allir skuli óháð fötlun hafa 

sömu tækifæri til menntunar í skólakerfinu án aðgreiningar. Þá skal gera fötluðu fólki aðgengi 
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til að fullþroska sköpunargáfu, persónuleika og hæfileika. Einnig skal veita fötluðu fólki 

tækifæri á því að taka virkan þátt í samfélaginu og lýðræðislegu þjóðfélagi. Innan 

menntakerfisins skal tryggja með öllum hætti að fötluðu fólki sé veittur sá stuðningur sem það 

þarfnast til þess að njóta góðrar menntunar. Þar að auki þarf að gefa því sérstakan gaum að 

fötluðu fólki sé ekki haldið frá menntakerfinu vísvitandi. Þar að auki kemur fram í greininni að 

fatlað fólk eigi að fá þann stuðning sem það þarfnast innan almenna menntakerfisins til þess 

að stuðla betur að gagnlegri menntun einstaklingsins. Full þátttaka fatlaðs fólks til jafns við 

aðra í skólasamfélaginu sem og þjóðfélagi manna er skuldbinding aðildarríkja samnings 

Sameinuðu þjóðanna. Aðildarríkin skulu því greiða aðgengi fatlaðs fólks að menntun og veita 

því viðeigandi tækifæri til þess að uppfylla sínar þarfir án endurgjalds (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 24. grein/ 2007).  

De Beco (2014) fjallar sérstaklega um 24. grein samnings Sameinuðu þjóðanna í grein 

sinni þar sem hann tekur fram að rétturinn til menntunar sé einn sá mikilvægasti fyrir fatlað 

fólk þar sem hann leggur áherslu á gildi sjálfstæðis fatlaðs fólks og greiðir fyrir þátttöku þess í 

samfélaginu. Hann telur að alþjóðlegur mannréttindasamningur, eins og samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, verndi rétt fatlaðs fólks til menntunar þar sem 

samsteyping (e. codification) er það nýjasta í framvindu hvað varðar skóla án aðgreiningar. Á 

þann hátt skarar samningur Sameinuðu þjóðanna fram úr öðrum alþjóðlegum lögum. 

2.3 Salamancayfirlýsingin 

Árið 1994 var Salamancayfirlýsingin undirrituð á Spáni en hún fjallar um skóla fyrir alla og 

rammaáætlun sem unnin er vegna náms nemenda með sérþarfir. Á ráðstefnuna mættu 

fulltrúar 92 ríkisstjórna og 25 alþjóðlegra samtaka og þar á meðal einn fulltrúi frá Íslandi. Með 

áætluninni var lýst yfir að menntun væri réttindi allra barna og skylda skólakerfisins er að gefa 

öllum jöfn tækifæri til menntunar á öllum námsstigum. Öll börn eiga rétt til að ganga í skóla í 

sinni heimabyggð og er það skylda skólakerfisins að mæta þörfum allra nemenda með 

viðeigandi kennsluaðferðum sem hentar hverjum og einum. Einnig verður að taka mið af getu 

hvers og eins. UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) og 

spænska menntamálaráðuneytið stóðu að áætlunargerðinni (Menntamálaráðuneytið, 

1995). Samkvæmt lögum er Íslensk skólastefna bundin Salamancahugsjóninni en þá er átt við 

að skólakerfið sé án allrar aðgreiningar. Í skólanum skal ekki aðeins veita nemendum menntun 

heldur á skólinn að vinna gagngert að viðhorfsbreytingum gegn aðgreiningu og að hugarfari 

mismununar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2001). 
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2.4 Þátttaka 

Fötluð börn og ungmenni hafa verið útilokuð úr skólakerfinu í gegnum tíðina með einum eða 

öðrum hætti og verið aðgreind í sérdeildum og sérskólum. Áður fyrr taldi fólk að ástæðan sem 

komi í veg fyrir þátttöku fatlaðs barns og möguleika þess til að læra sé skerðing þess. Í dag er 

frekari meðvitund um að ástæðan liggi frekar í þekkingarleysi, neikvæðum viðhorfum, 

ósveigjanlegu skipulagi skólastarfssins og óaðgengilegum byggingum (Snæfríður Þ. Egilsson, 

2016). 

Hugtakið þátttöku má skilja á tvenna vegu, með hlutlægum skilningi og huglægum 

skilningi. Með hlutlægum skilningi er litið svo á að nemandi taki þátt og sé með í verki, m.ö.o. 

hann er á staðnum. Hugtakið viðvera vísar til þess að viðkomandi sé til staðar en það er 

forenda þátttöku. Aftur á móti með huglægum skilningi stendur nemandanum til boða að taka 

þátt og hann upplifir sig sem hluta af heildinni. Í skólakerfinu er mismunandi skilningur á þessu 

hugtaki. Kennararnir eru gjarnir á að leggja meiri áherslu á hlutlægan skilning þegar þeir meta 

frammistöðu ófatlaðra nemenda en aftur á móti á huglægan skilning þegar þeir meta 

frammistöðu fatlaðra barna þar sem sá hópur vill taka þátt og finna að þau tilheyri (Maxwell, 

Alves og Granlund, 2012). 

 Einstaklingsbundnir þættir, eins og geta barna og áhugi, skipta máli varðandi þátttöku 

barna en oft getur viðeigandi stuðningur eða aðlögun umhverfis og viðfangsefna verið hvatinn 

að því að þau geti tekið þátt og haft ánægju af því sem þau taka sér fyrir hendur (Gunnhildur 

Jakobsdóttir, Snæfríður Þóra Egilson og Kjartan Ólafsson, 2015). Samkvæmt Maxwell o.fl. 

(2012) eru sex mikilvæg atriði sem þurfa að vera til staðar til að tryggja þátttöku fatlaðra barna, 

þ.e. auðfáanleiki, aðgengi, sveigjanleiki, samþykki, hagkvæmni og fýsileiki. Samspil þarf að vera 

milli margra þátta og hópa en viðeigandi aðlögun og aðstoð er mikilvæg. 

2.5 Samantekt 

Í Barnasáttmálanum kemur fram í 23. grein að fötluðum börnum skuli sýnd virðing, stuðla þurfi 

að þátttöku barnsins í samfélaginu og sérstaklega skal taka tillit til allra þarfa barnsins og gera 

því kleift að mennta sig innan skólasamfélagsins. Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks kemur 24. grein inn á að allir, líka fatlað fólk, hafi rétt á sömu tækifærum til 

menntunar án aðgreiningar í skólakerfi á Íslandi. Einnig fjallar 7. grein samningsins meðal 

annars um að ríkin sem eru með aðild að samningnum eigi að gera allar mögulegar ráðstafanir 

sem þörf er á til þess að fötluð börn geti notið mannréttinda jafnt við önnur börn. Í 

Salamancayfirlýsingunni kemur fram að öll börn eiga jafnan rétt til að ganga í skóla í sinni 

heimabyggð og skólakerfinu ber skylda til að mæta þörfum allra nemenda með 

einstaklingsmiðuðum stuðningi og kennsluaðferðum. Nauðsynlegt er að fagfólk og annað 

starfsfók í grunnskólum þekki þátttökuhugtakið og þýðingu þess. Mikilvægt er að greina á milli 
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huglægs og hlutlægt skilnings á þátttöku til þess að hugað sé að mikilvægum atriðum og tekið 

tillit til þeirra eins og m.a. aðgengis, sveigjanleika og samþykkis fatlaðra barna innan skólans. 
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3 Grunnskóli: ábyrgð og skyldur 

Grunnskólar á Íslandi hafa skyldur til að sinna öllum börnum á aldrinum 6 til 15 ára. Skólarnir 

teljast til skyldunáms og kenna almennt undirstöðunám sem undirbýr nemendur fyrir 

framhaldsnám. Nemendur eru ólíkir eins og þeir eru margir og eru því m.a. með mismunandi 

félags- og námsfærni og þarfir. Grunnskólar landsins starfa eftir Aðalnámskrá grunnskóla sem 

er rammi utan um nám og kennslu. Aðalnámskráin mótast eftir lögum, reglugerðum og 

alþjóðasamningum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Hér verður fjallað almennt um starfsemi 

grunnskóla með vísan í aðalnámskrá og lög sem grunnskólinn starfar eftir. Sérstök áhersla 

verður lögð á að draga fram skyldur grunnskólans til þess hóps barna sem hér er til 

umfjöllunar, þ.e. einhverfra barna. 

3.1 Lög um grunnskóla 

Í lögum um grunnskóla fjallar fjórði kafli um nemendur. Í þeim kafla fjallar 17. grein laganna 

um nemendur með sérþarfir. Þar kemur fram að til nemenda með sérþarfir teljast þeir ,,sem 

eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra 

örðugleika og/eða fötlunar, einstaklingar með leshömlun, langveikir einstaklingar og aðrir með 

heilsutengdar sérþarfir”. Þess er sérstaklega getið að þessir nemendur eigi rétt á sérstökum 

stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir. Samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á 

að komið sé til móts við námslegar þarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, 

þ.e.a.s. án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í reglugerð 

um nemendur með sérþarfir í grunnskóla kemur meðal annars fram í 4. grein að 

sveitarfélögum beri skylda að sjá til þess að skólaskyld börn, sem lögheimili eiga í 

sveitarfélaginu eða eru vistuð hjá fósturforeldrum sem lögheimili eiga í sveitarfélaginu, fái 

sérstakan stuðning í skólastarfi í samræmi við metnar sérþarfir þeirra (Reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010). 

Nemendur hafa réttindi, eins og áður hefur verið nefnt, sem fela í sér að komið sé til 

móts við náms- og félagslegar þarfir þeirra í skóla án aðgreiningar án tillits til líkamslegs eða 

andlegs atgervis. Auk þess eiga þeir rétt á að sjónarmiðum þeirra sé gefin gaumur miðað við 

aldur þeirra og þroska og þeim veitt aðstoð þar sem tekið er tillit til sérþarfa þeirra og aldurs. 

Þar að auki eiga þau rétt á að geta nýtt sér viðeigandi samskiptamáta, s.s. táknmál, blindraletur 

og viðeigandi tækjabúnað, aðlöguð námsgögn, aðstöðu og kennslu til að stuðla að sem bestri 

menntun, sjálfsstyrkingu og félagsþroska (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla 

nr. 585/2010). 
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3.2 Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir  

Í 13. grein í lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir þar sem fjallað 

er um þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra kemur sérstaklega fram að það þurfi að 

vera öruggt að fötluð börn fái þá þjónustu sem þau þurfa á að halda til að tryggt sé að þau 

njóti sömu réttinda og önnur börn. Ennfremur er undirstrikað að fötluð börn eigi að njóta 

sömu réttinda til menntunar, þjálfunar, starfsundirbúnings og tómstunda eins og önnur börn. 

Þar kemur einnig skýrt fram að fötluð börn eiga rétt á því að láta skoðanir sínar í ljós með tilliti 

til aldurs og þroska (Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir 

nr.38/2018).  

3.3 Skóli án aðgreiningar 

Í hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar er gert algjört ráð fyrir fullgildri þátttöku hvers 

og eins nemanda. Þar er líka gert ráð fyrir metnaðarfullri menntun í einu skólasamfélagi fyrir 

alla. Hverjum og einum skóla ber því skylda til að taka við öllum einstaklingum inn í skólann 

(Ferguson, o. fl, 2012). Með hugtakinu skóli án aðgreiningar (e. inclusive education) er átt við 

grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- og 

félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti 

að leiðarljósi (Anna K. Sigurðardóttir o.fl., 2014). Með hugtakinu lýðræði er átt við að skólar 

taki mið af því að barna og ungmenna bíði að taka þátt í lýðræðissamfélagi og því er mikilvægt 

að börn læri um þess háttar samfélög og að í lýðræði taka einstaklingar afstöðu til siðferðilegra 

álitamála ásamt því að taka virkan þátt í mótun samfélagsins. Lýðræðislegt skólasamfélag 

byggist á samvinnu og samveru og viðurkennir að velferð hvers og eins skipti máli en einnig að 

mannréttindi allra séu virt. Með hugtakinu manngildi er átt við að skólar taki mið af því í öllum 

starfsháttum sínum að borin sé virðing fyrir innra gildi hvers og eins nemanda. Með hugtakinu 

félagslegt réttlæti er átt við að skólasamfélagið geri nemendur meðvitaða um forréttindi og 

mismunun og áhrif þess á manneskjur og möguleika þeirra til að vera ráðandi um eigið líf og 

samfélag (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Í 8. grein reglugerðar um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2010) kemur fram að stuðningur við nemendur 

felist í sveigjanlegu og margbreytilegu námsumhverfi og þeim kennsluháttum sem ætlað er að 

mæta þörfum allra nemenda.  

 Skóli án aðgreiningar er skóli þar sem sveigjanleiki, hvetjandi námsumhverfi og 

fjölbreyttir kennsluhættir eru hafðir í fyrrirrúmi. Í slíkum skóla, sem er fyrir alla, er mikilvægt 

að bregðast við fjölbreytileika samfélagsins þannig að allir nemendur finni að þeir séu 

velkomnir á allan hátt. Þá þarf m.a. að bregðast við nemendum sem eru fatlaðir, af ólíkum 

kynjum og menningu, fjöllbreyttum námsstíl, hæfileikum, áhugamálum, félagslegri stöðu 

nemenda og mismunandi fjölskyldumynstri þeirra. Einnig þarf að vera vilji til staðar meðal 

skólans til að takast á við aðstæður barna með sérþarfir með virkum hætti og líta ber á það 
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sem verkefni sem þarf að vinna að en ekki vandamál sem einhver annar á að leysa (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2008). Í stað þess að tala um skóla án aðgreiningar er oft talað um skóla 

margbreytileikans sem er íslenska hugtakið yfir enska hugtakið inclusive education. Segja má 

að merking hugtaksins eigi að vísa til þess að í starfi skólans sé unnið að því að mæta öllum 

einstaklingum á þeirra forsendum og mennta þá í lifandi skóla og námssamfélagi. Mikilvægt 

er að skólar séu nokkuð samstíga um að með þessu hugtaki sé verið að vísa til þeirra leiða og 

markmiða til að sameina nemendur í skólanum í stað þess að einangra og útiloka hópa af 

nemendum (Dóra S. Bjarnason, 2012). 

3.4 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, sem er frá árinu 2013, koma fram kröfur og markmið sem eiga við 

um alla sem koma að innan skólakerfisins þar með teljast, kennarar, nemendur og almennt 

starfsfólk. Aðalnámskráin fjallar um hvernig standa skuli að námi allra nemenda og sett eru 

fram markmið og kröfur skólanna til nemenda og starfsfólks (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Í aðalnámskrá er lagður grunnur að rétti allra nemenda til jafnréttis til náms og ákveðinnar 

lágmarksmenntunar. Þar kemur fram að allir nemendur skólans skuli fá kennslu sem er við 

hæfi. Menntun sem fer fram í grunnskóla skal vera algjörlega óháð aðstæðum nemenda, kyni, 

kynhneigð, uppruna, stétt, heilsufari, trúarbrögðum eða fötlun. Þar kemur skýrt fram að öll 

börn eiga rétt á því að stunda nám í grunnskóla með sömu tækifærum og aðrir nemendur. Þar 

kemur einnig fram að námið skuli aðlaga að hverjum og einum nemanda. Þar að auki kemur 

skýrt fram í Aðalnámskrá grunnskólans að allir nemendur grunnskólans skulu hafa jafnan rétt 

að aðgengi og þátttöku í hinu almenna skólakerfi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Í þessu samhengi leggur Aðalnámskrá grunnskólans ríka áherslu á að skólar leggi 

ákveðinn grunn að líkamlegri, félagslegri og andlegri velferð nemenda. Einnig skulu 

grunnskólar sinna faglegu samstarfi. Í Aðalnámskrá er fjallað um að það þurfi að styrkja 

skólann sem stofnun með faglegri sýn. Þar er einnig lögð áhersla á sérfræðiþjónustu og að sú 

þjónusta styðji við heildarsýn með því að meta námslegan, sálrænan og félagslegan vanda 

nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015). 

3.5 Evrópuúttektin 

Skóli án aðgreiningar er opinber skólastefna hér á landi. Mikilvægt er að grunnskólar landsins 

fari eftir hugmyndum og ákvæðum um skóla án aðgreiningar. Evrópumiðstöðin er miðstöð um 

nám án aðgreiningar og sérþarfir og er sjálfstæð stofnun 30 ríkja í Evrópu (Evrópumiðstöð um 

nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017). Ísland hefur átt fulla aðild að miðstöðinni allt frá 

stofnun hennar árið 1996. Evrópuríkin hafa með sér samstarf um málefni sem lúta að menntun 

án aðgreiningar og sérþörfum í námi. Tilgangur Evrópumiðstöðvarinnar er að vinna að 

umbótum á stefnu og framkvæmd menntamála í þágu fatlaðra nemenda og annarra með 
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sérþarfir í námi. Miðstöðin starfar með stjórnvöldum allra aðildarríkjanna að ýmsum 

sameiginlegum hagsmunamálum. Hún sér jafnframt um ráðgjafaþjónustu fyrir stjórnvöld 

þeirra aðildarríkja sem hyggjast skoða sérstaklega einhverja sérstaka þætti í menntun án 

aðgreiningar í landinu sem ekki er fjallað um í samþykktri starfsáætlun miðstöðvarinnar. Slík 

verkefni eru unnin samkvæmt sérstakri beiðni menntamálaráðherra viðkomandi lands 

(Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017). Evrópuúttektin er úttekt á 

framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar á Íslandi. Tilgangur úttektarinnar var fyrst og 

fremst að rannsaka á gagnsæjan og fordómalausan hátt skoðanir þeirra sem starfa innan 

kerfisins á því hversu vel starfshættir og þjónusta samræmist ríkjandi stefnumörkun og 

yfirlýstum markmiðum (Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017). 

 Niðurstöður úttektarinnar skiptast niður eftir áherslusviðum hennar sem mótaðar eru 

eftir yfirlýstum markmiðum skólakerfisins. Niðurstöðurnar sýna að mismunandi skilningur sé í 

raun lagður í hugtakið menntun án aðgreiningar meðal þeirra sem sinna menntamálum, þá 

bæði innan hvers skólastigs og milli skólastiga. Því þarf almennt að skýra betur bæði hugtakið 

sjálft og hvernig standa ber að framkvæmd menntunar án aðgreiningar. Einnig kom fram að 

þörf sé á skýrari leiðsögn um hvernig eigi að fella þessi stefnumið inn í áætlanir sveitarfélaga 

og skóla og framkvæma. Þeir sem vinna að menntamálum þurfa leiðsögn um hvernig hafa skuli 

eftirlit með framkvæmdinni og mati á árangri hennar. Auk þess kom fram að þótt að starfsfólk 

á öllum stigum menntakerfisins vinni af heilindum að framgangi stefnunnar hefur starfsfólkið 

ekki notið nægilegs stuðnings til þess og telur það að fleiri og sveigjanlegir kostir á slíkum 

stuðningi þurfi að bjóðast. Almennt er talið að þessu viðmiði verði varla náð til fulls nema 

unnið sé vel að öðrum viðmiðum sem hafa verið mótuð og snúa aðallega að skilvirkni 

stuðningskerfa, tilhögun fjárveitinga, stjórnunarhátta og gæðastjórnunaraðferða. Einnig kom 

fram að að margt starfsfólk skóla segist fá ófullnægjandi stuðning til að ígrunda og framkvæma 

dagleg störf sín með menntun án aðgreiningar að leiðarljósi. Tryggja þarf að þörfin á viðeigandi 

og árangursríkum stuðningi við skólastarf, bæði almennt og í einstökum aldurshópum, sé 

öllum ljós (Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017). 

Einnig kom fram í niðurstöðunum að margir telja að núverandi fjárveitingavenjur 

auðveldi starfsfólki ekki að vinna að menntun án aðgreiningar heldur hindri framfarir í þeirri 

vinnu. Mikilvægt er að margir sem starfa að menntamálum hjá ríki og sveitarfélögum telji að 

breytingar á núgildandi reglum um fjárframlög, sem taka mið af greiningu á sérþörfum í námi 

eða fötlun, gætu verið mikilvæg undirstaða fyrir menntun án aðgreiningar á Íslandi. Auk þess 

kom fram að hvort sem horft sé til ráðuneyta eða sveitarfélaga þá þykir starfsfólki sem að 

núverandi stjórnunarhættir tryggi ekki nægan stuðning í starfi og starfsfólki skóla þykir 

núverandi tilhögun gæðastjórnunar ekki alltaf skila sér með þeim hætti í skólastarfinu að í 

henni sé fólgin hvatning til frekari þróunar þess og umbóta. Auk þess kom fram í 
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niðurstöðunum að margt starfsfólk skóla hafi efasemdir um að grunnmenntun þeirra og 

tækifæri til faglegrar starfsþróunar nýtist eins og hún ætti að gera til undirbúnings fyrir 

skólastarf án aðgreiningar. Að áliti margra þeirra sem starfa að menntamálum á vettvangi ríkis 

og sveitarfélaga fellur hvorki grunnmenntun né fagleg starfsþróun nægilega vel að markaðri 

stefnu ríkis og sveitarfélaga og þau njóta þess vegna ekki nægilegs stuðnings til að innleiða 

menntun án aðgreiningar sem stefnu sem byggist á mannréttindum einstaklingsins 

(Evrópumiðstöð um nám án aðgreiningar og sérþarfir, 2017). 

3.6 Samantekt 

Í lögum um grunnskóla kemur skýrt fram að nemendur með sérþarfir eigi rétt á sérstökum 

stuðningi í námi sínu í samræmi við metnar sérþarfir og eiga þeir rétt á að komið sé sérstaklega 

til móts við náms- og félagslegar þarfir þeirra í skóla án aðgreiningar án tillits til líkamlegs eða 

andlegs atgervis. Í lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir kemur 

fram að ekki megi mismuna fötluðum börnum á grundvelli fötlunar þeirra. Skóli án 

aðgreiningar er sú skólastefna sem er við lýði á Íslandi. Í hugmyndafræðinni er gert ráð fyrir 

fullgildri þátttöku hvers og eins nemanda. Þar er gert ráð fyrir menntun fyrir alla í einu 

skólasamfélagi. Hverjum skóla ber því skylda til að taka við öllum einstaklingum til náms. Í 

Aðalnámskrá kemur fram að allir nemendur skuli fá kennslu við hæfi og að menntun á að vera 

óháð aðstæðum nemenda. Þar kemur einnig fram að námið skuli aðlaga að hverjum og einum 

nemanda. Niðurstöður Evrópuúttektarinnar gefa til kynna að mikilvægt sé að skýra og auka 

skilning á hugtakinu menntun án aðgreiningar enn betur innan skólakerfisins og greina nánar 

frá framkvæmd stefnunnar. Einnig er þörf á að auka leiðsögn fyrir fagfólk um hvernig eigi að 

haga eftirliti með framkvæmd stefnunnar og meta árangur hennar. Einnig þarf að tryggja 

árangurríkan stuðning við skólastarf. Mikilvægt er að tryggja stuðning við starfsfólk sem starfar 

innan grunnskólans til að innleiða stefnu um menntun án aðgreiningar. Nauðsynlegt er að 

þroskaþjálfar sem ætla sér að starfa innan grunnskólans þekki vel lög, reglugerðir og stefnur 

sem eiga við grunnskólann og geti starfað eftir þeim.  
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4 Einhverfa 

Hér í kaflanum að aftan verður fjallað um einkenni einhverfu. Stiklað verður á stóru um þróun 

og sögu hugtaksins. Einnig verða skoðaðar gagnreyndar aðferðir sem fagmenn skulu tileinka 

sér í starfi með einhverfum einstaklingum.  Farið verður yfir tvenn verkfæri þroskaþjálfans sem 

henta í vinnu með einhverfum börnum, TEACCH-kerfið og félagshæfnisögur. 

4.1 Einkenni einhverfu 

Einhverfuhugtakið kom fyrst fram í fræðilegri umræðu fyrir rúmlega 60 árum síðan. Geðlæknir 

að nafni Leo Kanner safnaði saman upplýsingum um ellefu börn sem voru í hans umsjá. Hann 

tók saman þá þætti sem börnin áttu sameiginlega og gerði þau til að mynda frábrugðin 

jafnöldrum sínum. Í dag er einhverfa skilgreind sem gagntæk þroskaröskun sem lýsir sér í 

röskun á taugaþroska einstaklinga (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013). Einhverfa kemur yfirleitt í 

ljós á barnsaldri hjá viðkomandi. Eitt af einkennum einhverfu er að einhverf börn geta haft 

takmarkaða getu til þess að tjá sig með orðum. Þar að auki geta einhverf börn haft takmarkaða 

getu til þess að nota ímyndunarafl sitt í leik. Einhverfu getur fylgt nokkuð takmörkuð hæfni til 

félagslegra samskipta (Robeldo og Ham-Kucharski, 2008). 

Einhverfa er hugtak sem notað er yfir einstaklinga til þess að lýsa hópi fólks sem á það 

sameiginlegt að eiga erfitt með boðskipti og félagsleg samskipti við aðra. Einhverfir 

einstaklingar geta haft ýmsa áráttukennda hegðun og áhugamál sem geta verið þeim hamlandi 

í daglegu lífi (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013). Eiginleikinn til þess að skynja, flokka, túlka og 

vinna úr áreiti, þannig að einstaklingur fái einhverja merkingu sem getur nýst í samskiptum við 

umhverfi hans, hefur verið skilgreint sem ferli skynjunar. Skynjun hjálpar einstaklingum að 

skilja bæði aðstæður umhverfisins og hvernig sé hægt að haga sér í samræmi við það. Af þessu 

má draga þær ályktanir að frábrugðin skynúrvinnsla skipi stóran sess í félagslegum samskiptum 

hjá einhverfum einstaklingum (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013).  

Einkenni einhverfu birtast mjög mismunandi hjá einstaklingum. Þau geta meðal annars 

birst í nokkuð afmörkuðu áhugaviði, hegðun sem er síendurtekin og lítilli færni í samskiptum. 

Með síendurtekinni hegðun er átt við að einstaklingar geta þróað með sér mikinn áhuga sem 

hindrað getur samskipti við jafnaldra. Einkennin geta einnig verið fælni til að mynda 

augnsamband og að samskipti þróast ekki á sama hátt og hjá jafnöldrum. Einnig er algengt að 

gagnkvæmni í samræðum skorti í boðskipum einhverfra einstaklinga. Þar að auki er algengt að 

ímyndunarleik, eftirhermuleik, látbragð, bendingar skorti í boðskiptum einhverfra einstaklinga 

(Evald Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 2017). 
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4.2 Hugmyndafræðileg hugsun: Nálgun og þróun 

Greiningum á einstaklingum með röskun á einhverfurófi hefur fjölgað nokkuð ört á 

undanförnum árum. Segja má að einhverfurófið sé afar fjölbreytt og einstaklingar með 

einhverfu séu jafn misjafnir og þeir eru margir. Þrátt fyrir fjölbreytni hópsins geta ákveðin 

hegðunartengd einkenni verið sameiginleg (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013). 

Mikilvægt er að fagfólk og annað starfsfólk sem vinnur með einhverfum börnum sé meðvitað 

um vinnubrögð og nálgun sína í þjónustu en einnig um þau verkfæri og kennsluaðferðir sem 

auðvelda einhverfum einstaklingum í félagslegum eða öðrum aðstæðum sem geta reynst þeim 

krefjandi. Í þessum kafla verður farið yfir nokkur verkfæri sem eru talin stuðla að góðum 

árangri í starfi með einhverfum börnum, s.s. í skólastarfi. 

4.2.1 TEACCH: Skipulögð kennsla 

Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children eða 

TEACCH er meðferð og kennsla barna með einhverfu og skyldar boðskiptatruflanir. Í daglegu 

tali er yfirleitt notast við skammstöfunina. Þessi hugmyndafræði á uppruna sinn að rekja til 

ársins 1965 til háskólans í borginni Chapel Hill í Norður-Karólínufylki í Bandaríkjunum. Sjö árum 

seinna eða árið 1972 samþykkti allsherjarþing í fylkinu lög sem heimiluðu að TEACCH yrði 

fyrsta heildstæða þjónustukerfið í ríkinu vegna barna með einhverfugreiningu og aðrar 

svipaðar raskanir (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, e.d.). TEACCH-kerfið var þróað með 

einhverfa einstaklinga og fjölskyldur þeirra í huga og á við um allan aldur, jafnt unga sem aldna. 

Tilgangurinn með þessu þjónustukerfi er að vinna markvisst að því að styrkja tjáskipti, 

samskiptafærni, skilning, sjálfstæði og áhuga einstaklings. Megináhersla TEACCH-kerfisins er 

sú að hver einstaklingur sem notast við kerfið geti orðið sem virkastur í samfélagi sínu og því 

lifað eins sjálfstæðu lífi og mögulegt er. Í kerfinu er ekki gert sérstaklega ráð fyrir því að 

þjónustu ljúki eftir ákveðinn tíma þar sem markmiðið er að þjónustan og sú færni sem 

viðkomandi vinnur með haldi áfram út allt æviskeið einstaklingsins sem tileinkar sér kerfið. 

Áhersla er lögð á að aðlaga umhverfið að þörfum hvers og eins einstaklings, nota sjónrænar 

vísbendingar og gera námsaðstæður þannig að viðkomandi geti unnið sjálfstætt (Greiningar- 

og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.; Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir, 2018).  

TEACCH-kerfið er einstaklingsmiðað og því sérstaklega sniðið að þörfum, færni og 

áhuga hvers og eins einstaklings. Einstaklingsnámskrá er meðal annars gerð fyrir einhverfa 

nemendur, þar sem horft er á bæði styrkleika hans og áhugamál. Því eitt af þeim atriðum sem 

einkenna einhverfuna er meðal annars sérstakur áhugi á einhverju ákveðnu sviði. Þá er reynt 

að blanda saman áhugamáli einstaklingsins og kennsluháttum, þannig að kennslan verði 

áhugaverð og hægt sé að halda einstaklingnum við efnið. Þetta kallast skipulögð kennsla og er 

einn þáttur af TEACCH-kerfinu. Þá er áherslan lögð á að aðlaga umhverfið að þörfum 
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einstaklingsins, nota sjónrænar vísbendingar og aðlaga námsaðstæður að viðkomandi þannig 

að hann geti unnið sjálfstætt (Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir, 2018). 

Þetta kerfi er ein af þekktari aðferðum hér á landi og er einnig notað í fjölda annarra 

landa. TEACCH-kerfið er mjög mikið notað kerfi til kennslu fyrir einhverfa einstaklinga og er 

það mjög vel metið. Í TEACCH-aðferðinni er ávallt unnið gríðarlega mikið með skipulagða 

dagskrá þar sem viðkomandi vinnur eða leikur á sérstöku svæði með sjónrænum skilaboðum. 

Aðalmarkmiðið í TEACCH-kennslu er til að mynda að einhverfir einstaklingar byggi á og læri að 

nýta þá eiginleika sem þeir búa yfir. Þar er einblínt á að einstaklingarnir geti lifað sínu 

ánægjulegasta lífi, leggi sitt að mörkum til samfélagsins og séu fullir þáttakendur í sínu lífi 

(Robeldo og Ham-Kurchaski, 2008).  

Skipulögð kennsla er kennsluaðferð sem er hluti af af TEACCH hugmyndafræðinni. Hún 

byggir á skilningi á námsstíl einhverfra nemenda og notkun sjónrænna vísbendinga til að efla 

skilning og sjálfstæði nemendanna. Skipulögð kennsla er bæði aðferð til að kenna nýja færni 

og að skipuleggja allt umhverfi nemenda svo það sé fyrirsjáanlegt og merkingarbært. 

Skipulögð kennsla einkennist af fimm þáttum, þ.e. að skilja menningu einhverfra, einstaklings- 

og fjölskyldumiðuð áætlun fyrir hvern nemanda, skipulagt umhverfi, að nota sjónrænar 

vísbendingar til að gera athafnir daglegs lífs fyrirsjáanlegar og skiljanlegar og sjónrænar 

vísbendingar til að gera einstök verkefni skiljanleg (Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún 

Hjartardóttir, 2018). 

4.2.2 Félagshæfnisögur 

Stór partur af verkefni nemenda á einhverfurófi er að efla og víkka félagsfærni sína. Nemendur 

á einhverfurófinu hafa oft mikla löngun í að eiga félaga og að vera í félagslegum samskiptum 

við annað fólk en þurfa oft á stuðningi á halda í þeim efnum (Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún 

Hjartardóttir, 2018). Félagshæfnisögur eru einfaldar og hnitmiðaðar sögur sem 

hjálpa einhverfum einstaklingum í daglegu lífi. Félagshæfnisögurnar eiga að vera jákvæðar, 

skemmtilegar og hvetjandi sögur. Carol Gray er upphafsmanneskja þessara sagna. Carol 

byrjaði feril sinn í kennslu með einhverfum börnum í ríkisreknum skólum í Michigan ríki í 

Bandaríkjunum. Þar byrjaði hún á því að skrifa sögur fyrir nemendur sína til þess að deila með 

þeim athöfnum og upplýsingum sem margir taka sem sjálfsögðum hlut sem þeim virtist vanta 

stuðning við. Margar af sögunum sem Carol skrifaði með nemendum sínum virtust virka 

afbragðs vel á nemendur Carol og hjálpuðu þeim við ýmsar félagslegar hindranir sem komu 

upp í starfinu í skólanum (Gray, e.d.). 

Félagshæfnisögur eru nú viðurkennd kennsluaðferð sem notuð er með einhverfum 

börnum og fólki á öllum aldursbilum um allan heim, þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

félagshæfnisögum benda til þess að þær sýni jákvæðar breytingar í félagsfærni, bættri hegðun 

og bættum skilningi á félagslegum aðstæðum þeirra sem áttu í hlut (Gray, e.d). 
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Félagshæfnisögur hjálpa einhverfum einstaklingum með ákveðnar athafnir sem þeir gætu átt 

erfitt með. Helstu markmið félagshæfnisagna eru að skipuleggja kennslu í félagsfærni og 

leiðrétta ákveðinn misskilning á félagslegum aðstæðum. Titilll sögunnar gefur til kynna um 

hvað sagan fjallar, hún gæti t.d. heitið Baðferðin, Búðarferðin eða Að skiptast á í skólanum 

(Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir, 2018). 

Félagshæfnisögur eru persónulegar og unnar í samstarfi við einstaklinginn sem á að 

njóta góðs af sögunni, það er mikilvægt að einstaklingurinn sem á að heyra söguna taki virkan 

þátt í því að semja hana með leiðbeinanda. Þessar sögur eru þróaðar sameiginlega og skrifaðar 

af höfundi (e. author) fyrir hönd notandans (e. audience). Sögurnar eru alltaf stuttar, 

hnitmiðaðar samdar á ákveðinn hátt eftir ákveðinni formúlu. Sagan lýsir aðstæðum, 

hugtökum, eða félagslegum fyrirbærum á merkingabæran hátt fyrir viðkomandi. Ágæti 

félagshæfnisagna er að hver saga er einstaklingsmiðuð, og sá sem skrifar félagshæfnisögu þarf 

að þekkja aðferðina sem liggur að baki til grundvallar sögunni og einnig einstaklinginn sem á 

söguna. Aðilar sem skrifa slíkar sögur með börnum eru yfirleitt fagmenn t.d. þroskaþjálfar eða 

kennari barns þó svo að það geti líka verið foreldri. Félagshæfnisögur eru yfirleitt skrifaðar í 

fyrstu persónu út frá sjónarhorni notandans og áhersla er ávallt lögð á jákvæða hegðun og 

hvernig viðkomandi á að haga sér en ekki hvernig hann á ekki að haga sér. Sagan þarf að vera 

einföld og skýr og í anda þess sem á af læra af sögunni (Gray, e.d.). 

4.2.3 Samantekt 

Einhverfa er hugtak sem lýsir stórum hópi fólks. Mikilvægt er fyrir fagfólk og annað starfsfólk 

innan grunnskólans að átta sig á því að einhverfir einstaklingar eru jafn ólíkir og þeir eru 

margir. Þar að auki er nauðsynlegt að skilja einhverfuna og geta sett sig í spor einstaklinganna 

m.a. með því að skilja hvernig skynjun þeirra er frábrugðin skynjun annarra einstaklinga. Þar 

að auki er mikilvægt að aðlaga umhverfið að þörfum einstaklinganna til að geta stuðlað að 

betri líðan þeirra en einnig þátttöku. Ef umhverfið er sniðið að þörfum þeirra þá ættu engir 

umhverfisþættir að vera hindrandi fyrir einhverfa einstaklinga til að taka virkan þátt.  

Mikilvægt er að fagfólk og annað starfsfólk sem starfar í grunnskólum tileinki sér bæði 

vinnuaðferðir TEACCH-kerfisins og félagshæfnisagna. Þekking á TEACCH-kerfinu er nauðsynleg 

vegna þess að það er notað í þeim tilgangi að styrkja tjáskipti, samskiptafærni, skilning, 

sjálfstæði og áhuga nemandans í skólanum. Einnig er mikilvægt að fagfólk tileinki sér aðferðir 

skipulagðrar kennslu þar sem áherslan er á að aðlaga umhverfið að þörfum nemandans, nota 

sjónrænar vísbendingar og aðlaga námsaðstæður að þörfum viðkomandi þannig að hann geti 

unnið sjálfstætt. TEACCH-kerfið er því mikilvægt vegna þess að áhersla kerfisins er að sá sem 

notast við það geti orðið sem virkastur í samfélagi sínu og og lifað eins sjálfstæðu lífi og 

mögulegt er. Með því að notast við kerfið getur þroskaþjálfi stuðlað að aukinni virkni og 

sjálfstæði nemandans. 
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 Félagshæfnisögur eru mikilvægar í starfi með einhverfum börnum innan skólans vegna 

þess að þær hjálpa einhverfum með ákveðnar athafnir sem þeir gætu átt erfitt með. Þar sem 

helsta markmið félagshæfnisagna er að skipuleggja kennslu í félagsfærni og leiðrétta ákveðinn 

misskilning á félagslegum aðstæðum er nauðsynlegt að fagfólk tileinki sér aðferðir og notkun 

sagnanna. Með því að kunna að nota félagshæfnisögur getur þroskaþjálfi sem starfar innan 

grunnskólans komið í veg fyrir miskilning milli nemanda og þeirra sem eru í umhverfi hans en 

einnig getur hann stuðlað að aukinni náms- og félagslegri þátttöku nemandans. 
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5 Rannsókn 

Í kaflanum verður farið yfir framkvæmd rannsóknar. Einnig verður greint frá markmiðum og 

farið yfir aðferðir, framkvæmd, viðmælendur og undirbúning rannsóknar. Þar verður gert grein 

fyrir skráningu á úrvinnsu gagna og réttmæti rannsóknar. Leitast verður við að varpa ljósi á 

niðurstöður viðmælenda og þær úrlausnir sem komið er inn á í niðurstöðum. 

5.1 Markmið og áherslur 

Meginmarkmið verkefnisins er tvíþætt: Annars vegar að varpa ljósi á þau faglegu sjónarmið og 

starfsaðferðir sem þroskaþjálfar leggja til grundvallar störfum sínum með einhverfum börnum 

í grunnskólum sem og þær áskoranir sem þeir standa frammi fyrir. Hins vegar að skoða hvernig 

þroskaþjálfar geta stuðlað enn frekar að þátttöku einhverfra barna í skólastarfi án aðgreiningar 

með tilliti til námslegra- og félagslegra þátta. Rannsóknarspurningarnar sem leiða 

rannsóknarþátt ritgerðarinnar eru tvær: 

 

• Hvert er meginhlutverk þroskaþjálfa í þjónustu við fjölbreyttan hóp barna í 

grunnskólum í dag og hvaða faglegu sjónarmið leiða störf þeirra og starfshætti? 

• Hvaða faglegu sjónarmið, nálganir og áherslur eru talin geta stuðlað að aukinni 

þátttöku einhverfra barna í skólastarfi án aðgreiningar með tilliti til námslegra- og 

félagslegra þátta? 

  

Tilgangur verkefnisins er því að varpa ljósi á mikilvægi þroskaþjálfa innan grunnskóla með það 

að markmiði að rannsaka gagnreyndar aðferðir í vinnu í grunnskólum með einhverfum börnum 

með þátttökuhugtakið í huga. Til að fá sem skýrasta mynd af aðkomu fagmanns að þátttöku 

einhverfra barna í grunnskólanum, voru tekin sex viðtöl við fagmenn sem hafa viðamikla 

reynslu af starfi með einhverfum börnum. Spurningalisti var útbúinn á grundvelli 

rannsóknarspurninga til þess að skoða viðhorf og starfshætti fagfólks á vettvangi þegar kemur 

að einhverfum börnum og þátttöku þeirra í hinu almenna skólakerfi. Við byrjuðum á spyrja 

viðmælendur spurningar út í starfsreynslu þeirra, hlutverk og helstu áskoranir í starfi. Þar á 

eftir spurðum við út í faglegt starf þeirra þar sem spurt er um stefnu, vinnubrögð og aðrar 

hagnýtar upplýsingar sem nýtast fyrir verkefnið: 

  

Spurningar um faglegt starf: 

1. Eftir hvaða stefnu er unnið á starfsstaðnum þínum?  

2. Eftir hvaða stefnu er unnið í vinnu með einhverfum börnum? 

3. Hvaða vinnubrögð telur þú að fagmaður sem starfar með einhverfum börnum á 

þessum vettvangi þurfi að tileinka sér? 
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4. Hvaða gagnreyndu aðferðir og verkfæri nýtast í starfi með einhverfum börnum? 

5. Hverjar telur þú vera helstu áskoranir sem fagmenn mæta í starfi með einhverfum 

börnum? 

6. Hvað þarf þroskaþjálfi sem starfar með einhverfum börnum í skólakerfinu helst að 

hafa í huga? 

7. Hvernig telur þú að fagmenn geti stuðlað að námslegri þátttöku einhverfra barna í 

grunnskóla? 

8. Hvernig telur þú að fagmenn geti stuðlað að félagslegri þátttöku einhverfra barna í 

grunnskóla? 

9. Vilt þú koma einhverju öðru áleiðis sem varðar þetta verkefni? 

5.2 Framkvæmd rannsóknar og réttmæti 

Rannsóknaraðferð við þetta verkefni er byggð á eigindlegri aðferð í formi viðtala í gegnum 

fjarskiptabúnað þar sem annað stóð ekki til boða vegna yfirvofandi veirufaraldurs. Eigindleg 

viðtöl eru viðtöl með það að markmiði að ná fram viðhorfi viðmælanda á ákveðnu viðfangsefni 

en þannig bjóða slík viðtöl ekki upp á niðurstöður sem hægt er að nota til þess að alhæfa yfir 

heildina eða stærri hópa yfir höfuð (Félagsvísindastofnun Háskóli Íslands, 2014). Eins og 

Bogdan og Biklen (2003) nefna að þá má líta á réttmæti í eigindlegum rannsóknum út frá 

samhengi á milli rannsóknargagna og hvort að niðurstöður endurspegli veruleikann eins og 

hann er í raun og veru. Þannig geta niðurstöður rannsóknarinnar ekki svarað fyrir um viðhorf 

alls fagfólks heldur frekar gefið innsýn í viðhorf tiltekinna fagmanna. Þrátt fyrir að eigindleg 

viðtöl lýsi einungis sýn viðmælenda en ekki stöðunni eins og hún er, geta þau þó gefið 

hugmynd um það hver staðan er. Þegar huga skal að réttmæti og takmarkana eigindlegra 

rannsókna skiptir gríðarlega miklu máli að sá sem er rannsakandi nái að gæta hlutleysis 

varðandi eigin skoðanir, viðhorf og trú að því marki er mögulegt er (Bogdan og Biklen, 2003). 

Á meðan á viðtölunum stóð þá lögðu rannsakendur til hliðar sínar eigin skoðanir á 

viðfangsefninu og gættu helsta hlutleysis.  

5.3 Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin áttu sér stað frá lok mars og fram í miðjan apríl. Við settum fram viðtalsramma fyrir 

viðmælendur okkar sem við fórum eftir að mestu leyti en við gáfum þeim tækifæri á að ræða 

opinskátt um viðfangsefnið og spurðum spurninga út frá svörum ef við átti. Fengið var 

munnlegt samþykki fyrir hljóðupptöku viðtalanna og gagnavinnslu. Viðmælendur fengu 

staðfestingu á því að nöfnum, bæði þeirra og vinnustaðarins yrði haldið leyndum ásamt því að 

öllum gögnum yrði eytt eftir að skilum væri lokið á verkefninu. Viðtölin voru 30-60 mínútur að 

lengd en í viðtölunum voru viðmælendur opnir og í flæði sem gerði það að verkum að viðtölin 

voru ítarleg og nákvæm. 
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5.4 Viðmælendur og undirbúningur 

Við komum okkur í samband við sex fagmenn sem hafa mikla þekkingu á sviði einhverfunnar 

og hafa meðal annars unnið með einhverfum börnum. Við val á fagfólki var sérstaklega gætt 

að því að engin tengsl væru við þátttakendur til þess að forðast að hafa áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar. Aðgengi að fagfólki var fengið með því að senda tölvupóst á einstaklinga sem 

leiðbeinandi okkar mælti með og taldi vera tilvalda fyrir rannsóknina. Í tölvupóstinum komu 

fram meginmarkmið og tilgangur rannsóknarinnar ásamt tilbúnum spurningalista. Þannig gátu 

fagmennirnir kynnt sér rannsóknina betur og myndað sér skoðun um hvort áhugi væri á að 

taka þátt í rannsókninni með því að svara spurningalistanum. Þannig gátu þeir einnig undirbúið 

sig fyrir viðtölin ef áhugi var fyrir hendi. 

Viðmælendum hefur verið gefið dulnefni til að gæta að persónuvernd einstaklinganna. 

Fyrsti viðmælandinn var Sólveig sem er deildarstjóri í einhverfudeild í grunnskóla á 

landsbyggðinni. Hún er þroskaþjálfi og hefur mikla reynslu af starfi með einhverfum börnum 

og hefur m.a. unnið bæði í leikskóla og sem ráðgjafaþroskaþjálfi á grunnskólastigi en hún hefur 

einnig reynslu af starfi á fullorðinssviði. Næsti viðmælandi var Björk sem er einhverfuráðgjafi 

og hefur viðamikla reynslu af starfi sem kemur m.a. að greiningu barna og ráðgjafaþjónustu 

fyrir foreldra fatlaðra barna. Næsti viðmælandi var Unnur sem starfar sem þroskaþjálfi í 

einhverfudeild á höfuðborgarsvæðinu. Hún hefur reynslu af starfi bæði á leikskóla- og 

grunnskólasviði og hefur mikla reynslu af vinnu með einhverfum börnum. Næsti viðmælandi 

var Tinna en hún er sjálfstætt starfandi. Hún hefur mikla starfsreynslu af starfi af málefnum 

fatlaðs fólks og hefur hún starfað vítt og breytt á vettvangi þess. Hún byrjaði ferilinn sinn á 

Kópavogshæli, svo í leikskóla og á íbúðakjarna en lengst af hefur hún unnið í grunnskóla þar 

sem hún er með 18 ára starfsreynslu. Næsti viðmælandi var Anna, hún er sérkennari ásamt 

annari sérþekkingu sem hún hefur. Hún hefur viðamikla reynslu af starfi með fötluðum 

börnum og þá sérstaklega með einhverfum börnum.  Seinasti viðmælandi okkar var María en 

hún hefur einnig mikla reynslu á sviði fatlaðs fólks. Hún er þroskaþjálfi og kennari sem hefur 

breiðan starfsferil og hefur starfað lengst af sem deildarstjóri í sérdeild innan grunnskóla. 

Viðmælendur okkar hafa því allir mikla reynslu af vinnu með einhverfum börnum og geta því 

varpað ljósi á aðkomu fagmanns á ólíkum vettvangi í vinnu með einhverfum börnum í 

grunnskóla sem við erum að rannsaka í þessu verkefni. 
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6 Niðurstöður 

Hér verða kynntar helstu niðurstöður sem fengust úr viðtölunum. Eins og áður hefur komið 

fram í verkefninu tókum við viðtöl við sex fagmenn sem eiga allir sameiginlegt að hafa mikla 

reynslu af því að starfa með einhverfum börnum í grunnskóla. Við greiningu gagnanna komu 

fram fjögur meginþemu sem voru gegnumgangandi í viðtölunum. Þau eru: 

• Einhverfa og aðlögun  

• Nálgun og viðhorf fagmannsins  

• Þátttaka nemandans í skólanum 

• Áskoranir og bjargráð þroskaþjálfans 

Hér á eftir verður fjallað um hvert þema fyrir sig. 

6.1 Einhverfa og aðlögun  

Viðmælendur voru allar á sama máli að það væri mikilvægt fyrir þátttöku einhverfra barna að 

fagmenn þekki vel til einkenna einhverfu til að geta mætt þörfum þeirra við skipulag náms. 

Sólveig sem er deildarstjóri í einhverfudeild segir:  

  

Einhverfurófið er mjög fjölbreytilegt og því þarf að einstaklingsmiða allt nám. 

Það þarf líka að huga að því að nálgunarleiðir geta verið mjög mismunandi og 

það sem getur virkað á einn getur verið glatað fyrir annan. 

 

Unnur kom inn á hversu mikilvægt sé að gera sér grein fyrir hversu fjölbreyttir einhverfir 

einstaklingar eru. Fagmenn þurfa að átta sig á að aðferð sem gengur fyrir einn aðila gengur 

ekki endilega fyrir alla: 

 

Þetta eru ólíkir einstaklingar, og við getum aldrei sagt bara já við ætlum að gera 

þetta með öllum [...] Ef þú þekkir einn einstakling með einhverfu þá þekkir þú 

bara einn einstakling með einhverfu. 

 

Eins og bæði Sólveig og Unnur benda á er einhverfurófið mjög fjölbreytt og er 

einstaklingsmiðuð nálgun því mjög mikilvæg í vinnu með þessum hópi. Eins og þær koma báðar 

inn á er mikilvægt að þekkja mismunandi nálgunarleiðir í vinnu með einhverfum börnum og 

að aðferð sem virkar fyrir einn virkar ekki endilega fyrir annan. Einnig er mikilvægt að geta 

lesið í hegðun og líðan einhverfa nemandans sem gæti meðal annars verið að gefa til kynna 

vanlíðan hans en þá er mikilvægt að bregðast fljótt við og hugsa lausnarmiðað. Með því að 

lesa í aðstæður og meta líðan nemandans er hægt að aðstoða hann við að fara út úr 

óþægilegum aðstæðum sem hann ræður mögulega ekki við, skilja hvað áreitið var og 
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mögulega draga úr því og þannig stuðla að þátttöku nemandans innan skólans. Líkt og Anna 

segir: 

  

Við þurfum að þekkja merkin sem þau senda okkur um að þeim líði ekki vel, eins 

og ef þau eru að hoppa, flippa höndum, halda um eyrun eða skríða undir borð. 

Þessi ferli segja okkur að þeim líður illa og eru ekki að ráða við aðstæður. 

 

Fagmenn þurfa að þekkja ýmiss konar umhverfisþætti í skólanum sem gætu verið áreiti fyrir 

nemendur. Mikilvægt er að skilja hvernig einhverfir skynja umhverfið til að geta komið í veg 

fyrir mögulega árekstra sem geta komið upp vegna áreitis í skólaumhverfinu sem einhverfi 

nemandinn skynjar sem áreiti. Björk kom inn á mikilvægi þess að spyrja nemandann út í hvað 

gæti verið truflandi í umhverfi skólans. Hér lýsir hún fyrir okkur viðtali sem hún tók við 

nemanda sem lýsti því mjög skýrt hvað það var í umhverfinu sem olli honum truflun á skynjun. 

Einnig kemur hún inn á mikilvægi þess að huga að umhverfinu og hvernig aðlaga má umhverfið 

svo að það virki betur fyrir einhverfa nemendur: 

 

Það var mikill hávaði, hann þoldi það illa og krakkarnir töluðu alltof mikið saman 

og það var einhver lykt og það var ýmsilegt svona og ljósið var óþægilegt. Bara 

spyrja út í alla þessa hluti. Það er hægt að setja undir stólana, þú veist þú verður 

að huga að því að ,,sensor’’ í umhverfinu í stofunni og skólanum sé gott [...] 

Lýsingin í kennslustofunni of sterk, myndi vilja hafa slökkt á einhverjum ljósum, 

óþægileg lykt við innganginn […] Þegar áreitin í umhverfinu urðu honum ofviða, 

sem var alveg þarna það hafði bara enginn spurt hann. 

 

Björk minntist sérstaklega á matsalinn varðandi áreiti í skólaumhverfinu. Hún lagði til að 

sniðugt væri að búa til aðstöðu sem væri ákveðið athvarf fyrir nemendur til að ná sér niður 

eftir mikið áreiti: 

 

Mikill hávaði, matsalur séstaklega [...] Það þarf að vera athvarf, þau verða að 

hafa ,,quietroom” þú veist þau verða að geta farið afsíðis pússlað sér saman 

þegar ,,sensory” er bara allt komið í hönk og ,,meltdown’’ og bara allt þetta [...] 

Tækifæri til að komast afsíðis í rólegt umhverfi þegar áreitin í umhverfinu urðu 

honum ofviða. 

 

Þar að auki talaði Björk sérstaklega um að mikilvægt væri að þekkja dagamun og að það sé 

mikilvægt að fagmenn séu meðvitaðir um mikilvægi undirbúnings í vinnu með einhverfum 

börnum. Að fagmaður verði að skilja þau og koma í veg fyrir sem mest óvænt í skólastarfinu. 
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Það þurfi að vera skilningur á því að hlutirnir geti tekið langan tíma og að úrvinnsla upplýsinga 

einhverfra nemenda getur verið ólík frá degi til dags: 

 

Ef að við ætlum að fara að biðja þau að gera eitthvað þá tekur það langan tíma, 

skiljiði að vinna úr þeim upplýsingum, það er ekki bara leti. Þessi samskipti og að 

vinna úr upplýsingum og umhverfinu og allt á sama tíma [...] Það er líka oft það 

að þau segja sko já en hann gat þetta í gær hann bara nennir þessu ekki í dag, 

en í dag er taugakerfið allt öðruvísi en það var í gær. Þú verður að þekkja þennan 

dagamun og þú verður bara að skilja í hverju þau eru og þú verður að koma í veg 

fyrir sem mest óvænt. 

 

Einnig voru allir viðmælendur okkar sammála um mikilvægi undirbúnings í vinnu með 

einhverfum börnum. Það er mikilvægt að öll vinna sé kortlögð og að allt sé vel sé undirbúið, 

allar breytingar sem eiga sér stað í skólanum, má þar nefna undirbúning fyrir komandi skólaár 

eða þegar nýr kennari tekur við kennslu. Þá skal horfa fram í tímann og undirbúa börnin til að 

koma í veg fyrir mögulega árekstra vegna skorts á undirbúningi. Einnig getur orðið 

misskilningur milli barns og fagaðila ef vinnan og verklagið er ekki nógu skýrt og undirbúið á 

réttan hátt. TEACCH-kerfið er mikilvægt verkfæri í vinnu með einhverfum og því er 

nauðsynlegt að fagmaður tileinki sér þau vinnubrögð. Björk minntist á: 

 

Að vinna algjörlega samkvæmt TEACCH, því að sýna þeim þá virðingu að gera 

allt þannig skiljanlegt á þann hátt sem þau skilja, það er bara grunnurinn fyrir 

okkur öll sko, að við vitum hvað við erum að fara út í og til hvers er ætlast af 

okkur. Undirbúningur, undirbúningur, undirbúningur, það er það sem að skiptir 

máli [...] svo ertu komin með sjónrænt plan skrifað eða með myndum þú veist 

við ætlum að gera þetta, þetta þetta og þetta [...] Þegar barnið er að byrja í 

skólanum, þá er mjög mikilvægt að fá að vita í hvaða stofu það verður og að fá 

að vita hver verður kennarinn ef það er vitað, þá vita þau það  í haust þegar að 

skólinn byrjar þá verð ég í þessari stofu, þau sjá hana fyrir sér, með þennan 

kennara, sem þau hafa hitt. 

 

Bæði Björk og Tinna komu inn á að breytingar og auknar kröfur geta valdið ójafnvægi hjá 

barninu og að starfsfólk skólans megi ekki taka því persónulega þegar barnið bregst við með 

ákveðnum hætti sem lýtur að óhefnbundinni hegðun. Það sé í raun bara viðbragð barnsins 

þegar það ræður ekki fullkomlega við aðstæður. Þær nefna að: 

 

Allar breytingar geta farið mjög illa í þau [...] Hann var að svara aðstæðum sem 

að hann réð ekki við [...] Að reyna að þú veist ná til fólks og reyna að hjálpa því 
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að skilja og þó að þú veist að barn sýnir einhverja hegðun þegar það er alveg 

,,desperate” í skólanum sínum [...] Sum börn náttúrulega geta brugðist mjög illa 

við þegar þau eru komin út í horn og það er gerð krafa á þau og taugakerfið 

þeirra er í ,,hönk’’, og það er kannski einhver tónn og þá bara springa þau og 

byrja að lemja frá sér og svo endar það með ósköpum sko eða segja eitthvað 

ljótt við kennarann. Þetta er í rauninni bara viðbragð og að taka ekki persónulega 

þegar barnið segir eitthvað. Vandi hvers og eins er ólíkur þó að birtingarmyndin 

sé kannski erfið hegðun eða það að draga sig í hlé. 

 

Þær minntust einnig á að utanaðkomandi pressa frá kennara geti oft skapað óþægilegar 

aðstæður fyrir einhverf börn. Þær tóku fram: 

 

Það er líka þessi pressa sem er ofsalega erfið fyrir sumum [...] Kvíðinn fyrir 

prófum, hræddur um að geta ekki, kvíðinn fyrir heimanámi og leið illa í skólanum 

[...] Það er mikið af könnunum og hann fékk að gera það í rólegu umhverfi og 

það var bara allt annað líf fyrir hann [...] Skýrar leiðbeiningar, tala beint við hann 

varðandi útskýringar, erfitt fyrir hann að að ná þeim þegar að talað er yfir allan 

hópinn. Fækka könnunum og prófum, eða gefa honum val. 

 

6.2 Starfshættir og nálgun fagmannsins 

Mikilvægt er að þroskaþjálfi, sem fagmaður sem starfar innan grunnskólans, tileinki sér 

viðeigandi starfshætti og fagleg vinnubrögð innan vettvangsins. Eins og kemur fram í svörum 

viðmælenda þarf hann að vera sveigjanlegur og þarf að tileinka sér mismunandi nálgunarleiðir 

vegna þess að nemendurnir eru eins misjafnir og þeir eru margir. Þroskaþjálfinn verður að geta 

hugsað út fyrir rammann og vera fær um að sjá hlutina í stóra samhenginu. Sólveig og Tinna 

nefna þetta skýrt í svörum sínum: 

 
Þroskaþjálfi þarf að kunna að einfalda námsefni, útbúa sjónrænt skipulag, 

skipulagða kennslu og félagsfærnisögur. Hann þarf að vera sveigjanlegur, getað 

hugsað út fyrir rammann, bera virðingu fyrir öllum nemendum og foreldrum og 

mikilvægt er að hann hafi færni í að sjá hlutina í stóru samhengi. Hann þarf líka 

að huga að því að nálgunarleiðir geta verið mjög mismunandi og það sem getur 

virkað á einn getur verið glatað fyrir annan. Hann þarf að hafa þekkingu á 

einhverfurófinu og hann þarf að hafa ansi mikla þekkingu og kafa mjög djúpt.  

Hann þarf að hafa mjög góðan faglegan grunn. Hann þarf að hafa það á hreinu 
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að hann er talsmaður barnsins og foreldranna númer 1, 2, og 3 og hann þarf að 

hafa umburðarlyndi og hann þarf að hafa húmor og bara gaman af þessu. 

 

Þroskaþjálfi þarf að huga að nálgun sinni í vinnu með einhverfum nemendum sínum með því 

að sýna yfirvegun og gæta að raddtóni sínum þegar hann er í samskiptum við nemendur sína. 

Hann þarf að vera áreiðanlegur og til staðar fyrir nemendur sína og annað fagfólk. Unnur og 

Tinna koma skýrt inn á þetta í svörum sínum: 

 

Ég var orðinn talsmaður þeirra bæði innan skólans gagnvart starfsfólki og 

gagnvart foreldrunum líka til að koma hlutum áleiðis og ég var að fá að þjálfa þá 

í að hjálpa þeim að biðja og ná í það sem þá vantaði [...] spyrja börnin, tala við 

börnin í skólanum þú veist og í rólegheitum, ekki með tón eða neitt, þú veist 

bara setjast niður [...] hjálpa þeim myndrænt að vinna með tilfinningar sínar, 

þekkja þær, hvar þær birtast í líkamanum, því að kvíði er svo sterk fylgiröskun, 

kvíðinn hefur svo sterk áhrif inn í grunnskólann þar sem að þau finna fyrir 

vanmætti sínum [...] Þau þurfa að hafa einhvern sem þau geta alltaf leitað til. 

Hann þarf að fá einhvern sem leiðbeinir honum gegnum þessa vegferð sem 

grunnskólinn er [...] Við þurfum að vera hreyfiafl fyrir einstaklingana [...] Eins og 

ég hef sagt við þessa nemendur sem hafa farið frá mér og eru samt í skólanum 

ennþá að þá hafa þeir alltaf aðgang að mér, sem eru ekki á minni deild og þeir 

hafa alveg komið til mín og kíkt til mín og þurfa bara að fá að tala.  

 

Þegar kemur að starfsháttum og nálgun fagmannsins í grunnskólanum er mjög mikilvægt að 

huga að foreldrasamstarfi, þ.e.a.s. samstarfi milli heimils og skóla. Einnig felst hlutverk 

þroskþjálfa í grunnskólanum í að vera talsmaður nemenda bæði innan skólans gagnvart 

samnemendum, starfsfólki og foreldrunum. Viðmælendur okkar voru sammála um að gott 

samstarf við foreldra einhverfra barna sé nauðsynlegt og segir Björk meðal annars þetta 

varðandi foreldrasamstarf: 

 

Það verður að vera mjög mikil foreldrasamvinna [...] vegna þess að börnin eru 

ekkert að segja mikið hvernig þeim líður eða þú veist einhverfu börnin, þau eru 

ekkert bara að fyrrabragði að segja eitthvað, þannig að og þú þarft að spyrja 

réttu spurninganna til að komast að því hvað er raunverulega að, þannig þú 

verður að vera í mjög mikilli samvinnu við foreldra [...] Aukið samstarf heimlis 

og skóla, reglulegir samstarfsfundir, foreldrar og kennarar og leiðrétta 

misskilning jafnóðum og afgreiða eldri mál [...] Maður var oft svona 

sáttarsemjari [...] að fá fólk til þess að skilja og hlusta á foreldrana. Foreldarnir 
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vita nákvæmlega hvernig barninu líður og hvort því líður vel og hvað það vill, ef 

einhverjir vita það, annar en barnið sjálft, þá eru það foreldrarnir. Ég var orðin 

talsmaður þeirra bæði innan skólans gagnvart starfsfólki og gagnvart 

foreldrunum líka til að koma hlutum áleiðis og ég var að fá að þjálfa þá í að hjálpa 

þeim að biðja og ná í það sem þá vantaði. 

 

Viðmælendum okkar þótti öllum mikilvægt að fræðsla þurfi að eiga sér stað innan skólans, 

bæði fræðsla til annarra nemenda og starfsfólks skólans. Þroskaþjáfinn þarf að miðla sinni 

fræðilegu þekkingu til samstarfsfélaga sinna. Viðmælendur okkar telja að m.a. 

hugmyndafræðin sem þroskaþjálfar vinna eftir með einhverfum börnum þurfi að verða 

þekktari og sýnilegri eins og m.a. TEACCH-kerfið, félagshæfnisögur og önnur hugmyndafræði 

sem viðkemur vinnu með einhverfum börnum. TEACCH-kerfið er gagnreynd aðferð og 

mikilvægt er að átta sig á möguleikum aðferðarinnar. Þar kemur inn viðurkenning á 

mennskunni og verkfæri sem nýtast vel í starfi. Tinna og Sólveig voru á sama máli og segja: 

 

Þessi hugmyndafræði sem við vinnum eftir, hún þarf að verða þekktari og 

sýnilegri, TEACCH-kerfið og hugmyndafræðin sem tengist öllu þessu sem 

viðkemur einhverfunni, þú veist af hverju erum við að gera félagsfærnisögur og 

dagskipulag [...] Þarna vorum við með börn á einhverfurófinu sem að voru 

springa inni í skólakerfinu, fengum mismunandi viðhorf og mér var falin þessi 

faglega ábyrgð að hjálpa öðru starfsfólki að skoða viðbrögð sín. Mikilvægt er að 

fræða það starfsumhverfi sem maður er í, t.d. með fræðsluerindi á 

starfsmannafundum og fræðslu í öllum bekkjum. Einnig er mikilvægt að 

þroskaþjálfi fylgi nemendum sínum í allar þær aðstæður sem eru flóknar fyrir 

nemendur með einhverfu. TEACCH-kerfið er svo miklu miklu meira en það og 

það er þessi manneskjulega nálgun, það er þessi viðurkenning á bara 

mennskunni en líka ótrúlega flott verkfæri í því að skipuleggja kennsluna. 

 

Björk lagði einnig mikla áherslu á mikilvægi utanaðkomandi fræðslu inn í grunnskólana vegna 

þess að utanaðkomandi aðilar geta greint hlutina út frá hlutlausu sjónarhorni: 

 

Þetta er ekkert fast inn í skólanum, að þetta þurfi nauðsynlega að vera, að þetta 

sé bara eitthvað sem þurfi það þurfi að koma einhver með þessa þekkingu og að 

utan frá það er líka það að koma þú veist að sjá hlutina betur sjá augu en auga. 

 

Allir viðmælendur okkar töluðu um mikilvægi teymisvinnu og hvernig hún getur haft jákvæð 

áhrif á alla þá sem koma að vinnu með nemendum. Þar sem ígrunduð samræða á milli 
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fagstétta í skólanum er lykilatriði. Þar koma viðmælendur einnig inn á að það sé mikilvægt að 

þroskþjálfi og aðrir fagmenn, m.a. umsjónarkennari, vinni að sameiginlegum markmiðum og 

að þar ríki gott samstarf. Í grunnskólanum græði allir á teymisvinnu ólíkra fagstétta innan 

grunnskólans. María segir að þessi samvinna fagmanna í grunnskólanum sé grundvallaratriði: 

 

Það verður að vera þessi ígrundaða samræða á milli fagmanna […] þannig að 

barnið eigi einhvern tilverurétt og þið eigið eitthvern tilverurétt [...] að efla þessa 

teymisvinnu ólíkra fagstétta [...] Ég held að þarna þurfi og þú veist að passa alveg 

rosalega að það að vera einhvernveginn hluti af þessu umsjónarkennarateymi 

og vera með í samræðunni, þannig að þetta festist ekki heldur í að vera bara 

svona eyland, þú veist barnið og þroskaþjálfinn [...] Djúp teymisvinna, 

teymisvinna með umsjónarkennurum sé það sem allir græða á [...] Að 

þroskaþjálfar séu með í umræðunni og ekki bara alltaf á hliðarlínunni sem hluti 

af almenna kerfinu [...] Þegar umsjónarkennarar eru að skipuleggja starfið sitt 

að þroskaþjálfi komi þar inn [...] Ef hugað er að þessari starfsþróun fagmanna 

inni í skólanum að þá hefur það bein áhrif á námsárangur nemendanna. Þannig 

um leið og allar fagstéttir og faghópar eru inni að þá hlýtur það að skila sér sko 

[...] Þessi þverfaglega nálgun, hún bara styrkir lærdómssamfélag grunnskólans. 

 

Tinna telur að þroskaþjálfinn þurfi að huga að ýmsum þáttum þegar kemur að góðri 

teymisvinnu. Mikilvægt er að skólastjóri hafi rétt viðhorf gagnvart fjölbreytileikanum vegna 

þess að hann stýrir skólanum og hans sýn á hlutina hefur áhrif á skólastarfið: 

 

Við erum ótrúlega háð því að sá sem að leiðir skólastarfið, þá er ég að tala um 

skólastjóra, þarf að hafa viðhorfið í lagi. Hann þarf að starfa eftir þessari 

hugmyndaafræði um fjölbreytileika mannverunnar og það að við horfum á líka 

einstaklinga ekki bara út frá námi. Heldur að við skoðum félagslega umhverfið, 

að við skoðum líðan, að við skoðum að hafa sterkt og gott kerfi í kringum 

foreldra [...] Við fórum út fyrir öll box og öll kerfi. Við vorum öll í sama teymi, 

ófaglærð eða faglærð það var borin virðing og var valdeflandi að starfa í þannig 

teymi þar sem að allir eru að vinna að sameiginlegu markmiði og allir hafa rödd, 

það skiptir svo miklu máli. 

6.3 Þátttaka nemandans í skólanum 

María lagði áherslu á mikilvægi fagmanns við að tilheyra og að eiga þátttökurétt í 

skólasamfélaginu og að fagmenn sem starfa með félagslega sýn á fötlun að leiðarljósi 

einangrist ekki innan skólakerfisins. Hún telur að fagmenn sem starfi innan skólans þurfi að 

vera mjög meðvitaður um að vera viðurkenndur hluti skólastarfsins og að passa það að eiga 
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þátttökurétt innan hans. Til þess að nemandinn sé virkur þátttakandi þarf fagmaðurinn sem 

vinnur með honum að vera það líka. Einnig er mikilvægt að fagmaðurinn átti sig á hvað ætlast 

sé til af nemandanum og geti þróað og aðlagað nám að þörfum nemandans með námsviðmið 

þess bekkjar sem hann tilheyrir. María kemur einnig inn á þörfina fyrir teymisvinnu milli 

þroskaþjálfa og umsjónakennara þannig að þroskaþjálfinn upplifi sig sem hluta af heild. Góð 

samvinna teymis stuðlar að aukinni þátttöku nemandans. Horfa þarf heildrænt á þjónustu við 

barnið og vera meðvitaður um að hver nemandi er einstakur. María nefnir að:  

 

Þegar við horfum bara á námsgreinar og samræmd próf og allt þetta, að þá 

hættir okkur til þess að útiloka hópa og þá er hættan á að við fagfólkið einmitt í 

þessu sem, erum ákkúrat með þessa félagslegu sýn á fötlun að við einangrumst 

líka. Þannig að við þurfum að vera alveg rosalega meðvituð um að tilheyra og 

einhvernvegin eiga þátttökurétt, eiga hlutdeild í þróun á skólasamfélaginu. Ég 

held að það skipti rosalega miklu máli að vera vakandi fyrir því og vakandi fyrir 

eigin starfsþróun líka [...] Ég held að þarna sé mjög mikilvægt að þroskaþjálfar 

sem koma í grunnskólann séu svolítið meðvitaðir um hvað námið snýst í þessum 

árgangi sem barnið er í [...] Um hvað snýst þetta bekkjarstarf, undir hvað erum 

við að búa barnið og hvar getur hann tekið þátt og hvar þarf að aðlaga. Hvar er 

barnið statt miðað við jafnaldra [...] Að ná þessari teymisvinnu inn eins mikið á 

dýptina og hægt er við umsjónarkennara þannig að sko þú sem fagmaður upplifir 

þig ekki jafnmikið á hliðarlínunni og barnið [...] Það þarf svo mikið að horfa á 

hvern einstakling, hvað hentar hverjum einstaklingi, fjölskyldunni, bekknum, 

öllu umhverfinu. það er einhvernveginn engin ein uppskrift. 

 

Björk kom inn á í svörum sínum mikilvægi þess að umsjónarkennari einhverfra nemenda hafi 

rétt viðhorf gagnvart margbreytileika einstaklingsins og tileinki sér viðeigandi nálgun gagnvart 

einhverfum börnum. Það sé mikilvægt að muna eftir styrkleikum hvers og eins þegar kemur 

að skipulagi námsins: 

 

Það er bara stuðningurinn við barnið sem skiptir öllu máli, líka bara til að ná upp 

bekkjarandanum, hann getur verið þátttakand. Það er líka atriði að muna eftir 

styrkleikunum. Það er rosalega mikið atriði að kennarinn hjálpi ,,að hype-a” 

þetta upp eins og í samvinnu við nemandann þannig að hann fái ,,credit” út á 

sýna hæfileika. Af því að það skiptir máli upp á virðingarstigann hvar þú ert [...] 

En kennaranum fannst ganga rosalega vel. ,,Hann biður ekki um aðstoð” segir 

hann. En málið er að hann bað ekkert um aðstoð, það þarf að spyrja ,,þarftu 

aðstoð?”. 
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Björk kom einnig inn á í svörum sínum mikilvægi skipulags og undirbúnings fyrir einhverfa 

nemendur. Auk þess þarf að huga að skýrum fyrirmælum og útskýra allt mjög vel þegar kemur 

að vinnu með einhverfum vegna þess að skýr fyrirmæli tryggja betri líðan hjá nemendunum. 

Auk þess lagði hún áherslu á notkun félagshæfnisagna í vinnu með einhverfum börnum vegna 

þess að með þeim er fagmaðurinn að stuðla að öryggi nemandans. Undirbúningur er lykilatriði 

þess að tryggja þátttöku einhverfra barna í skólanum vegna þess að einhverfur nemandi 

verður að finna fyrir öryggi til þess að njóta sín innan skólans: 

 

Það skiptir samt máli að þeim líði vel og það sé allt undirbúið og skipulagt. Skýr 

skilaboð, við þurfum að vera svo skýr í því sem við erum að segja við þau, það 

þarf að útskýra verkefni rosalega vel [...] Einhverfu börnin verða ekki 

þátttakendur í skólanum nema að fá þennan undirbúning og öryggi. Að þau séu 

örugg, þetta er svona lykillinn [...] Vera búinn að undirbúa hann með 

undirbúningssögu. Þú veist til dæmis ef það er kvöldvaka og hann á að taka þátt 

í einhverju að þá verður að segja nákvæmlega þú veist hvernig þetta verður í 

hvaða röð. Um leið og þú ert að fara að taka þátt í einhverju og veist ca. hvað 

eru margir þarna og hverjir og jafnvel ef þetta er nýr staður [...] Að þau viti hvað 

þau eru að fara að gera og fara út í og þá er miklu léttara að vinna úr 

aðstæðunum þegar þú ert búinn að undirbúa þig í huganum. 

 

Unnur og María telja mikilvægt að þroskaþjálfinn stuðli að aukinni þátttöku nemandans með 

því að sjá til þess að nemandinn upplifi sig sem hluta af bekknum. Þroskaþjálfinn getur gert 

það með því að fylgja nemandanum í kennslustundum, félagsstarfi og öðru sem bekkurinn 

skipuleggur. Einnig lögðu þær áherslu á að bekkjarstarf nemandans væri metnaðarfullt og 

nemandinn upplifði tilgang með því að tilheyra bekknum sínum: 

 

Ég bara lét hann taka þátt í öllu. Þú veist það var ekkert annað í boði. Ef það var 

eltingaleikur þá hlupum við bara saman og ég leiddi hann bara og hljóp út um 

allt. Ég sagði við krakkana þið eigið að klukka hann, hann er með. Hann er ekkert 

minna með heldur en hinir [...] Þegar eitthvað er um að vera hjá þeirra bekk, þá 

setjum við það bara hiklaust í bækurnar þeirra og upplýsum foreldra hvað er í 

boði fyrir þá [...] Ef það er eitthvað um að vera að þá fylgja þau semsagt sínum 

bekk [...] Það má ekki vera þannig að það að vera úti í bekk sé bara í rauninni til 

að friða allt umhverfið. Það að vera úti í bekk á að vera metnaðarfullt og það á 

að vera ákveðinn tilgangur, þú ert ekki þarna bara til að vera þar. 
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Tinna sagði okkur frá upplifun sinni af samtali við einhverfan nemanda sinn. Þar lýsir 

nemandinn hvernig hann skiptir fólki niður í tvo ólíka heima þar sem einhverfir tilheyra öðrum 

þeirra en aðrir í hinum. Hann talar um þetta öryggi sem hann upplifir með Tinnu vegna þess 

að hún skilur hann og hans skynjun og þarfir. Þessi lýsing hans gefur til kynna mikilvægi þess 

að einhverfir nemendur hafi einhvern sem þeir treysta og geta leitað til sem hefur skilning á 

einhverfu: 

 

Ég sagði af hverju treystirðu mér? og hann sagði af því að þú skilur einhverfuna, 

þú skilur hver ég er. Þetta er svona eins og tvö lönd sagði hann, það er landið 

þar sem þið normal fólkið (neurotypical) eruð og land þar sem við hin erum og 

þú ert brúin á milli. Þú hjálpar mér að fara á milli þessara heima og að vera 

öruggur þar [...] Að leyfa þeim að njóta þess að vera þar sem þau eru og það sem 

þau eru því að þau eru dásamlegir og frábærir einstaklingar. Þegar þau þurfa að 

fara yfir í okkar heim að það sé traust og öryggi þar líka því að það er ofboðslega 

erfitt að vera hérna. 

6.4 Áskoranir og bjargráð þroskaþjálfans 

Þegar kemur að áskorunum í starfi með einhverfum börnum eru Sólveig og Björk á sama máli 

um að nálgast nemandann á hans eigin forsendum. Einnig telja þær áskorun felast í að fá 

samstarfsfélaga sína til að skilja út frá sjálfum sér eins og það að geta sett sig í spor einhverfra 

nemenda meðal annars varðandi skynjun einhverfra á umhverfið: 

 

Helstu áskoranir eru að nálgast nemandann á hans forsendum, vera vel 

skipulagður í kennslu, fylgja eftir því sem búið er að segja og hafa ákveðnar 

reglur um það hvað er í boði og hvað er ekki í boði [...] Það er alltaf mesta 

áskorunin að fá fólk til að sjá hlutina út frá þeim og búa til skipulagið og traustið 

[...] Að reyna að fá fólk til að finna svolítið á eigin skinni, þá finnst mér alltaf 

skynjunin, þú veist svo auðvelt að útskýra út frá því að ef að fólk bara prófar að 

setja í þessar aðstæður [...] Á svo margvíslegan hátt hvernig þetta er öðruvísi en 

hjá okkur og hvað þau þurfa að hafa mörgum sinnum meira fyrir hlutunum þó 

þau séu kannski eldklár. 

 

María telur sínar helstu áskoranir, sem deildarstjóri í sérdeild, felast í því að reyna að fá það 

besta út úr hverjum og einum starfsmanni og gefa fólki tíma til að þroskast sem fagmaður í 

starfi. Aftur á móti telur Unnur áskorunina meðal annars felast í að vera opin fyrir því að hver 

dagur er breytilegur og maður þarf að vera reiðubúin að fara út fyrir skipulagða dagskrá: 
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Það er náttúrulega sem sko yfirmaður að þá er maður náttúrulega bara þetta að 

reyna að fá það besta út úr hverjum og einum. Að styrkja fagmennsku 

starfsmanna og það er í rauninni þetta sem að þú veist að geta gefið fólki tíma 

til að þróast og þroskast í starfi, að gera ekki bara ráð fyrir að þú hoppir bara inn 

tilbúinn. Enginn dagur er eins, vera bara viðbúin því að þú ert kannski búin að 

plana eitthvað og það verður allt annað úr því [...] Þeir eru kannski bara ekkert í 

þessu stuði þegar það sem við ætlum að fara í þannig maður verður alltaf að 

hafa auka verkefni til hliðar. 

 

Einnig telur María áskorun þegar vanlíðan nemenda breytist í flókna hegðun. Þegar svar 

nemendans við áreiti í umhverfinu brýst út sem flókin hegðun og því þarf fagmaðurinn að vera 

meðvitaður um alla umhverfisþætti sem nemandinn gæti skynjað sem áreiti og þannig koma í 

veg fyrir slíka árekstra. Þarna þarf fagmaður að hafa trú á getu barnsins og vera skrefinu á 

undan og lesa vel í aðstæður: 

 

Ef hegðunin fer út í ofbeldi og við höfðum náttúrulega verið með öll þessi 

verkfæri og eitthvernveginn héldum að við værum að gera allt rosalega rétt og 

vel en maður getur alltaf gert betur [...]  Ef hegðunin er svona flókin, þá er hún í 

rauninni að segja að það er eitthvað sem vantar í umhverfið, það vantar 

einhverskonar aðlögun og hún er ekki nægilega góð og barnið er að segja okkur 

ég þarf eitthverskonar betri umgjörð [...] Hegðunin getur platað svolítið því að 

hegðunin verður svo frumstæð að þú ferð að ímynda þér að barnið geti miklu 

minna. Ég held að þetta sé áskorunin að við höfum alltaf þessa trú á getu 

barnsins og að lesa svolítið vel í þessa hegðun og vera eitthvernveginn skrefinu 

á undan, reyna að koma í veg fyrir að þetta því að þetta er í rauninni bara 

ójafnvægi. 

 

Maríu finnst vera áskorun að styðja við foreldra og sjá til þess að þau sjái tilganginn með 

starfi hennar en einnig að þau taki virkan þátt í samvinnu við skólann. Hún nefnir: 

 

Hver er vilji foreldra? Hvaða burði hafa foreldrar til þess að taka þátt í þessu af 

því að oft er það þannig að við þurfum svolítið að draga vagninn og vera svolítið 

svona ,,peppandi’’ og styrkjandi og styðjandi við foreldra, mér finnst mikilvægt 

að þau sjái tilganginn í þessu, því að ég meina þegar álagið er of mikið þá sérðu 

bara ekki tilgang með hlutunum sko svo þetta verður eiginlega bara auka álag. 

 

Varðandi bjargráð innan skólans voru viðmælendur okkar nokkuð á sama máli. María og Tinna 

töluðu báðar um að að fara á dýptina í samræðunni og vera tilbúnar að fara á dýptina bæði 
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faglega og persónulega. Einnig telja þær að nauðsynlegt sé að eiga ígrundaða samræðu við 

samstarfsfólk sitt og ígrunda starfið sitt vel saman. Þar að auki kemur Tinna inn á mikilvægi 

þess að standa með sínum einstaklingi í einu og öllu: 

 

Ég vil kannski benda á bjargráð sko varðandi svona fyrir fagfólk það er þessi 

ígrundandi samræða, það er í rauninni það sem ég held að sé eitthvað sem við 

eigum að gefa okkur meiri tíma í, að ígrunda svolítið starfið okkar saman og ekki 

alltaf vera í þessum ,,praktísku’’ úrlausnarefnum heldur fara bara á dýptina og 

reyna að átta sig á af hverju geri ég þetta svona [...] Vera tilbúin að fara á dýptina 

ekki bara rispa grunnt í öllum þessum þáttum faglega, og þessum persónulega 

þætti sem þroskaþjálfi […] Vera tilbúinn að standa með sínum einstaklingi það 

er kannski stundum það sem mesta orkan fer í, það er að standa með 

skjólstæðingnum. 

 

Anna telur sín helstu bjargráð vera að fólk virði fagþekkingu hvers annars og að allir hafi þann 

skilning að þjónustan við nemandann sé sameiginlegt verkefni sem snýst um að styðja hann 

sem mest og efla lífsgæði hans: 

 

Það sem skiptir mestu máli er að fólk virði fagþekkingu hvers annars. Það er mest 

um vert að skilja að sameiginlegt verkefni okkar allra er nemandinn og hvernig 

við getum stutt hann sem mest. Verkefnið er nemandinn, hvernig nýtist mín 

þekking í því að efla lífsgæði hvers einstaklings. Við gerum námsáætlun eða 

lífsgæðaáætlun í samvinnu við nemandann og aðstandendur [...] Nýtum 

styrkleika hvors annars til að ná sem bestum árangri allt eftir því hver 

sérþekkingin er. 
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7 Umræður og ályktanir 

Við vinnslu þessarar ritgerðar var leitast við að svara meginmarkmiði þessa verkefnis: ,,Hvernig 

geta þroskaþjálfar stuðlað að aukinni þátttöku einhverfa barna í grunnskóla með tilliti til 

námslegra- og félagslegra þátta”. Niðurstöður rannsóknarhlutans sýna að ýmsir þættir hafi 

áhrif á þátttöku einhverfra nemenda innan skólasamfélgsins. Í þessum kafla verða dregnar 

fram lykilniðurstöður úr hverju þema fyrir sig og tengt við fræðilega hluta verkefnisins. 

Kaflanum er skipt niður eftir þemunum fjórum sem komu fram í niðurstöðunum. Í lokin koma 

fram ályktanir á grundvelli niðurstaðnanna. 

7.1 Einhverfa og aðlögun  

Eiginleiki einhverfunnar til þess að skynja, flokka, túlka og vinna úr áreiti þannig að 

einstaklingur fái einhverja merkingu sem getur nýst í samskiptum við umhverfi hans hefur 

verið skilgreint sem ferli skynjunar. Skynjun hjálpar einstaklingum að skilja bæði aðstæður 

umhverfisins og hvernig sé hægt að haga sér í samræmi við það. Af þessu má draga þær 

ályktanir að frábrugðin skynúrvinnsla einhverfra einstaklinga skipi stóran sess í félagslegum 

samskiptum hjá einhverfum einstaklingum (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013).  

Líkt og Sólveig og Unnur koma inn á þá er það mikilvægt fyrir þroskaþjálfa að vera 

meðvitaðir um líðan nemenda og þekkja merki um vanlíðan sem getur birst sem flókin hegðun 

og andlegt ójafnvægi. Í þeim aðstæðum þarf þroskaþjálfinn að bregðast fljótt við og hugsa 

með lausnarmiðuðum hætti hvernig hann getur stuðlað að bættri líðan nemandans. Hann 

getur meðal annars þurft að taka nemanda úr aðstæðum sem eru honum ofviða og ræða við 

hann á rólegum nótum. Þroskaþjálfinn þarf að þekkja hvernig einhverfir einstaklingar skynja 

umhverfið til að geta komið í veg fyrir mögulega árekstra sem geta komið upp vegna áreitis. 

Gott er að starfsfólk innan grunnskólans sé meðvitað um umhverfisþætti innan skólans sem 

gætu verið áreiti fyrir nemendur og koma til móts við þarfir hans. 

Tilgangurinn með TEACCH-kerfinu er að vinna markvisst að því að styrkja tjáskipti, 

samskiptafærni, skilning, sjálfstæði og áhuga einstaklings. Megináhersla TEACCH-kerfisins er 

sú að hver einstaklingur sem notast við kerfið geti orðið sem virkastur í samfélagi sínu og lifað 

eins sjálfstæðu lífi og mögulegt er. Áhersla er lögð á að aðlaga umhverfið að þörfum hvers og 

eins einstaklings, nota sjónrænar vísbendingar og gera námsaðstæður þannig að viðkomandi 

geti unnið sjálfstætt (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.; Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún 

Hjartardóttir, 2018).  

Eins og viðmælendur okkar komu inn á svörum sínum er mikilvægt að undirbúa vel alla 

kennslu með einhverfa nemendur í huga. Björk talaði um mikilvægi undirbúnings í skólanum 

með einhverfum nemendum. Mikilvægt sé að hafa ákveðnar undirbúningssögur þar sem 

nemandinn er undirbúinn vel fyrir athafnir dagsins svo að hann viti nákvæmlega til hvers er 
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ætlast af honum. Í svörum viðmælenda okkar kemur skýrt fram að skipulögð kennsla hefur 

góð áhrif á nemandann og líðan hans innan skólans. Einnig kom fram að hægt sé að draga úr 

misskilningi milli barns og fagaðila ef vinnan og verklagið er nógu skýrt og undirbúið á réttan 

hátt. TEACCH-kerfið er mikilvægt verkfæri í vinnu með einhverfum og því er nauðsynlegt að 

fagmaður tileinki sér þá nálgun. Björk kemur einnig inn á hversu mikilvægt sé að vinna mjög 

nákvæmt samkvæmt TEACCH-kerfinu og sýna nemendum þá virðingu að gera allt skiljanlegt á 

þann hátt sem hann skilur. 

 Björk kom einnig inn á mikilvægi félagshæfnisagna eða undirbúningssagna eins og hún 

kallaði þær. Sögurnar eru einfaldar og hnitmiðaðar sögur sem hjálpa einhverfum 

einstaklingum í daglegu lífi. Félagshæfnisögur eru nú viðurkennd kennsluaðferð sem notuð er 

með einhverfum einstaklingum á öllum aldursbilum um allan heim. Þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á félagshæfnisögum benda til þess að þær sýni jákvæðar breytingar í félagsfærni, 

bættri hegðun og bættum skilningi á félagslegum aðstæðum þeirra sem áttu í hlut (Gray, e.d). 

Því er mikilvægt að fagmenn sem starfa með einhverfum börnum í grunnskólanum nýti sér 

félagshæfnisögur í undirbúningi með nemendum sínum. 

7.2 Starfshættir og nálgun fagmannsins 

Líkt og kemur fram í siðareglum þroskaþjálfa skulu þeir beita fagþekkingu sinni í að bæta 

lífsgæði þeirra einstaklinga sem þeir starfa með og sýna þeim og aðstandendum þeirra 

umhyggju og virðingu í starfi. Þar að auki kemur einnig fram að starf þroskaþjálfa skuli 

grundvallast á virðingu fyrir sjálfræði einstaklingsins og mannlegri reisn (Embætti Landlæknis, 

e.d.).  

Eins og kom fram í svörum viðmælenda okkar þarf þroskaþjálfi innan grunnskólans að 

vera áreiðanlegur og til staðar fyrir einhverfa nemendur sína og annað fagfólk. Líkt og Tinna 

kom svo vel inn á; ,,Hann þarf að fá einhvern sem leiðbeinir sér í gegnum þessa vegferð sem 

er grunnskólinn” þá er mikilvægt að nemendur hafi einhvern að leita til sem hefur þekkingu 

og skilning á einhverfunni. Unnur og Tinna koma skýrt inn á þetta í svörum sínum og tala um 

að þroskaþjálfi sé orðinn nokkurs konar talsmaður einhverfra nemenda innan skólans. 

Viðmælendur okkar töluðu einnig um mikilvægi foreldrasamstarfs þegar kemur að vinnu með 

einhverfum börnum. Hlutverk þroskaþjálfans felst meðal annars í að vera talsmaður nemenda 

innan skólans og gagnvart foreldrum. Viðmælendur okkar voru sammála um að gott samstarf 

á milli heimilis og skóla sé nauðsynlegt og að þar þurfi að ríkja mikið og gott samstarf.  

Eins og kemur skýrt fram í 24. grein samnings Sameinuðu þjóðanna skulu allir óháð 

fötlun hafa sömu tækifæri til menntunar í skólakerfinu án aðgreiningar. Þá skal gera fötluðu 

fólki mögulegt að því að fullþroska persónuleika, hæfileika og sköpunargáfu. Því skal tryggja 

með öllum hætti að fötluðu fólki sé veittur sá stuðningur sem það þarfnast til þess að njóta 

góðrar menntunar (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, e.d.).  



47 

Eins og kom skýrt fram í svörum viðmælenda okkar þótti þeim mikilvægt að fræðsla sé 

til staðar innan skólans. Getur þessi fræðsla leitt til tækifæra menntunar einhverfra nemenda 

innan skólakerfisins. Fræðsla þessi þarf að vera til nemenda og annara fagstétta innan skólans. 

Viðmælendur okkar telja einnig að sú hugmyndafræði sem þroskaþjálfar vinna eftir með 

einhverfum börnum þurfi að verða þekktari og sýnilegri til þess að geta eflt þátttöku þeirra 

enn frekar. Má þar nefna TEACCH-kerfið, félagshæfnisögur og aðra hugmyndafræði sem 

viðkemur vinnu með einhverfum börnum.  

7.3 Þátttaka nemandans í skólanum 

Eitt af einkennum einhverfu er takmörkuð geta til þess að tjá sig með orðum. Auk þess geta 

einhverf börn haft takmarkaða getu til þess að nota ímyndunarafl sitt í leik og því getur fylgt 

einhverfu takmörkuð hæfni til félagslegra samskipta (Robeldo og Ham-Kucharski, 2008). Eins 

og Unnur nefndi að þá telur hún sig taka virkan þátt í að stuðla að þátttöku einhverfra 

nemenda í leik og félagsstarfi meðal annars með því að sjá til þess að samnemendur hans séu 

meðvitaðir um að nemandinn sé jafn mikið með og hinir. Einnig sér hún til þess að öll skilaboð 

og upplýsingar varðandi skemmtanir og félagsstarf bæði innan bekkjarins og skólans komi til 

skila til nemandans og foreldra. 

23. grein Barnasáttmálans fjallar um að fötluðum börnum skuli sýnd virðing. Þar kemur 

einnig fram að stuðla skuli að þátttöku barnsins í samfélaginu og að það sé virkur þáttakandi í 

samfélaginu. Sérstaklega þarf að taka tillit til allra þarfa barnsins og gera því kleyft að afla sér 

menntunar í skólasamfélaginu (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.).  Þessi virðing kemur 

skýrt fram í svörum Tinnu þar sem hún sagði okkur frá upplifun sinni af samtali við einhverfan 

nemanda sinn. Nemandinn lýsti því hvernig hann skiptir fólki niður í tvo ólíka heima þar sem 

einhverfir tilheyra öðrum þeirra en aðrir hinum. Hann talar um þetta öryggi sem hann upplifir 

með Tinnu vegna þess að hún skilur hann og hans skynjun og þarfir. Þessi lýsing hans gefur til 

kynna mikilvægi þess að einhverfir nemendur hafi einhvern sem þau treysta og geta leitað til 

sem hefur skilning á einhverfu. 

Skipulögð kennsla er bæði aðferð til að kenna nýja færni og að skipuleggja allt umhverfi 

nemenda svo það sé fyrirsjáanlegt og merkingarbært. Skipulögð kennsla einkennist af fimm 

þáttum, þ.e. að skilja menningu einhverfra, einstaklings- og fjölskyldumiðuð áætlun fyrir hvern 

nemanda, skipulagt umhverfi, að nota sjónrænar vísbendingar til að gera athafnir daglegs lífs 

fyrirsjáanlegar og skiljanlegar og sjónrænar vísbendingar til að gera einstök verkefni skiljanleg 

(Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir, 2018).  

Björk kom inn á í svörum sínum mikilvægi skipulags og undirbúnings fyrir einhverfa 

nemendur. Auk þess þarf að huga að skýrum fyrirmælum og útskýra allt mjög vel þegar kemur 

að vinnu með einhverfum vegna þess að skýr fyrirmæli tryggja betri líðan hjá nemendunum. 

Undirbúningur er lykilatriði þess að tryggja þátttöku einhverfra barna í skólanum vegna þess 
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að einhverfur nemandi verður að finna fyrir öryggi til þess að njóta sín innan skólans. Stór hluti 

af þessum undirbúningi sem þarf að vera til staðar kemur fram með TEACCH 

hugmyndafræðinni. Þar sem aðferðin byggir á skilningi á námsstíl einhverfra nemenda og 

notkun sjónrænna vísbendinga til að efla sjálfræði og skilning nemendans. 

7.4 Áskoranir og bjargráð þroskaþjálfans 

Í Siðareglum þroskaþjálfa fjallar 11. grein um að þroskaþjálfi skuli stuðla að góðum 

samskiptum og samvinnu við aðra sérfræðinga, stofnanir og tengslanet. Einnig skal ræða 

mismunandi skoðanir og siðferðileg álitamál að viðstöddum þeim sem málið varðar á 

áreiðanlegan og lýðræðislegan hátt (Þroskaþjálfafélag íslands, e.d.-a).  

Líkt og kom fram í svörum Maríu þá telur hún sínar helstu áskoranir, sem deildarstjóri 

í sérdeild, felast í að reyna að nýta styrkleika hvers og eins fagmanns og þannig styrkja 

fagmennsku þeirra. Einnig telur hún vera áskorun að gefa fólki tíma til að þroskast í starfi og 

átta sig á að fólk þarf sinn tíma til að aðlagast að starfinu. Anna segir sín helstu bjargráð vera 

að fólk virði fagþekkingu hvers annars og að allir hafi þann skilning að þjónustan við 

nemandann sé sameiginlegt verkefni sem snýst um að styðja hann sem mest og efla lífsgæði 

hans. Varðandi bjargráð innan skólans voru viðmælendur okkar nokkuð á sama máli. María og 

Tinna töluðu báðar um að fara á dýptina í samræðunni og að vera tilbúnar að fara á dýptina 

bæði faglega og persónulega. Einnig að eiga ígrundaða samræðu við samstarfsfólk sitt og 

ígrunda vel starfið sitt saman. Þar að auki kemur Tinna inn á mikilvægi þess að standa með 

sínum einstaklingi í einu og öllu. 

 Eiginleiki einhverfunnar til þess að skynja, flokka, túlka og vinna úr áreiti þannig að 

einstaklingur fái einhverja merkingu sem getur nýst í samskiptum við umhverfi hans hefur 

verið skilgreint sem ferli skynjunar. Skynjun hjálpar einstaklingum að skilja bæði aðstæður 

umhverfisins og hvernig sé hægt að haga sér í samræmi við það. Af þessu má draga þær 

ályktanir að frábrugðin skynúrvinnsla einhverfra einstaklinga skipi stóran sess í félagslegum 

samskiptum hjá einhverfum einstaklingum (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013).  

María telur áskorun felast í því þegar nemandi kemst í ójafnvægi og hegðun hans fer 

út í ofbeldi vegna þess að þá telur hún að nemandinn sé að gefa til kynna með hegðun sinni 

að aðlaga þurfi umhverfið betur að honum. Þá vanti einhvers konar aðlögun fyrir nemandann 

að umhverfinu. Einnig telur hún vera áskorun að lesa vel í hegðun nemandans og vera alltaf 

skrefinu á undan til að reyna að koma í veg fyrir mögulega árekstra nemandans í umhverfinu 

vegna þess að einhverja umhverfisþætti gæti hann skynjað sem áreiti. 

Eins og kemur fram í grein Vilborgar Jóhannsdóttur og Kristínar Lilliendahl (2015) þá 

sýna rannsóknir að þjónustuhópur þroskaþjálfa sé fjölbreyttur og með fjölbreyttar þarfir. 

Niðurstöður okkar sýna að viðmælendur okkar aðlagi sig að fjölbreyttum þörfum hvers og eins 
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nemanda og mæti honum af virðingu og fagmennsku með þarfir nemandans ávallt að 

leiðarljósi. 

7.5 Ályktanir 

Út frá niðurstöðum okkar má álykta að sérþekking þroskaþjálfa sé til staðar innan 

grunnskólans og eru fagmenn að vinna gagngert að því að auka þátttöku einhverfra barna 

innan grunnskólans. Eins og kom í ljós í niðurstöðum okkar, þá starfa viðmælendur okkar eftir 

sömu eða svipuðum vinnubrögðum og nálgunum í starfi. Þeir nota sömu verkfæri, þ.á.m. 

TEACCH-kerfið og félagshæfnisögur, í vinnu með einhverfum nemendum. Þeir lögðu áherslu á 

undirbúning og skipulag í umhverfi einhverfra nemenda í skólanum og töldu mikilvægt að 

vinna einstaklingsmiðað eftir þörfum hvers og eins nemanda. Álykta má út frá niðurstöðum 

rannsóknar að þekking á skynjun einhverfra nemenda þurfi að vera til staðar innan 

grunnskólans og koma þroskaþjálfar þar inn með sína sérþekkingu að leiðarljósi. Viðmælendur 

okkar voru á sama máli um mikilvægi þverfaglegs starfs og teymisvinnu, þá bæði milli fagstétta 

innan skólans og milli heimilis og skóla.  

Áætla má að hlutverk þroskaþjálfa í grunnskóla sé meðal annars að vera talsmaður 

einhverfa nemendans, við samnemendur sína, gagnnvart starfsfólki og foreldrum. Sem 

talsmaður, þarf þroskaþjálfi að vera áreiðanlegur og traustur gagnvart nemendum sínum og 

öðru fagfólki innan skólasamfélagsins en niðurstöður okkar gefa til kynna að einhverfir 

nemendur þurfa að hafa aðila sem hefur skilning á einhverfu og er þeim ávallt innan handar.  

Við ályktum að TEACCH-kerfið eða skipulögð kennsla sé nauðsynlegt verkfæri 

þroskaþjálfans vegna þess að sjónrænar vísbendingar eða myndrænt skipulag er gríðarlega 

mikilvægt fyrir einhverfa einstaklinga þar sem að þeir nema oft betur það sem þeir sjá en þeir 

sem þau heyra. Félagshæfnisögur geta verið bæði sjónrænar og myndrænar en þær eru mjög 

mikilvægt verkfæri þroskaþjálfans í vinnu með einhverfum nemanda. Slíkar undirbúningssögur 

samanstanda af upplýsingum sem geta verið t.d. hvert á að fara, hvað á að gera, hvernig á að 

framkvæma hlutina og í hvaða röð og að lokum hvað gerist þegar því er lokið. Slíkt skipulag 

hentar öllum aldurshópum, ekki einungis börnum sem eru nemendur. Eitt af einkennum 

einhverfu er meðal annars að eiga erfitt með breytingar og þola illa óvissu en þá veitir 

skipulagið ákveðið öryggi hjá þeim sem nýta sér það. Með því að nýta sér skipulagið veit 

nemandinn hvað er framundan hjá honum og þarf því ekki að vera óviss eða óöruggur.  

Niðurstöður okkar gefa til kynna mikilvægi þess að fagfólk, s.s. þroskaþjálfar þurfi að 

tileinka sér fyrrnefnd verkfæri og aðferðir og temja sér viðeigandi vinnulag til þess að geta 

hvað best stuðlað að námslegri- og félagslegri þátttöku einhverfra barna innan grunnskólans. 

Líkt og viðmælandi okkar kom inn á að; ,,Einhverfu börnin verða ekki þátttakendur í skólanum 

nema að fá þennan undirbúning og öryggi” þar vísar hann til mikilvægi þess að vanda allan 

undirbúning og skapa börnum öryggi í umhverfinu sem hann telur vera grundvöll fyrir þátttöku 
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þeirra í skólasamfélaginu. Þá má álykta að þroskaþjálfar komi þar sterkir inn með sérþekkingu 

sína, gagnreyndar aðferðir og vinnubrögð sem nýtast í starfi með þátttöku einhverfra barna í 

fyrirrúmi og því má færa rök fyrir mikilvægu framlagi þeirra til skólastarfs án aðgreiningar. 
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8 Lokaorð 

Í þessari ritgerð höfum við lagt okkur fram við að varpa ljósi á störf og vinnubrögð þroskaþjálfa 

í grunnskólum, þá einkum í vinnu með einhverfum börnum með tilliti til námslegra og 

félagslegra þátta. Þroskaþjálfar sem starfa innan grunnskólans vinna metnaðarfullt og 

fagmannlegt starf. Þeir starfa eftir lögum og alþjóðasáttmálum sem snúa að skóla án 

aðgreiningar en þeir eru ávallt með þátttökuhugtakið að leiðarljósi. Sérþekking þroskaþjálfa á 

einhverfunni er gríðarlega mikilvæg stoð innan grunnskólans til þess að stuðla að þátttöku 

einhverfra barna innan skólasamfélagsins. 

Það væri mjög ánægjulegt ef vinnubrögð svo sem TEACCH-kerfið eða skipulögð kennsla 

og félagshæfnisögur yrðu þekktari innan skólans og skipuðu verðugan sess í grunnskólakerfinu 

til þess að stuðla að öryggi og velferð allra nemenda. Heiti ritgerðarinnar gefur til kynna 

mikilvægi skipulags og undirbúnings í vinnu með einhverfum nemendum. Við sem verðandi 

fagmenn í þroskaþjálfafræðum teljum mikilvægt að þekkja báðar þessar aðferðir, TEACCH-

þjónustulíkanið og félagsfærnisögur og munum nýta þær í starfi okkar í framtíðinni. Það hefur 

sýnt sig að hægt er að koma í veg fyrir ýmiss konar áreiti og misskilning ef þessar aðferðir eru 

notaðar í gunnskólanum í vinnu með einhverfum nemendum.  

Vinnan að ritgerð þessari hefur dýpkað skilning okkar á einhverfu, skipulögðum 

vinnubrögðum og aðkomu þroskaþjálfa innan grunnskólans. Þakklæti okkar er hjá þeim 

fagmönnum sem gáfu sér tíma á þessum fordæmalausu tímum að taka þátt í rannsókninni og 

veita okkur góða innsýn inn í metnaðarfull störf þeirra með einhverfum börnum í 

grunnskólanum. Einnig langar okkur að þakka Vilborgu Jóhannsdóttur, leiðbeinanda okkar, 

fyrir góða og hvetjandi leiðsögn í gegnum verkefnavinnuna. 
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