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Ágrip 

Verkefni þetta fjallar um einhverfu og nám einhverfra barna í skóla án aðgreiningar. 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á mikilvægi góðs skipulags náms og annarra 

aðstæðna sem kunna að koma upp í skólasamfélaginu. Það er vel þekkt að félagsleg staða 

einhverfra barna er afar viðkvæm og því ljóst að fylgjast þarf vel með þeim þætti. Hlutverk 

þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar er því afar mikilvæg fyrir þennan hóp nemenda vegna 

þeirra sérþekkingar á réttindum barna til þess að lifa eins góðu lífi og umhverfi þeirra gefur 

tilefni til. Stefnan um skóla án aðgreiningar markar þau tímamót að öll börn hafa rétt til þess 

að sækja sinn heimaskóla óháð því hvort um sérþarfir sé að ræða. Einhverfa getur verið 

flókin og ber að nálgast hana af virðingu og nærgætni. Það er mikilvægt að unnið sé eftir 

viðurkenndu verklagi í öllu starfi þegar kemur að einhverfum börnum og eru áætlanir eins og 

einstaklingsnámskrá og þjónustuáætlun nauðsynlegar og mikilvægt er að vandað sé til verks 

við gerð þeirra og unnið sé eftir þeim. Huga þarf sérstaklega að félagslegri stöðu barnsins og 

fjölskyldu þess. Vinna þarf markvisst með félagsfærni og efla barnið til þátttöku í skóla sem 

og í samfélaginu öllu. Þannig er hægt að ná góðum árangri og vellíðan barnsins. 

Rannsóknarspurningin sem lagt er upp með í þessari heimildarritgerð er hvernig virkar skóli 

án aðgreiningar fyrir einhverf börn? Eins hvert hlutverk þroskaþjálfa er í skóla án 

aðgreiningar. Niðurstaða mín eftir þessi skrif er sú að miklvægt er að vandað sé til verks 

þegar einhverfir nemendur eiga í hlut. Þjálfun í félagslegri færni þeirra, gott skipulag og 

einstaklingsmiðað nám er forsenda farsælla skólagöngu. Hlutverk þroskaþjálfa í skóla án 

aðgreiningar er mikilvægt vegna þeirra sérþekkingar sem hann hefur á högum og líðan 

fatlaðra barna. Þroskaþjálfa ber að standa vörð um réttindi fatlaðra barna innan 

grunnskólans sem og að ryðja í burtu þeim hindrunum sem kunna að verða á vegi þeirra.  
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Þetta verkefni er 10 eininga lokaverkefni til BA-prófs í þroskaþjálfafræði við Háskóla Íslands 

og var unnið á vorönn 2020. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Ástu Jóhannsdóttur fyrir góða 

leiðsögn og stuðning meðan á skrifum þessa verkefnis stóð.  

Maðurinn minn Þröstur Jóhannsson og börnin mín þau Sigursteinn Már og Laufey Ósk fá 

miklar þakkir fyrir endalausa þolinmæði og mikinn stuðning sem þau hafa sýnt mér í gegnum 

allt námið mitt. Móðir mín, Laufey Óladóttir fær einnig þakklæti fyrir að hvetja mig áfram og 

styðja mig í náminu síðastliðin ár.  

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

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

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

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Einhverfa er meðfædd og er taugafræðilegs eðlis. Það getur verið vandasamt að lifa með 

einhverfu og getur umhverfið haft mikið að segja um það hvernig þeim einhverfa vegnar í 

lífinu. Einhverf börn í grunnskólum geta átt erfitt uppdráttar sína skólagöngu ef ekkert er að 

gert til þess að aðstoða barnið t.d. félagslega eða með góðri skipulagningu náms og 

umhverfis. Það getur skipt sköpum að hagræða umhverfi barnsins í skólanum bæði innan 

veggja kennslustofunnar sem og utan hennar. Í 17.gr. laga um grunnskóla er kveðið á um að 

öll börn hafa rétt til þess að stunda nám við sinn heimaskóla óháð líkamlegu og andlegu 

atgervi (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Það hefur verið og er jafnvel enn álitamál hvort 

innleiðing skóla án aðgreiningar hafi tekist vel til. Margir kennarar hafa sagt að þeir séu ekki í 

stakk búnir til þess að taka við bekk sem inniheldur nemendur með margvíslegar greiningar. 

Til þess að einhverf börn eigi farsæla og góða skólagöngu þau 10 ár sem þeim er gert skylt að 

vera í grunnskóla þarf að huga að mörgum atriðum. Samvinna milli foreldra, kennara og 

annarra fagaðila sem kunna að koma að kennslu barnsins skiptir miklu  máli eins það að 

samskipti milli allra aðila séu fagleg. Það getur reynst foreldrum erfitt að senda barn sitt af 

stað í grunnskóla og er það okkar sem þar starfa skylt að vel takist til. Rannsóknarspurningin 

sem leitast er við að svara er þessi: Hvernig virkar skóli án aðgreiningar fyrir einhverf börn. 

Markmiðið með rannsóknarspurningunni er að leitast við því að svara hvernig gott skipulag, 

samvinna fagaðila, aðlögun umhverfis og félagsleg staða getur skipt sköpum þegar kemur að 

kennslu einhverfra barna. Rýnt verður í hlutverk þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar sem og 

siðarlegur og starfskenningu og hvernig áhrif hvors tveggja hefur á starf þroskaþjálfa innan 

grunnskólans.  

Ástæða þess að ég valdi þetta efni er einlægur áhugi minn á einhverfum nemendum. Í 

þessari ritgerð ætla ég að skoða hvort og þá hvernig skóli án aðgreiningar virkar fyrir einhverf 

börn. Ég hef séð það í starfi mínu í grunnskóla hversu mikil áhrif gott skipulag og 

fyrirsjáanleiki getur haft á líðan einhverfra barna yfir skóladaginn. Ég hef líka séð hversu 

miklu máli skiptir að hlúa að félagslegri hlið þessara barna og vera í góðri samvinnu og 

sambandi við foreldra. Traust og virðing er það sem skiptir máli. 

Í ritgerðinni mun ég byrja á því að fjalla um einhverfu og þau áhrif sem hún getur haft á 

daglegt líf þeirra sem greinast með einhverfu. Mikilvægi greiningar og þau áhrif sem 

greiningin hefur á þjónustu við barnið og fjölskyldu þess. Ég mun einnig fjalla um félagslega 

stöðu einhverfra barna og hversu miklu máli það skiptir að vel vakandi gagnvart þeim þætti. 

Skóli án aðgreiningar og menntun fatlaðra barna verður skoðað sem og aðkoma þroskaþjálfa 

að námi einhverfra barna í skóla án aðgreiningar.  
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2 Einhverfa  

Í þessum kafla mun ég taka saman lýsingu á einhverfu, dæmigerðri, ódæmigerði og asperger 

heilkenni og þeim áhrifum sem hún hefur á líf einhverfs einstaklings. Vert er að taka fram að 

einhverfa er allskonar og engir tveir einhverfir einstaklingar eru eins. Þessir flokkar sem á 

eftir fara eru ekki ætlaðir til að alhæfa um einhverfa einstaklinga heldur til að einfalda 

greiningu. 

Samkvæmt upplýsingum sem gefnar eru upp á heimasíðu einhverfu samtakanna er rúmlega 

1 %  einstaklinga með fötlun á einhverfurófinu sem þýðir að á Íslandi eru yfir 3000 

einstaklingar með fötlun á einhverfurófinu en aðeins lítill hluti af þeim með greiningu 

(Einhverfa.is, e.d.). Drengir eru fjórum sinnum líklegri en stúlkur til að fá greiningu, en 

almennt séð er einhverfa meðal stúlkna talin alvarlegri en meðal drengja (Robledo og Ham-

Kucharski, 2008). Einhverfa er röskun í taugaþroska (Einhverfa.is, e.d.) sem veldur því að 

heilinn þroskast ekki á þann hátt sem hann á að gera (Greining.is, e.d.) og kemur hún jafnan 

fram við 36 mánaða aldur barnsins (Evald Sæmundssen, 2008). Talið er að einhverfan byrji á 

fósturstigi en getur haldið áfram eftir fæðingu. Einhverfir hafa ákveðna hegðun sem er þó 

háð aldri og þroska og er það að völdum óvenjulegra starfsemi heilans. Einkenni einhverfu 

koma fram á misjafnan hátt. Skert færni í félagslegum samskiptum, sérstök skynjun á 

umhverfið, endurtekin hegðun og afmörkuð áhugasvið er nokkuð sem einkennir flesta 

einhverfa (Greining.is, e.d.), (Einhverfa.is, e.d.). Alvarleiki einhverfunnar ræðst af fjölda og 

styrkleika einkenna. Þau þrjú einkenni hegðunar sem skoðuð eru við greiningu eru, færni til 

félagslegra samskipta, tjáskiptafærni og sérkennilega/áráttukennd hegðun. Það er háð aldri 

hversu sterk birtingarmynd einkenna eru. Grunur um einhverfu kviknar oftast þegar barnið á 

erfitt með að mynda augnsamband við annað fólk eða geta til félagslegra samskipta verður 

erfið (Evald Sæmundssen, 2008).  

2.1 Dæmigerð einhverfa  

Bernskueinhverfa eða dæmigerð einhverfa kemur oftast í ljós á fyrstu árum barnsins. Þegar 

börn fá greiningu um dæmigerða einhverfu þýðir það að þau eru með veruleg þroskafrávik á 

þremur tilteknum sviðum sem eru félagsleg samskipti eða tengsl, mál og tjáskipti og 

sérkennileg og áráttukennd hegðun (Robledo og Ham-Kucharski, 2008). Hér verður fjallað 

stuttlega um hvert og eitt frávik sem skilgreinir dæmigerða einhverfu.  

2.1.1 Félagsleg samskipti og tengsl 

Það sem fyrst er kannað þegar greina á einhverfu er hæfni einstaklingsins til þess að skapa 

félagsleg tengsl eða félagslega gagnvirkni sem þýðir að börnin eru ekki fær til þess að eiga 

gagnkvæm samskipti líkt og venjuleg börn. Börn forðast það að horfa í augu annarra 
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(Robledo og Ham-Kucharski, 2008) og ef það næst stendur það jafnan örstutt yfir. Það kemur 

þó fyrir að sá einhverfi stari í augu fólks en þá er jafnvel ekki sjáanlegur samskiptatilgangur 

að baki því (Páll Magnússon, e.d.). Barn með dæmigerða einhverfu hefur ekki frumkvæði í 

leik við önnur börn og taka ekki eftir bendingum annarra (Robledo og Ham-Kucharski, 2008). 

Barnið sýnir lítinn sem engan áhuga á að deila áhugamálum eða gleði með öðrum og hefur 

ekki frumkvæði á því að deila sinni gleði með öðrum hvort sem það er með orðum, 

svipbrigðum eða augnaráði (Páll Magnússon, e.d.).  

2.1.2 Mál og tjáskipti  

Börn með dæmigerða einhverfu eiga í erfiðleikum með að tjá tilfinningar sínar og hugsanir  

og eru gjarnan með seinkaðan málþroska og sum tala jafnvel ekki neitt (Robledo og Ham-

Kucharski, 2008). Þau sem tala ekki neitt hafa oft á tíðum litla sem enga viðleitni til þess að 

bæta upp skerta getu sína með því að tjá sig með bendingum eða svipbrigðum. Oft skortir 

hinum einhverfa hreyfingar sem algengar eru til tjáskipta eins og að veifa þegar kvatt er eða 

benda á hluti sem eru áhugaverðir og jafnvel skortir höfuð hreyfingar eins og til að neita 

einhverju (Páll Magnússon, e.d.). Þau sem tala eru oft með eintóna framsetningu í máli sínu 

og tala með líflausum setningum. Börn eiga erfitt með að virða grundvallareglur í samræðum 

og hlusta jafnvel illa og eru gjörn á það að grípa fram í þegar aðrir tala og jafnvel ljúka ekki 

samræðum því þau virðast hafa misst áhugann. Börnin nota oftar en ekki röng orð og jafnvel 

rétt orð með röngum hætti. Þá er skilningur þeirra á huglægum orðum lítill sem enginn 

(Robledo og Ham-Kucharski, 2008). Bergmálstal er vel þekkt meðal einhverfa sem og 

sérkennileg orðanotkun. Þá býr sá einhverfi sér oft til sín eigin orð yfir hluti. Geta þess 

einhverfa til þykjustuleikja og félagslegs eftirhermuleikja er mjög skert (Páll Magnússon, 

e.d.).  

2.1.3 Sérkennileg og áráttukennd hegðun 

Börn með dæmigerða einhverfu hafa oft á tíðum óvenjuleg áhugamál og hugðarefni. Sá 

einhverfi getur fests við eitt ákveðið áhugamál og þá kemst ekkert annað að á meðan á því 

tímabili stendur. Oft eru hugðarefnin óvenjuleg þegar litið er til aldurs og þroska viðkomandi 

(Páll Magnússon, e.d.). Þá getur daglegt líf einstaklinga orðið þeim flókið vegna þess að fylgja 

þarf ákveðnum venjum og mynstri út í eitt. Þetta getur til dæmis átt við matarvenjur, 

klæðaburð og síendurteknar setningar (Robledo og Ham-Kucharski, 2008). Oft þjóna þessar 

föstu venjur ekki neinum skiljanlegum tilgangi. Þegar kemur að leikföngum getur það verið 

áberandi að sá einhverfi leikur sér ekki á þann hátt sem önnur börn gera. Þá getur áhugi þess 

einhverfa beinst að hljóðum leikfangsins, lykt eða áferð. Stelgdar hreyfingar eru vel þekktar 

hjá einhverfum. Stelgdri hreyfingu er líst á þá leið að hegðunin er síendurtekin eins og til 
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dæmis að blaka höndum, snúa sér í hring eða þörf fyrir því að hreyfa hluti til og frá (Páll 

Magnússon, e.d.).       

2.2 Ódæmigerð einhverfa  

Ódæmigerð einhverfa er þannig frábrugðin hinni dæmigerðu einhverfu að ekki koma öll þrjú 

einkenni greiningarviðmiða sem að ofan voru talin fram. Einnig spilar aldur við greiningu inn í 

og eru marktæk frávik ekki komin fram við 36 mánaða aldur barns (Robledo og Ham-

Kucharski, 2008). Þegar um ódæmigerða einhverfu er að ræða má segja að ástandið sé 

vægara en hjá þeim sem eru með dæmigerða einhverfu. Einkennin eru að minnsta kosti 

færri. Þess má þó geta að einstaklingar með ódæmigerða einhverfu þurfa ekki síður mikið á 

þjónustu að halda og þeir sem eru með dæmigerða einhverfu (Páll Magnússon, e.d.).       

2.3 Asperger heilkenni 

Þegar Asperger heilkenni er greint hjá börnum þurfa tvö af þremur greiningarskilyrðum sem 

að ofan voru talin að vera til staðar og eru þau í félagslegu samspili og sérkennilegri og 

áráttukenndri hegðun. Sett eru þau skilyrði þegar þessi greining er gerð að ekki sé marktæk 

skerðing í mál og vitsmunaþroska. Gengið er út frá því að fyrstu þrjú ár af ævi barnsins hafi 

verið nokkuð eðlileg og þau forvitnin um umhverfi sitt, aðlögunarhæfnin verið góð og 

sjálfshjálparfærni til staðar. Það er algengt meðal þeirra sem greinast með Asperger 

heilkenni að hreyfifærni sé skert og að þau séu með klaufalegar hreyfingar, það er þó ekki 

skilyrði fyrir greiningu (Páll Magnússon, e.d.). Þegar dregin eru saman einkenni þeirra sem 

eru greindir með Asperger heilkenni þá eru samskipti við aðra oft á tíðum mjög erfið. Þetta 

getur átt við samskipti þeirra við fjölskyldu sína, kennara og skólafélaga. Viðkomandi vill 

halda sig út af fyrir sig og reynir ekki að koma á samskiptum við aðra í umhverfi sínu. Þegar 

litið er til að mynda á skólaumhverfið virðist viðkomandi ekki eiga einn besta vin sem hann  

tengist eða hafa áhuga á að kynnast einhverjum betur. Þau börn sem eru með Asperger 

heilkenni kunna lítið eða illa á félagslegar aðstæður í kringum sig og hafa jafnvel ekki áhuga á 

að læra á þær. Það getur gengið illa að lesa í svipbrigði þeirra hvað varðar líðan og þau eru 

gjarnan æðrulaus. Asperger heilkennið getur valdið því að erfitt er að breyta út frá áætlun 

eða því sem þau eru vön að gera og er fastheldni vel þekkt (Robledo og Ham-Kucharski, 

2008). Eins og sjá má er einhverfa allskonar og einhverfurófið spannar vítt svið sem ekki er 

allt talið upp hér að ofan. Það er mikilvægt að leiki grunur um að barnið sé einhverft að það 

fái viðeigandi greiningu. Það er þá fyrst og fremst með það fyrir augum að barn og fjölskylda 

fái þá þjónustu sem þau hafa rétt á. 
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3 Mikilvægi greiningar einhverfu 

Mikilvægasti tilgangur greiningar er að geta veitt barninu bestu fáanlegu þjónustu sem 

kostur er á hverju sinni. Þegar greining liggur fyrir er um leið mörgum spurningum svarað 

(Stefán J. Hreiðarsson, 2008). Ekki er hægt að greina einhverfu með líffræðilegum prófum 

heldur fer greining fram með spurningarlistum sem lagður er fyrir foreldra og aðra þá sem 

umgangast barnið reglulega eins og leik og grunnskóla starfsmenn. Þá er leitað eftir 

hegðunareinkennum barnsins sem getur komið fram í óeðlilegri hegðun eða á ákveðnum 

færniþáttum miðað við þroska barnsins. Það getur reynst erfitt að greina einhverfu, eins að 

bera kennsl á einhverfu. Fyrstu einkenni geta komið fram á mismunandi tíma, eins geta 

einkennin birst á ólíkan hátt. Yfirleitt  kemur upp grunur á fyrstu þremur ævi árum barnsins. 

Grunurinn beinist þá ekki endilega að einhverfu heldur því að ekki sé allt eins og það eigi að 

vera og þá beinast áhyggjurnar jafnan að þroska barnsins. Oftar en ekki beinast fyrstu 

áhyggjur af málþroska eða seinkuðu tali. Þar á eftir koma áhyggjur af félagsþroska barnsins 

en það eru algengustu vandamálin hjá þeim sem eru einhverfir. Miklar líkur eru á því að börn 

sem greinast með einhverfu hafi einnig aðrar meðraskanir í þroska, hegðun og líðan. Hægt er 

að fá áræðanlega greiningu frá 2-3 ára aldri barns. Greining er gerð af þverfaglegu teymi og 

er eins og áður sagði unnið út frá aldursvarandi spurningarlistum. Það er mikilvægt að 

greining fari fram um leið og grunur kviknar um að ekki sé allt með felldu. Með svokallaðri 

snemmgreiningu er hægt að stuðla að viðeigandi íhlutun fyrir barnið sem getur haft mikið að 

segja hvað varðar þroska og framtíðarhorfur þess. Talið er að mesti árangur íhlutunar sé á 

fyrstu sex æviárum barnsins, þá er heilinn í miklum þroska og getur íhlutunin á þessum aldri 

haft áhrif á framvindu einhverfueinkenna. Snemmgreining getur einnig haft áhrif á líðan 

forelda. Það getur valdið mikilli streitu hjá foreldrum að vita ekki hvað það er sem hrjáir 

barnið, en þegar greining liggur fyrir geta foreldrar leitað eftir viðeigandi stuðningi og 

ráðgjöf. Greining getur einnig hjálpað öðrum þeim sem umgangast barnið á þann hátt að 

skilningur verður meiri hvað varðar hegðun og þroska þess. Ýmis stuðningsúrræði eru einnig í 

boði fyrir fjölskyldur eftir að greining liggur fyrir (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014 og Svandís Ása 

Sigurjónsdóttir, 2014).  

3.1 Mat á aðlögunarfærni 

Þeir þrír  þættir sem skilgreindir eru um aðlögunarhæfni eru, hagnýt málfærni og felur hún í 

sér máltjáningu, málskilning og læsi, athafnir daglegs lífs í því felst meðal annars, hæfni til 

samfélagslegrar þátttöku, persónuleg umhirða og þátttaka í heimilisstörfum og félagsfærni. 

Að baki hugtaksins félagsfærni má nefna samskiptarhæfni, ábyrgðarkennd og félagsskilning. 

Hjá börnum yngri en sjö ára er einnig athuguð hreyfifærni (Helga Kristinsdóttir, 2008). Þegar 

mat á aðlögunarfærni er gerð er viðkomandi borinn saman við jafnaldra líkt og í öðrum 
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mælingum á þroska. Aðlögunarhæfni er aldurstengd og í flestum tilfellum eykst færni og 

verður flóknari með aldri einstaklingsins (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014). Í megin dráttum 

felur aðlögunarhæfni í sér þá hæfni einstaklingsins til þess að mæta þeim félagslegum og 

samfélagslegum kröfum sem umhverfið gerir til hans, sé virkur samfélagsþegn og geti leyst 

þau ýmsu viðfangsefni sem kunna að koma upp í daglegu lífi (Price, Morris og Costello, 

2018). Sá matslisti sem mest er notaður á Íslandi er Vineland Adaptive Behavior Scale – 

önnur útgáfa (VABS-II) og er hann Bandarískur. Listinn er fylltur út með viðtali við 

foreldra/forráðamenn þar sem svarendur lýsa færni barnsins með eigin orðum. Matslistinn 

skiptist í fjögur eftirfarandi svið eins og áður sagði, boðskipti, athafnir daglegs lífs, félagsleg 

aðlögun og hreyfifærni sé barnið yngra en sjö ára (Helga Kristinsdóttir, 2008). Það hefur sýnt 

sig að aðlögunarfærni einhverfra barna er mun slakari en jafnaldra án einhverfu, en með 

kennslu og þjálfun er hægt að ná góðum árangri (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014). Í rannsókn 

sem gerð var á skólaþátttöku barna á aldrinum 8-17 ára kom í ljós að tæpur helmingur 

foreldra barna með einhverfu töldu að börnin þeirra ættu enga nána vini og tækju frekar 

félagslegan þátt með fjölskyldu sinni en jafnöldrum. Það kemur einnig fram að þau eru 

þátttakendur í færri athöfnum en jafnaldrar þeirra og eru líklegri til þess að stunda athafnir í 

einveru þar sem þau þyrftu ekki að notast við félagsleg samskipti (Gunnhildur Jakobsdóttir, 

Snæfríður Þóra Egilson, Kjartan Ólafsson, 2015). Ljóst er að huga þarf vel að félagshæfni 

einhverfra barna svo þau séu í stakk búin til þess að mæta þeim samfélagslegu kröfum sem 

verða á vegi þeirra. Það er ekki síður mikilvægt að þau séu virkir samfélagslegir þegnar og 

þátttakendur í leik og starfi. 
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4 Vinasambönd og félagsleg staða einhverfa  

Orðið þátttaka lykilhugtak í flokkunarkefi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og er 

skilgreint sem hlutdeild í lífsaðstæðum með áherslu á dæmigerða framkvæmd daglegra 

athafna (Snæfríður Þóra Egilson, 2008). Flest öll höfum við þörf til þess að tilheyra og fá að 

vera hluti af samfélagi, það á líka við um þá sem eru einhverfir. Erfiðleikar í félagslegum 

aðstæðum, skert færni til boðskipta og áráttukennd hegðun getur valdið því að einhverfum 

gengur það mun verr en öðrum (Þóra Leósdóttir, 2014). Skynúrvinnsla hefur mikið að segja 

við val á viðfangsefnum og athöfnum. En hjá flestum einhverfum er skynúrvinnsla ekki 

dæmigerð og getur haft mikil áhrif á líðan og tilfinningar þeirra í daglegu lífi. Enginn tveir 

einhverfir eru eins, einhverf börn er eins misjöfn og þau eru mörg. Athafnir sem hin 

„dæmigerðu“ börn stunda veita oftast einhverfum börnum litla sem enga ánægju. Hvað er 

það sem veldur því er ekki gott að segja en talið er að þau hafi minni áhuga á þeim, sjái ekki 

tilganginn eða eigi jafnvel erfitt með að aðlaga sig að þeim kröfum sem gerðar eru til þeirra í 

aðstæðunum. Flestir einhverfir eiga erfitt með athafnir sem snúa að eigin umsjá eins og 

tómstundariðju, námi eða vinnu og leik. Á þetta sérstaklega við um þær aðstæður sem reyna 

á félagsfærni og boðskipti (Þóra Leósdóttir, 2014).  Eftir viðtöl sem Snæfríður Þóra tók við 

foreldra fatlaðra barna kemur það fram að helstu áherslur foreldra eru þær að börnin þeirra 

fái að tilheyra félagslega, ættu vini og séu hluti af hópi. Það eru ýmsar aðstæður sem 

einhverf börn eiga sérstaklega erfitt með, eins og opin rými sem ekki eru skipulögð, 

íþróttahús og hefðbundin útivistarsvæði (Snæfríður Þóra Egilson, 2008). Því er ljóst að 

umhverfið getur haft hamlandi áhrif á líf einhverfa. Einhverfum skortir þar að auki frumkvæði 

til félagslegra samskipta og það getur einnig verið þeim afar hamland (Þóra Leósdóttir, 

2014). Það getur reynst flókið að vera barn eða unglingur með einhverfu. Sum hafa mikinn 

áhuga á því að tilheyra á meðan aðrir eru sjálfum sér nægir. Félagsleg óviðeigandi hegðun og 

erfiðleikar í framkvæmd athafna og gjörða eru meðal annars þess sem einhverfir eiga í 

erfiðleikum með. Fastheldni í venjum og rútínu, skortur á umburðarlyndi og þröngt 

áhugasvið getur verið erfitt að laga að öðrum svo dæmi séu nefnd (Þóra Leósdóttir, 2014). 

Því getur það skipt miklu máli fyrir barn að fá aðstoð eða aðlögun til þess að falla inn í hóp 

umhverfis síns. Þegar horft er til einhverfa barna og skólasamfélagsins er stuðningsfulltrúi oft 

sú lykil persóna svo barnið fái stundað nám í sinni bekkjardeild. Að sama skapi getur þessi 

mikilvæga aðstoð orðið til þess að barnið einangrist félagslega við aðrar aðstæður í 

skólanum. Það að barnið sé alltaf með fullorðinn aðila yfir sér við allar athafnir getur valdið 

því að barnið verði ósjálfbjarga og ósjálfráða í félagslegum aðstæðum. Því er það mikilvægt 

að sá sem stuðninginn veitir fái fræðslu og leiðsögn um það á hvaða hátt og í hvaða 

aðstæðum hann á að veita stuðninginn (Snæfríður Þóra Egilson, 2008). Góð heilsa og velsæld 

er talin ein helsta undirstaða góðs lífs og hana öðlumst við meðal annars með þátttöku í 
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fjölbreyttum athöfnum. Fái börn að vera þátttakendur í fjölbreyttum aðstæðum efla þau 

færni sína á ýmsan máta, auka sjálfsmynd sína sem og tengsl sín við aðra í umhverfi sínu. Það 

er ekki að ástæðu lausu að réttindi fatlaðra barna til samfélagsþátttöku er áréttaður í ýmsum 

sáttmálum, reglugerðum og lögum. Þrátt fyrir að búið sé að tryggja fötluðum börnum 

réttindi sem þessi hafa rannsóknir sýnt fram á að þau eru ekki jafngildir þátttakendur og 

jafnaldrar þeirra. Þau mæta fleiri hindrunum í samfélaginu sem valda því að þau hafa ekki 

sama kost og jafnaldrar til ýmiskonar þátttöku og er margt sem getur valdið því. Breytt 

viðhorf og aukin þekking á samspili umhverfis og einstaklings er eitt af því sem bætt hefur 

þátttöku fatlaðra barna í samfélaginu, en áður fyrr var talið óhjákvæmilegt fyrir börn með 

skerðingar. Til að mynda verja börn stórum hluta dagsins í skólasamfélaginu og svo vel takist 

til er mikilvægt að skapa jákvætt viðhorf, viðeigandi þjónustu, aðgengileg rými, úrræði við 

hæfi og fræðslu til starfsfólks. Allt að framantöldu eru dæmi um umhverfisleg áhrif sem geta 

stuðlað að þátttöku fatlaðra barna. Því ber að huga vel að þeim umhverfislegu þáttum sem 

ýmist ýta undir eða draga úr þátttöku fatlaðra barna (Gunnhildur Jakobsdóttir, Snæfríður 

Þóra Egilson, Kjartan Ólafsson, 2015). Því er rétt að árétta að í 2.gr. grunnskólalaga segir 

orðrétt „Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun“ (lög um grunnskóla 

nr. 91/2008). 

Eins og sjá má er félagsleg staða einhverfra barna mjög misjöfn. Það að vera þátttakandi er 

ekki það sama og taka þátt. Börn eru þátttakendur á ýmsum vettvangi eins og skóla, heima 

fyrir og öðrum stöðum í samfélaginu. Huga þarf í tíma að ýmiskonar þjálfun til einhverfra 

barna og þar gæti snemmtæk íhlutun skipt miklu máli. 
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5 Snemmtæk íhlutun 

Hugmyndin um snemmtæka íhlutun á rætur sínar að rekja nokkra áratugi aftur í tímann. 

Þegar líða fór á síðustu öld áttuðu fræðimenn sig á því að mögulega með markvissum 

aðgerðum væri hægt að hafa áhrif á þroska barna ef byrjað væri nógu snemma. Áður fyrr 

töldu fræðimenn að ekki væri hægt að hafa áhrif á þroskaframvindu barns heldur fylgdi hún 

ákveðnum lögmálum sem ekki þýddi að hafa áhrif á. Nýjar uppgötvanir í taugalíffræði, 

þróunarsálfræði og uppeldis og kennslufræðum eru taldar vera upphaf þessara hugmynda. 

Það var ekki fyrr en eftir miðja síðustu öld að breytingar fóru að sjást á þessum viðhorfum. 

Árið 1965 var gerð rannsókn á dýrum sem leiddi í ljós marktækan mun á milli þeirra sem á 

fyrstu mánuðum nutu örvarandi umhverfis og þeirra sem bjuggu við takmarkaða örvun. 

Niðurstöður þessa voru túlkaðar á þann veg að með óbeinum áhrifum væri hægt að hafa 

áhrif á heilastarfsemi með örvun frá umhverfinu. Eftir þetta hafa rannsóknir staðfest gildi 

þessara niðurstaðna hjá börnum. Á fyrstu mánuðum barna er heilastarfsemin bæði 

sveigjanlegri og ósérhæfðari en menn höfðu áður talið (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Öll börn 

hafa sömu grunnþarfir hvort sem þau eru einhverf eða ekki. Með því að vera þátttakandi í 

daglegum athöfnum þroska börn færni sína. Þau börn sem eru með frávik í taugaþroska hafa 

ekki sömu getu á við önnur börn til þess að nýta sér æskilega reynslu sem ýtir undir þroska 

þeirra. Það er háð aldri barns hverjar þarfir þess eru. Snemmtæk íhlutun er viðurkennt 

verklag og er sérsniðin fyrir einhverf börn og foreldra þeirra. Aðferðin felst í því að byrjað sé 

frá unga aldri barns með markvissa og samræmda þjónustu. Markmið snemmtækrar 

íhlutunar er að efla jákvæð áhrif á framvindu þroska barnsins sem og framtíðarhorfur þess og 

um leið að styrkja foreldra barnsins í uppeldishlutverkinu. Með snemmtækri íhlutun getur 

bæði verið átt við sérkennslu og þjálfun fyrir barnið en einnig víðtækri þjónustu til fjölskyldu 

sem og barnsins (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014).  

Þegar barn byrjar í grunnskóla er mikilvægt að lögð sé áframhaldandi áhersla á íhlutun 

eftir þörfum barnsins. Til þess að einhverft barn fái notið sín í skólanum þarf ávallt að hafa í 

huga þann rétt sem barnið á til ýmiskonar stuðnings og þjónustu svo lífsgæðum þeirra sé 

notið til fulls. Í skóla án aðgreiningar á sá réttur að vera tryggður. 
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6 Skóli án aðgreiningar 

Lög um grunnskóla kveða á um að öll börn hafa sama rétt til menntunar og að öllum börnum 

skuli gert kleift að stunda nám í sínum heimaskóla og að komið sé til móts við námsþarfir 

þeirra óháð því hvort um sérþarfir sé að ræða (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Árið 1995 

undurrituðu Íslendingar viljayfirlýsingu þar sem hugtakið skóli án aðgreiningar (e. Inclusive 

education) kom fyrst fram. Yfirlýsingin sem jafnan er kölluð Salamanca yfirlýsingin inniheldur 

þá hugmyndarfræði að öll börn óháð líkamlegu og andlegu atgervi, félagslegu og 

tilfinningarlegu ástandi eða málþroska skuli tryggð menntun við hæfi   

(Menntamálaráðuneytið, 1995). Yfirlýsingin sem um ræðir rekur stefnu sína að 

Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem kveðið er á, að öllum skuli tryggður 

réttur til menntunar og að grunnmenntun eigi að vera án aðgreiningar og taka skuli mið af 

margbreytileika innan skólakerfisins. Ein af mikilvægu forsendum skóla án aðgreininga er að 

tryggja fötluðum börnum þátttöku í þeim fjölbreyttu athöfnum sem felast innan veggja 

skólasamfélagsins (Gunnhildur Jakobsdóttir, Snæfríður Þóra Egilson, Kjartan Ólafsson, 2015). 

Áður en stefnan var lögfest voru einhverjir skólar sem tóku á móti fötluðum nemendum en 

þess má þá líka geta að fötluðum börnum var sumum hverjum neitaður aðgangur í sinn 

heimaskóla eftir að stefnan varð opinber menntastefna hér á landi (Gretar L. Marinóson og 

Dóra S. Bjarnason, 2016). Það þekkist enn að nemendur sem einhverra hluta vegna víkja frá 

hinu svokallaða normi verða fyrir mismunun og útilokun í skóla. Skóli er mikilvæg stofnun til 

að sporna við mismun af hvers kyns tagi en um leið vettvangur valdbeitingar og aðgreiningar, 

þess vegna þurfum við að skoða vel hvernig skóli án aðgreiningar er að virka í raun (Ólafur 

Páll Jónsson, 2016). Kennarar eru margir mjög meðvitaðir um þann rétt sem fatlaðir 

nemendur hafa til þess að sækja sinn heimaskóla, og telja sérskóla hreinlega brot á þeim 

rétti (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Skóla má telja til einna af grundvalla stofnunum 

þjóðfélagsins sem hefur það að markmiði að stuðla að jafnrétti og lýðræði. Því ber að setja 

slíka þjónustu í samhengi við félagslega þátttöku, mannréttindi og innihaldsríkt líf fyrir hvern 

þann nemanda sem stundar skóla, ekki bara suma. Hvort sem manni líkar betur eða verr þá 

er líf í samfélagi, líf í samvinnu við aðra einstaklinga (Ólafur Páll Jónsson, 2016).    

Framkvæmd og ábyrgð skóla án aðgreiningar er í höndum ríkis og sveitarfélaga. 

Sveitarfélögum ber skylda að halda úti grunnskólum án aðgreiningar og er það einnig bundið 

í reglugerð 585/2010 (2.gr.) þar sem grunnskólum í heimbyggð er gert skylt að koma til móts 

við náms og félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi (reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í grunnskóla nr.585/2010).  
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7 Menntun fatlaðra barna 

Barn sem greint hefur verið með einhverfu fellur undir lög um málefni fatlaðra (reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr.585/2010). Í 1.gr laganna segir orðrétt „Markmið 

þessara laga er að tryggja fötluðu fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra 

þjóðfélagsþegna og skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi“. Menntun fatlaðra barna 

hefur verið tryggð með ýmsum lögum, reglugerðum og samþykktum samanber Salamanca 

yfirlýsingunni sem fjallað var um hér að ofan. Í 17. gr. grunnskólalaga er kveðið á um að 

koma skuli til móts við námsþarfir nemenda með sérþarfir í skóla án aðgreiningar án tillits til 

líkamlegs eða andlegs atgervis (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Það er því alveg ljóst að 

réttur einhverfra barna til menntunar í sínum heimaskóla er vel tryggður. Fötluð börn hafa 

einnig rétt til þess að fá þjónustu og sérhæfðan stuðning eftir þörfum (Robledo og Ham-

Kucharski, 2008). Upp úr aldamótum 2000 fór eiginlegum sérskólum að fækka og í stað 

þeirra urðu til sérdeildir innan veggja grunnskólanna. Árið 2008 markaði tímamót, þá í fyrsta 

skipti var hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar lögfest  og hafði það að markmiði að 

veita vandaða menntun og félagslegt réttlæti í skólum fyrir öll börn (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). Þegar litið er til menntunar fatlaðra barna er samvinna fagaðila og 

foreldra lykilatriði. Þannig er hægt að koma til móts við fjölbreyttan  nemendahóp þar sem 

jafnrétti, virðing, tillitssemi, réttlæti og lærdómur er í forgrunni. Ávallt skal hafa nemandann í 

fyrsta sæti og huga þarf vel að fjölbreyttum þörfum einstaklingsins bæði í námi og kennslu 

(Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Sveigjanleiki, hvetjandi námsumhverfi 

og fjölbreyttir kennsluhættir er það sem kennarinn þarf að hafa í huga við kennslu sína. 

Kennsla getur farið fram af fleirum en umsjónarkennara eins og t.d. þroskaþjálfa eða 

sérkennara. Mörg einhverf börn hafa stuðningsfulltrúa sér til halds og trausts yfir 

skóladaginn en hlutverk hans þarf að vera skýrt og mikilvægt er að hann fái fræðslu um 

einhverfu áður en hann hefur vinnu með einhverfum börnum. Stuðningsfulltrúum ber að 

skapa námsumhverfið þannig að nemandinn sé sem mest þátttakandi í umhverfi sínu og 

einnig þannig að hann öðlist sjálfstæði og læri að eiga frumkvæði (Sigrún Hjartardóttir og 

Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014). Auðvelt er að taka ráðin af nemandanum með hugulsemi og 

góðmennsku því ber að horfa vel í þá þjónustu sem veitt er (Ólafur Páll Jónsson, 2016). Þegar 

horft er yfir grunnskóla göngu barna er margt sem breytist á því tímabili. Þau vaxa, dafna og 

komst á kynþroska aldur og hegðunarmynstur þeirra breytist og félagfærnin verður flóknari. 

Mörg einhverf börn upplifa af þessum sökum félagslega útskúfun og einangrun í 

skólasamfélaginu. Þau kunna ekki að lesa í félagslegar aðstæður og lenda gjarnan í útistöðum 

vegna þessa. Það er því mikilvægt að einhverf börn fái viðeigandi þjálfun í félagsfærni (Sigrún 

Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014). Nám barna með sérþarfir skal sniðið að hverju 

barni fyrir sig og einstaklingsmiðað, en nánar verður fjallað um einstaklingsmiðað nám á 
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eftir. Í þessu samhengi eru störf þroskaþjálfa innan grunnskólans mjög mikilvæg. 

Þroskaþjálfar hafa sérþekkingu til þess að aðlaga nám barna, einstaklingsmiða, útbúa 

þjónustu- og einstaklingsáætlanir sem og efla félagsfærni einhverfra barna.  

Í greinagerð sem Reykjavíkurborg lét gera um nemendur með einhverfu í almennum 

grunnskólum kom í ljós að yfir 90% starfsfólks í leik- og grunnskóla telur þekkingu sína til 

þess að mæta þörfum einhverfra barna góða. Hins vegar eru einungis 80% einhverfu 

nemendanna með einstaklingsáætlun og því er vert að hugsa til hinna 20% og þeirra félags- 

og námslegu markmiða. Þegar horft var til teymisfunda var 67% þátttakenda sem sögðu að 

mjög mikill eða mikill árangur næðist með slíkum fundum en þrátt fyrir þetta háa hlutfall 

voru 43% tilvik þar sem teymisfundir voru haldnir einu sinni eða sjaldnar á önn 

(Reykjavíkurborg, Menntasvið, 2010). Í rannsókn Kristínar Jónsdóttur og Amalíu Björnsdóttur 

kemur það ótvírætt fram að starfsfólk skóla og foreldrar telja að gott samstarf sín á milli sé 

forsenda þess að barni líði vel í skólanum og nái árangri í námi (Amalía Björnsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2014). Þar gegna teymisfundir lykilhlutverki. 

Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir gerðu rannsókn sem heitir, Hvernig látum við 

þúsund blóm blómstra (2010), og er sjónum beint að skipulagi og stefnu í skóla án 

aðgreiningar í fimm grunnskólum í fjórum stærstu sveitarfélögum landsins. Rannsóknin er 

byggð á viðtölum við kennara og skólastjóra og hvernig þeirra framkvæmd og skipulagning á 

stefnunni skóli án aðgreiningar hefur gengið í þeirra skólum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

kemur það meðal annars í ljós að vinna við námskrá hefði oft skapað umræður um hvernig 

hægt væri að koma til móts við ólíkan hóp nemenda með það fyrir sjónum að 

einstaklingsmiða námið þeirra. Umræða kom upp um hvort sömu markmið ættu að ganga 

yfir allan hópinn, hvort getuskipta ætti nemendahópnum og hvort nemendur með sérþarfir 

gætu fengist við sömu viðfangsefni og aðrir. Umræða sem þessi hafði oft mótað viðhorf 

starfsmanna til náms í skóla án aðgreiningar og góð samvinna var á meðal starfsfólks. Það 

kemur einnig fram að sérkennarar taka síður nemendur með sérþarfir út úr bekk heldur fara í 

auknum mæli inn í bekkina. Afslappað andrúmsloft einkenndi skólanna sem og jákvætt 

viðhorf starfsfólks til nemendanna og virðing í samskiptum (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2010). Niðurstöðurnar koma nokkuð vel út en spurningin er hvernig og hvort 

jafn vel gangi í öðrum grunnskólum landsins. Einnig væri gaman að sjá nýlega rannsókn sem 

þessa líta dagsins ljós. Skóli án aðgreiningar ætti að vera vel kynntur innan hverra 

skólastofnunar og allt starfsfólk meðvitað um stefnu hans. Til þess að nám fatlaðra barna í 

skóla án aðgreiningar gangi líkt og það á að gera er skipulag náms sem og almennt skipulag 

skóladags barnsins það sem skiptir mestu máli.   
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8 Mikilvægi skipulagningar í námi  

Hugmyndarfræðin um skóla án aðgreiningar leggur áherslu á að mæta náms og félagslegum 

þörfum allra barna. Viðhorf og gildi skólastjórnenda, kennara og annara starfsmanna innan 

skólans gagnvart ólíkum nemendum og þeirra sérþörfum hefur mikið að segja um áhrif 

skólastarfsins . Fjölbreyttir kennsluhættir, hvetjandi námsumhverfi og sveigjanleiki skiptir 

sköpum svo öllum börnum finnist þau skipta máli. Skóli án aðgreiningar hefur það einnig í 

skilgreiningu sinni að tekið skuli á aðstæðum barna með sérþarfir með virkum hætti og að 

ekki sé litið á þau sem vandamál heldur verkefni sem þurfi að sinni líkt og öðrum. Í námi 

barna með sérþarfir hefur skipulag mikið að segja. Samráð og undirbúningur fyrir kennslu er 

lykilatriði. Í gerð bekkjarnámskrár skal tekið mið af öllum nemendahópnum  og tekið skal mið 

af þörfum hvers og eins með fjölbreyttum kennsluháttum, kennsluaðferðum og tilgangur 

kennslunnar skal vera skýr (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008). Námið þarf að vera 

einstaklingsmiðað til þess að mæta þörfum nemandans í fjölbreyttum barnahópi og horfa 

þarf til sterku hliða einstaklingsins í stað þess að horfa í það sem hann getur ekki (Jóhanna 

Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Það er flókið fyrir alla að stunda nám og ekki síður 

fyrir einhverf börn og margt getur haft áhrif á það hvernig sá einhverfi lærir. Mörg einhverf 

börn upplifa oft töluverða streitu í skólaumhverfi sínu því skiptir skipulagning námsins og 

námsumhverfisins miklu máli. Það geta allir lært en ekki á sama hátt og sama tíma. Taka þarf 

tillit til einhverfunnar, breyta og aðlaga, með því næst árangur (Helga Kristín Gestsdóttir, 

e.d.).  

Hér á eftir er þrennt sem mig langar að fjalla um varðandi skipulagningu náms einhverfra 

barna. Það er einstaklingsnámskráin, TEACCH sem er kennsluaðferð sem þróuð var 

sérstaklega með einhverf börn í huga og mikilvægi teymisvinnu með einhverf börn í huga.   

8.1 Einstaklingsnámskrá 

Einstaklingsnámskrá er vinnugagn sem heldur utan um nám og getu barns. Að gerð 

einstaklingsnámskrár koma þeir aðilar sem sinna kennslu og þjálfun barnsins auk foreldra 

(Robledo og Ham-Kucharski, 2008). Námskráin skal byggð upp á þann veg að hún heldur 

nákvæmlega utan um allar mikilvægar upplýsingar um barnið, þekkingu þess, færni, 

áhugasvið og námsstíl. Einnig skal það koma fram hvaða stuðning barnið þarf á að halda og 

við hvaða aðstæður kennsla skal fara fram. Það þarf einnig að vera hægt að gera mat á því 

hvort barnið hafi náð viðkomandi markmiðum sem getin eru í einstaklingsnámskránni. Hafa 

þarf sérstaklega í huga við gerð einstaklingsnámskrár einhverfa barna kennslu í félagsfærni, 

boðskipti og málfærni, skipulag, tilfinningar og sjálfsstjórn og hegðunarvanda og skynjun 

(Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir). Skynjunarerfiðleikar, áráttuhegðun og 

endurtekið atferli geta oft á tíðum verið stórt vandamál hjá einhverfum börnum eins að skilja 
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félagsleg samskipti, þá þarf að þjálfa þau sérstaklega upp í þeim aðstæðum (Luke Jacksson, 

2002). Í námsskránni þurfa að koma fram langtíma og skammtíma markmið eins hvernig 

framkvæma eigi markmiðin og rökstuðningur fyrir því. Ekki er verið að taka það fram í hvaða 

bókum, verkefnum eða hvaða blaðsíður nemandinn á að vinna því það eru leiðir að 

markmiðunum. Heldur skal því líst hvað nemandinn á að kunna, skilja eða geta, hvaða 

væntingar verða gerðar til hans og hvað það er sem kennt verður, stund og staður. Þegar 

nemandi hefur náð markmiðum sem tilgreind eru í námsskránni skulu þau metin og skráð 

niður (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008).  

8.2 Skipulögð kennsla (TEACCH) 

TECCH er skammstöfun og stendur fyrir orðinu Treatment and Education of Autistic and 

related Communications Handicapped Children, eða meðferð og kennsla barna með 

einhverfu og skyldar boðskiptatruflanir. Er þetta heilstætt þjónustulíkan hannað fyrir fólk á 

einhverfurófinu og fjölskyldur þeirra. Hugmyndin af TECCH átti Eric Schopler prófessor við 

Chapel Hill-háskólann og  var hún fyrst lögð fram árið 1965. Schopler lagði áherslu á það frá 

upphafi að þjónustan skildi vera einstaklingsmiðuð. Í einstaklingsnámskrám og 

þjónustuáætlunum ætti alltaf að taka mið af styrkleikum og áhugasviði barnsins og hvernig 

hægt væri að nýta þá til þess að auka þekkingu, færni og þátttöku barnsins í samfélaginu. 

Alltof algengt er að einhverf börn nái ekki að virkja hæfileika sína við hinar ýmsu aðstæður 

vegna skorts á frumkvæði. Því er það afar mikilvægt að leggja áherslu á eflingu sjálfstæðis og 

frumkvæðis í áætlunargerðum barnsins. Þrír grundvallarþættir eru hafðir að leiðarljósi 

hugmyndarfæði TEAACH (Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). 

• Þekking á einhverfu, stöðug og ítarleg fræðsla og ráðgjöf: Fræðsla og ráðgjöf er stór 

hluti af þjónustu TEACCH. Sú krafa er gerð að allir þeir sem koma að íhlutun, kennslu eða 

þjálfun einstaklingsins hafi góða þekkingu og reynslu af einhverfu.  

• Foreldrasamvinna: Foreldrar taka þátt í að móta einstaklings og þjónustuáætlun 

barnsins síns því er litið á foreldra sem samstarfsaðila. Þeir taka virkan þátt í þjálfun og 

kennslu barnsins á heimavelli. Foreldrar eiga einnig kost á því að fá viðeigandi þjálfun og 

fræðslu. 

• Heildstæð þjónusta alla ævi: Í hugmyndarfræði TEACCH er gert ráð fyrir því að 

einhverft fólk muni ávallt þurfa að takast á við einhverfuna svo lengi sem það lifir. Því er lögð 

áhersla á samfellda þjónustu til framtíðar og markmiðið ávallt það að einstaklingurinn sé sem 

mest þátttakandi í samfélaginu eða eins og kostur er.  

Eitt aðaleinkenni hugmyndarfræðinnar TEACCH er jákvætt viðhorf í garð einhverfunnar. Það 

er mikilvægt að skilja hvað einhverfa er og að einhverfir einstaklingar eru alveg jafn 

mismunandi og aðrir og hafa misjafnar þarfir og virðing skal borin fyrir sérkennum þeirra. 
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Aðalmarkmið þjónustunnar er að auka þekkingu og færni einstaklingsins og gera honum 

umhverfið skiljanlegra. Eins og fram kom hér að ofan gerir hugmyndarfræðin ráð fyrir því að 

einstaklingurinn nýti þjónustuna alla ævi. Markmiðið er þó að gera einstaklinginn eins 

sjálfstæðan og kostur er og að líf hans verði innihaldsríkt. Það er gert með því að skilja 

einhverfuna og virða það hvernig hún hefur áhrif á líf einstaklingsins. Þannig er hægt að 

kenna honum að laga umhverfið að sérstökum þörfum hans og takmörkunum (Sigrún 

Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). Aðal áhersla TEACCH hefur alla tíð verið 

hugtakið skipulag. Eric Schopler sá það fljótt að óttinn, óöryggið og ringulreiðin sem oft er 

áberandi í hugsun og hegðun einhverfs fólks mætti rekja til þess að það hafði ekki skilning á 

umhverfi sínu eða til hvers ætlast væri af því. Með góðu skipulagi á umhverfi og 

fyrirsjáanlegri rútínu er vel hægt að draga úr fyrrnefndum einkennum sem oft hafa hamlandi 

áhrif á líf einhverfra. Schopler uppgötvaði það einnig að flestir einhverfir höfðu góða 

sjónskynjun sem gerir það að verkum að þeir meðtaka sjónrænar upplýsingar betur er þær 

sem þeir heyrðu. Þetta varð til þess að kennsluaðferðin TEACCH fékk nafnið skipulögð 

kennsla. Það er almennt viðurkennt að einhverfum einstaklingum er sjónrænt skipulag 

nauðsynlegt til þess að auðvelda þeim að skilja umhverfi sitt og viðfangsefni. Það má gera 

með myndum, hlutum, táknum eða skriflegum skilaboðum. Þetta þarf að gera með 

einstaklingsbundnar þarfir í huga. Verklagið eða sjálf kennsluaðferðin er táknuð með 

píramída sem hafður er til viðmiðunnar við gerð einstaklingsnámskrár og útfærslu kennslu 

(Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014).  

Eftirtaldir hættir mynda píramídann:  

1. Umhverfi og aðstæður: Ávallt skal leitast við að stuðla að sjálfstæði barnsins og gera 

þannig daglegar aðstæður þess heima við og í skóla hvetjandi og vel skipulagðar. Það verður 

að vera greinilegt hvar barnið á að læra, sitja, leika sér og svo framvegis. Skoða þarf vel hvort 

hindranir séu til staðar eins skynáreiti og annað sem truflar. Skipuleggja þarf umhverfið 

þannig að barnið skilji til hvers er ætlast til af því.  

2. Fyrirsjáanlegt dagskipulag: Í dagsskipulagi sér barnið þá dagskrá og verkefni sem 

liggja fyrir þann daginn. Það getur verið mjög mismunandi eftir aldri og þroska barnsins hvort 

hægt sé að notast við myndir, hluti eða ritmál við gerð dagsskipulagsins. Dagskráin er sett á 

heppilegan stað eins og til dæmis vegg og athöfnum/atriðum ýmist raðað frá vinstri til hægri 

eða upp/niður. Með því má sjá í hvaða tímaröð verkefni dagsins skuli unnin.   

3. Vinnukerfi: Vinnukerfi gefur barninu upplýsingar um innihald kennslunnar eða 

vinnunnar. Þar er leitast við að svara eftirfarandi spurningum: Hvað á að gera? Hvers vegna? 

Hversu mörg verkefni? Hve lengi? og hvað gerist næst? Þannig fær nemandinn einnig að vita 

hvenær ákveðin athöfn er búin og getur það reynst nemandanum mjög mikilvægt. Þetta 

getur átt við margvíslegar athafnir eins og að leika sér, sinna skólaverkefnum, klæða sig 
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o.s.frv. Með vinnukerfinu er nemandinn hvattur til þess að sýna almennt sjálfstæði og 

frumkvæði.  

4. Rútína og sveigjanleik: Með fyrirsjáanlegri rútínu er átt við að athafnir eða verkefni 

eru framkvæmd eftir föstum venjum eða ávallt á ákveðinn hátt. Það getur verið gott að hafa 

dagsskipulagið á þá leið að fyrst er þetta gert og svo hitt. Með þessu móti er barninu gert 

auðveldara með að flytja sig úr einum aðstæðum yfir í þá næstu. Það getur einnig aðstoðað 

barnið við að sjá heildarskipulag dagsins. Það er gott að kenna barninu að athafnir geta 

breyst þó svo að rútínan haldi sér. Rútína barns getur dregið úr kvíða og óöryggi sem og 

þeirri krefjandi hegðun sem stundum fylgir einhverfum börnum.       

5. Skipulag verkefna: Einhverf börn eiga oft í erfileikum með að skilja tilgang verkefna og 

hvers er ætlast til af þeim við úrlausn þeirra. Verkefnin þurfa að hafa skýrt upphaf og endi. 

Það getur auðveldað vinnuna að höfða til áhugamála og styrkleika barnsins samhliða því að 

efla færni og þekkingu.  

Þess má geta að á Íslandi var markvisst byrjað að vinna eftir hugmyndarfræðinni TEACCH árið 

1989 í Dalbrautarskóla þar sem fyrsta sérdeildinni fyrir einhverfa var stofnuð. Margir leik- og 

grunnskólar hafa stuðst við þessa kennsluaðferð en ekki hefur verið komið á fót hérlendis 

heilstæðri þjónustu í anda TEACCH (Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). Hér 

ber að líta hversu mikilvægt skipulag er fyrir einhverfa einstaklinga. En til þess að það nái 

fram að ganga er mikilvægt að samvinna og samtal allra sem í teymi barnsins eru séu góð. 

8.3 Teymisvinna 

Mörk heimilis og skóla geta verið flókin þegar fatlað barn á í hlut. Þó ber alltaf að líta á 

fatlaða manneskju sem þroskaveru og að hún eigi rétt til viðeigandi þjónustu svo rækta og 

þroska megi hæfileika hennar. Til þess að mörk liggi á milli fjölskyldu og fagaðila er mikilvægt 

að teymi sé utan um fatlaða manneskju (Ólafur Páll Jónsson, 2016). Í teyminu auk foreldra 

sitja þeir aðilar sem koma að þjónustu við barnið eins og umsjónarkennari, sérkennari, 

þroskaþjálfi, stuðningsfulltrúi og skólastjórnandi eða fulltrúi hans. Að auki geta fleiri komið 

að teyminu eftir þörfum eins og sérfræðingar á borð við sjúkraþjálfara, iðjuþjálfara 

talmeinafræðinga og heilbrigðisstarfsmanna. Það er afar mikilvægt að samstarf við foreldra 

sé gott og að þeir séu virkir þátttakendur í teyminu. Það hefur reynst vel að halda 

teymisfundi á 1-2 mánaða fresti og er það fulltrúi skólans sem sér um að boða til slíkra funda 

(Greiningar og ráðgjafastöð ríkisins, e.d.). Tilgangur teymisins er að halda utan um vinnu 

barnsins í skólanum og tryggja markvissa samvinnu meðal allra aðila. Teymisvinna skiptir 

einnig miklu máli þegar kemur að líðan, hegðun og námsárangri barnsins. Teymisvinna 

auðveldar allt utanumhald um hagi barnsins eins verður eftirfylgnin og vinnan markvissari 

(Skólamál, 2018). Rannsóknir hafa sýnt að með þverfaglegri vinnu hefur traust milli fagaðila 
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aukist og árangur nemenda orðið meiri og markvissari. Samvinna allra aðila sem að barninu 

koma er ekki síður mikilvæg svo líf barnsins sé eins og best verði á kosið bæði innan sem 

utan veggja skólans. Það er ekki vænlegt til árangurs að þeir fagmenn sem samanstanda að 

aðkomu barnsins vinni hver í sínu horni (Kyriacou, 2009).  

Menntun þroskaþjálfa, siðareglur og starfskenning er vel til þess fallin að sinna þörfum og 

þjónustu fatlaðra barna sem og fjölskyldum þeirra með mannlegri reisn, samþættingu þeirra 

þjónustu sem á þarf að halda, með fræðilegra þekkingu að leiðarljósi. Menntun þroskaþjálfa 

nýtist einnig mjög vel í skóla án aðgreiningar þar sem markmið þroskaþjálfa er að styðja 

fatlað fólk til virkrar þátttöku í samfélagi án aðgreiningar.  
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9 Siðareglur og starfskenning þroskaþjálfa 

9.1 Siðareglur þroskaþjálfa 

Í siðareglum þroskaþjálfa segir orðrétt: „Þroskaþjálfar starfa samkvæmt lögum um 

heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012 og reglugerð um menntun nr. 1120/2012 um menntun, 

réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta starfsleyfi „ (Landlæknisembættið 

e.d.). Þroskaþjálfar hafa notast við siðareglur sínar frá árinu 1991 og innihalda þær þá ábyrgð 

og skyldur sem þroskaþjálfum ber að framfylgja gagnvart starfi sínu, þjónustunotendum og 

starfsfélögum. Þroskaþjálfar eru sérhæfðir til þess að vinna með fötluðu fólki á öllum aldri. 

Hugmyndarfræði þroskaþjálfunar er byggð á sjálfsákvörðunarrétti, frelsi og að 

mannréttindum sé gert hátt undir höfði. Markmið þroskaþjálfa er að styðja fatlað fólk til 

virkrar þátttöku í samfélagi án aðgreiningar. Fagstéttinni ber að standa vörð um 

réttindagæslu sem og réttindabaráttu. Hver manneskja er einstök og í samvinnu við hana 

skal leitað leiða til að auka lífsgæði. Markmið með siðareglum þroskaþjálfa er að vekja þá til 

vitundar um þær siðferðislegu skyldur sem þeim ber að huga að í daglegum störfum sínum 

sem og til að veita aðhald og stuðning. Leiðarljós starfsins er að bera virðingu fyrir mannhelgi 

einstaklingsins sem og trú hans á að nýta hæfileika sína til fullnustu. Siðareglur eru stéttinni 

mikilvægar svo hún geti þróað faglega sjálfsmynd þroskaþjálfa. Heildræn sýn á þjónustu 

einstaklinga, þagnarskylda og hagsmunagæsla er meðal þess sem talið er upp í siðareglunum 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016).  

9.2 Starfskenning þroskaþjálfa 

Fagleg starfskenning samanstendur af framkvæmd, fræðilegri þekkingu sem og siðferðislegra 

gilda. Fræðilegur skilningur og fagmennska mótast í námi og áframhaldandi þróun fylgir 

ávallt að með persónulegri reynslu, væntingum sem og því umhverfi sem starfað er við 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004).  

 Starfskenning þroskaþjálfa er grundvölluð í reglugerð, lögum og siðareglum 

þroskaþjálfa. Innihald starfskenningarinnar endurspeglar það sem stéttin stendur fyrir. 

Fagstétt þroskaþjálfa hefur menntað sig sérstaklega í vinnu með öllum aldurshópum sem býr 

við einhverskonar skerðingar. Eins og aðrar starfskenningar þá er starfskenning þroskaþjálfa 

byggð upp á faglegri menntun, siðareglum, og hugmyndarfræði þroskaþjálfunar. Persónuleg 

reynsla byggir svo við starfskenninguna eftir því sem við á. Sérmenntun þroskaþjálfa er að 

veita víðtæka, heildræna- og einstaklingsmiðaða þjónustu óháð aðstæðum og aldri 

einstaklingsins. Það er hver einasta manneskja einstök og henni ber að sjá fyrir rétti sínum á 

að fá fulla þátttöku til lífsins á eigin forsendum, mannhelgi og sjálfsákvörðunarrétti. Það er 

hlutverk þroskaþjálfa að sjá til þess að hindrunum sé rutt úr vegi svo lífsskilyrði og lífsgæði sé 

notið til fulls. Þroskaþjálfar nota þekkingu sína til þess að efla færni einstaklings, stuðla að 



24 

jákvæðum viðhorfum í hans garð og auka skilning almennings á þeim aðstæðum sem 

viðkomandi býr við og er þetta gert í samvinnu við þjónustunotandann. Fræðin byggja á 

stórum grunni sem marka m.a. félags- uppeldis- siðfræðis-, heilbrigðis- og sálfræði. 

Réttindagæsla og réttindabarátta markar stóran þátt í þroskaþjálfafræðum. Frá upphafi 

stéttar hefur hún rutt braut og bætt kjör fatlaðs fólks sem og jafnað tækifæri þeirra til 

þátttöku í lífinu (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). 

Að þessu sögðu þá tel ég það mikilvægt að í hverjum skóla þar sem fötluð börn sækja í séu 

þroskaþjálfar að störfum. Grundvallar markmið þroskaþjálfa í skólum ætti að vera það að 

koma hverju barni til þátttöku við sína samnemendur, styðja það og efla í því samfélagi sem 

það býr í sem og gæta hagsmuna þess svo heilsu þeirra og velsæld sé vel tryggð.  
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10 Þroskaþjálfar í skóla án aðgreingar    

10.1 Hlutverk þroskaþjálfa í skóla án aðgreingar  

Miklar breytingar hafa orðið á stöðu fatlaðs fólks undandarin 40 ár. Hér áður fyrr voru börn 

með sérþarfir sett á altæka stofnun, en í dag eru börn búsett á fjölskylduheimili sínu og 

stunda nám við sinn heimaskóla. Starfsvettvangur þroskaþjálfa hefur því mikið breyst, hér 

áður fyrr störfuðu þroskaþjálfar fyrst og fremst á stofnunum fyrir fatlað fólk en vegna þess 

hversu miklum breytingum málaflokkur fatlaðs fólks hefur tekið hafa einnig orðið verulegar 

breytingar á  starfsvettvangi þroskaþjálfa (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015 ). 

Starfskraftar þroskaþjálfa eru eftirsóttir á fjölbreyttum vettvangi á ýmsum stöðum 

þjóðfélagsins. Einnig hefur áhugi þroskaþjálfa á nýjum og fjölbreyttum starfsvettvangi aukist. 

Þeir eru t.d. eftirsóttir til starfa á öllum skólastigum og vinna með fjölbreyttum hópi 

nemenda (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). Eins og fram kemur í grein 

Kristínar og Lilju þá eru 42% þroskaþjálfa sem aðspurðir voru um störf sín, starfandi í skólum, 

á öllum stigum sem og við símenntun. Með þessum breyttu áherslum á málaflokknum hafa 

störf þroskaþjálfa breyst úr því að vera umönnunarstörf yfir í að hafa megin áherslu á 

lífsgæði, valdeflingu og þátttöku einstaklingsins (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 

2015). Í rannsókn Vilborgar og Berglindar (2015) um sérþekkingu og þróun í störfum 

þroskaþjálfa kemur fram að þroskaþjálfar hafa þekkingu sem aðrar fagstéttir hafa ekki. Þá 

ber helst að nefna sögu og þróun á málefnum fatlaðs fólks og hvernig ný sýn er samofin í þá 

sáttmála og reglugerðir sem hafa verið gerðir til handa fötluðu fólki. Þá ber einnig að nefna 

að þekkingin sem slík er ekki það sem skiptir mestu máli heldur það hvernig fagmaðurinn 

vinnur með hana. Mikilvægt er að hafa samræmi á milli starfsumhverfis, viðmiða 

fagmanneskjunnar og þeirra gilda sem þjónustunotandinn leggur áherslu á (Berglind 

Bergsveinsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2015).  

Eins og fram hefur komið starfa þroskaþjálfar í skólum samkvæmt siðareglum þroskaþjálfa , 

reglugerð um þroskaþjálfa, lögum um málefni fatlaðs fólks, grunnskólalögum sem og öðrum 

lögum og reglugerðum sem við eiga. Þroskaþjálfar í grunnskóla starfa einnig samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla og stefnu þeirra skóla sem þroskaþjálfinn starfar við. Starf 

þroskaþjálfa getur verið í sérdeildum, sérskóla eða í almennum grunnskóla (Reykjavíkurborg, 

2014). Líkt og fram kom hér að ofan á starf þroskaþjálfa að einkennast af virðingu fyrir 

hverjum og einum einstakling og rétti hans til fullrar samfélagsþátttöku líkt og aðrir þegnar 

þjóðfélagsins. Hugmyndarfræðin um skóla án aðgreiningar byggir í grunnin á sömu gildum. 

Þroskaþjálfi tekur þátt í að búa til einstaklingsnámskrár ásamt umsjónarkennara og tekur 

starf hans mið af því að vinna samkvæmt þeirri áætlun. Þroskaþjálfi veitir ráðgjöf og leiðsögn 

til kennara, foreldra sem og annarra starfsmanna eftir því sem við á (Grunnskóli 

Hornafjarðar, e.d.).   
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Í greiningu sem Reykjavíkurborg (2006) lét gera á störfum þroskaþjálfa kemur það 

bersýnilega í ljós að vannýting er á fagþekkingu þeirra. Einnig fannst þroskaþjálfum að bera 

mætti meiri virðingu fyrir því að þeir eiga að baki þriggja ára háskólanám. Oft voru 

þroskaþjálfar settir á sama stall og ófaglærðir stuðningsfulltrúar (Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006). Þessi upplifun þroskaþjálfa var síðar staðfest þegar Mennta og 

menningarmálaráðuneytið gaf út skýrslu er varðar mat á framkvæmd stefnu um skóla án 

aðgreiningar (2015). Í þeirri skýrslu var aldrei talað um þroskaþjálfa heldur háskólamenntaða 

stuðningsfulltrúa. Það er aðgreint hverjar skyldur háskólamenntaðra stuðningsfulltrúa eru frá 

þeim sem án háskólaprófs voru. Skilgreining á starfi háskólamenntaðra stuðningsfulltrúa eru 

að sinna andlega og líkamlega fötluðum einstaklingum sem og einstaklingum með 

námsörðuleika, útbúa þjálfunar- og meðferðaráætlanir, stjórna þroskaþjálfun, veita 

nemendum aðstoð við athafnir daglegs lífs, sjá um samskipti við foreldra, kennara og aðra 

sérfræðinga. Þetta er skilgreining á starfi þroskaþjálfa í skólum og hefði þurft að nefna 

fagstéttina á nafn til þess að gera mikilvæg störf þroskaþjálfa í skólum sýnilega (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). Þessi starfslýsing þroskaþjálfa virðist ekki skila sér inn í 

daglegt starf skólanna samkvæmt rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttur (2010) en þar kemur 

fram að kennarar telja skort á samvinnu milli sín og annara fagfólks í skólanum. Þeir 

nemendur sem þyrftu á faglegum úrræðum halda fengju ekki viðeigandi þjónustu. Oft væri 

einnig um ófaglært aðstoðarfólk að ræða sem mikill tími færi í að leiðbeina (Hermína 

Guðjónsdóttir, 2010). Það er þó vaxandi áhugi fyrir því að fá þroskaþjálfa í auknum mæli inn í 

skólastofnanir til þess að endurskoða skipulag og fá faglega þekkingu hvað varðar velferð, 

menntun og umönnun barna (Kyriacou, 2009). 

10.2 Mikilvægi þroskaþjálfa í skóla án aðgreiningar 

Mörg okkar þekkjum þá tilfinningu að hafa einhverra hluta vegna ekki náð að tilheyra þeim 

hóp sem okkur var ætlað vegna þess að við vorum öðruvísi. Þetta er raun margra barna í 

skólakerfinu. Þau eru nauðbeygð til þess að mæta að morgni og standa svo á jaðrinum allan 

skóladaginn. Það mætti kannski líta svo á að þau séu með í þeirri merkingu að þau sitja inn í 

skólastofunni, fara í matsalinn, frímínútur og fleira. Þau eru kannski þarna, en eru þau hluti af 

skólasamfélaginu ? Er tekið tillit til tungumáls þeirra og menningu og fá þau að vera 

þátttakendur sem sjálfstæðir einstaklingar með sínar hugmyndir um hvað sé gott líf í 

skólanum? (Ólafur Páll Jónsson, 2016). Þegar nám og kennsla í skóla án aðgreiningar er 

skipulögð er afar mikilvægt að hafa að leiðarljósi hugtökin samfélag, þátttaka og jafnrétti 

fyrir alla nemendur skólans (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). 

Þroskaþjálfar eru mikilvæg viðbót við þá flóru starfsmanna sem starfa innan veggja 

grunnskólans. Fáir eru betur til þess fallnir að hlúa allt í senn að persónulegum þroska, 

félagslegri menntun, almennri velferð og umönnun barna með sérþarfir. Þroskaþjálfar eru 
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sér menntaðir til þess að auka lífsgæði jaðarsettra hópa og koma til móts við þarfir þeirra. 

Þeir sérhæfa sig í að hafa heildræna þjónustu fyrir augum þegar náms- og þjálfunaráætlanir 

eru gerðar með það að markmiði að félagslegur þroski barnsins nái að dafna og að góðri 

líðan barnsins sé sömuleiðis tryggð (Kyriacou, 2009). Þegar horft er til skóla án aðgreiningar 

þurfa skólar í auknum mæli að hugsa til þess að gera öllum börnum það kleift að lifa 

ánægjulegu og fullnægjandi lífi. Þar af auki þarf að horfa til þeirra sem greiningar hafa og 

veita þeim markvissan stuðning fagaðila (Kyriacou, Avramidis, Stephens og Werler, 2013). 

Það er því miður alltof oft litið til þess að allir séu „venjulegir“ en það á ekki við um þá sem 

standa á jaðrinum einhverra hluta vegna (Ólafur Páll Jónsson, 2016). Auk þess má ætla að 

það sé mikilvægt fyrir þennan vettvang, og fatlað fólk, að njóta þeirrar sérþekkingar sem 

þroskaþjálfar búa yfir (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015 ). Fram kom í rannsókn 

sem gerð var á skólaþátttöku og umhverfi einhverfra barna að foreldrar þeirra eru ekki eins 

ánægðir með þátttöku sinna barna og foreldrar þeirra sem ekki eru einhverfir. Yfir 40% 

foreldra töldu að þörf væri á breytingu gagnvart þátttöku þeirra barna. Kennarar og annað 

starfsfólk þarf að huga sérstaklega að þátttöku einhverfra barna með það fyrir sjónum að 

barnið sé þátttakandi í raun ekki bara viðstatt tiltekna athöfn. Mögulegt þykir að skortur á 

stuðningi og aðlögun við barnið í tilteknum aðstæðum valdi því að það er ekki þátttakandi 

líkt og aðrir samnemendur þess. Eins kom það fram í umræddri rannsókn að foreldrum 

fannst skólaumhverfið ekki styðja nægilega við barnið þeirra í þátttöku þegar litið var til 

áhrifa umhverfisins, heldur væri meira um hindranir. Athafnir er reyndu á líkamlega og 

félagslega getu barnsins og fólu í sér umtalsverð skynáreiti, voru þeir umhverfilegu þættir 

sem foreldrar töldu torvelda skólaþátttöku barna sinna (Gunnhildur Jakobsdóttir, Snæfríður 

Þóra Egilson, Kjartan Ólafsson, 2015).  

Sé litið á rétt einhverfra barna til þess að vera virkir þátttakendur eru fáir betri til þess fallnir 

að framfylgja þeim rétti sem barnið hefur en þroskaþjálfar. Hlutverk þroskaþjálfa er meðal 

annars að ryðja í burt hindrum, styðja einstaklinga til þátttöku í samfélagi án aðgreiningar, 

hafa trú á getu hans og viðhalda mannlegri reisn svo lífsgæði og lífsskilyrði sé notið við. 

Það er vissulega huglægt mat hvað gott líf er, en rétt er að horfa til þeirra getu sem 

einstaklingur býr yfir í því umhverfi sem við á og þannig taka afstöðu til þess hvað einkennir 

gott líf hjá viðkomandi einstaklingi (Ólafur Páll Jónsson, 2016). 
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11 Lokaorð 

Það er ekki að ástæðulausu að réttur fatlaðra barna til þess að stunda nám við sinn 

heimaskóla sé tryggður með margvíslegum hætti. Hér áður fyrr voru fötluð börn vistuð á 

altækum stofnunum en til allra mildi er það liðin tíð. Einhverf börn falla undir málefni 

fatlaðra og hafa því rétt til þess að þörfum þeirra sé mætt á þann hátt sem þau þurfa og ber 

sveitarfélögum að tryggja að svo sé. 

Hér á undan var leitast við því að sjá hvort skóli án aðgreiningar væri að virka fyrir einhverf 

börn og hvert hlutverk þroskaþjálfa væri í skóla án aðgreiningar. 

Einhverfa er allskonar og engir tveir einhverfir eru eins. Einhverfa er röskun á taugaþroska 

sem veldur því að heilinn þroskast ekki á þann hátt sem hann á að gera. Það sem einkennir 

flesta einhverfa er skert færni þeirra til þess að eiga í félagslegum samskiptum, sérstök 

skynjun á umhverfið og afmörkuð áhugasvið svo eitthvað sé nefnt. Til þess að hægt sé að 

veita viðeigandi þjónustu til barns og fjölskyldu þess er mikilvægt að greining fari fram sem 

fyrst. Með viðeigandi þjónustu er t.d. átt við snemmtæka íhlutun. Mikilvægi snemmtækrar 

íhlutunar hefur sýnt sig þegar kemur að þjálfunum einhverfra barna. Markmið íhlutunarinnar 

er að efla jákvæða þroskaframvindu barnsins sem og að koma til móts við þarfir foreldra 

þess.  

Einhverf börn hafa alveg jafn mikla þörf til þess að vera þátttakendur í leik og starfi og önnur 

börn. Það er því miður helsti og mesti áhættuþáttur einhverfra barna að þau lendi á 

jaðrinum félagslega. Því er það afar mikilvægt að sá fagaðili sem vinnur með einhverfum 

börnum hafi skilning á því hvað einhverfa er. Einhverfum börnum skortir gjarna frumkvæði til 

félagslegra þátttöku og getur skynjun þeirra á umhverfið haft mjög svo hamlandi áhrif á þau 

sem og líðan og tilfinningar. Því ber því fagfólki sem vinna með einhverfum börnum að hafa í 

huga eflingu þeirra á félagslegri þátttöku. Það getur skipt miklu máli fyrir fötluð börn að þau 

fái stuðningsúrræði til náms og félagslegra þátttöku innan veggja skólans, en það ber að 

veita af varfærni svo stuðningurinn snúist ekki upp í andhverfu sína. Það að vera þátttakandi 

er ekki það sama og vera á staðnum. Það kom fram hér að ofan að ein af mikilvægustu 

forsendum skóla án aðgreiningar væri að tryggja fötluðum börnum þátttöku í þeim 

fjölbreyttu athöfnum sem fara fram innan veggja skólasamfélagsins. Þegar litið er á nám 

einhverfra barna er það alveg ljóst að skipulag og aðlögun bæði námsefnis sem og 

námsumhverfis hefur mikið að segja svo börn fari ekki að upplifa streitu í skólaumhverfinu. 

Ótti barnsins við að skilja ekki umhverfið og þess sem ætlast er til af því getur haft hamlandi 

áhrif á líf þess. Einhverf börn hafa flest góða sjónskynjun sem veldur því að þau meðtaka 

sjónrænar upplýsingar mun betur en þær sem þau heyra. Því er sjónrænt skipulag þeim mjög 

mikilvægt. Til að skapa eins gott námsumhverfi og kostur er, er mikilvægt að þeir sem vinna 
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með fötluðum börnum, séu í nánu samtali og samvinnu við foreldra. Í rannsókn Jóhönnu og 

Hafdísar sem fjallað var um í sjöunda kafla hér að ofan kemur fram að skóli án aðgreiningar 

var að virka vel í þeim skólum sem tóku þátt í rannsókninni. Jákvætt viðhorf og virðing 

starfsfólks til nemenda var eitt af því sem stóð upp úr. Rannsóknin var gerð árið 2010 og 

mikið vatn runnið til sjávar síðan þá. Því væri mjög áhugavert að sjá nýjar rannsóknir sem 

þessa líta dagsins ljós. Er stefnunni haldið nægilega vel á lofti og er rétti fatlaðra barna fylgt 

eftir ?   

Það er ekki svo ýkja langt síðan að þroskaþjálfar fóru að hefja störf innan grunnskólans. En 

með tilkomu skóla án aðgreiningar opnaðist nýr vettvangur þar sem öll börn óháð sérþörfum 

eða andlegs og líkamlegs atgervis var tryggður réttur til þess að sækja sinn heimaskóla. Sé 

horft til starfskenninga þroskaþjálfa sem og siðareglna eru fáir jafn vel til þess fallnir en 

þroskaþjálfara að koma að og sinna kennslu og þjálfun fatlaðra barna. Þroskaþjálfar vinna 

m.a. út frá því markmiði að virkja fólk til þátttöku og auka lífgæði þess. Þroskaþjálfar eru 

sérhæfðir til þess að veita heildræna þjónustu með það að markmiði að efla félagsþroska 

fatlaðra barna og tryggja vellíðan þeirra. Sú faglega sýn og starfskenningin sem byggir upp 

fagmanninn þroskaþjálfa er góð viðbót við þá flóru starfsmanna sem vinnur innan veggja 

grunnskólans.  

Mín niðurstaða eftir þessi skrif er sú að það er vel hægt að veita einhverfum börnum farsæla 

og innihaldsríka grunnskólamenntun. Mikilvægt er að allir fagaðilar vinna saman að því að 

gera skóladag einhverfs barns eins góðan og kostur er. Sum einhverf börn fylgja almennri 

bekkjarnámskrá en fyrir þau sem ekki gera það er mikilvægt að einstaklingsmiða nám þeirra 

og finna leiðir til þess að efla þau í námi. Það reynist oftar ekki vel að vinna út frá áhugasviði 

barnanna til þess að virkja þau námslega. Þekking á einhverfu og þeim leiðum sem hægt er 

að fara í þjónustu er mjög mikilvæg. Sjálf hef ég unnið töluvert með einhverfum börnum og 

þekki það af eigin reynslu hversu mikilvægt gott skipulag er þeim. Sjónrænt dagsskipulag 

skiptir mörg þeirra miklu máli eins það að þau vita hvað þau eiga að læra og hvernig þau eiga 

að gera það. Mörgum einhverfum börnum reynast t.d. uppbrotsdagar illa. En með 

undirbúningi, fræðslu og stuðningi er hægt að létta þeim töluvert lífið á slíkum dögum. Þetta 

á í raun einnig um allt þeirra utanumhald í skólanum. Félagsfærni vinna finnst mér einnig 

skipta mjög miklu máli og að einhverf börn fái kennslu til þess að eflast í félagslegu umhverfi. 

Mér hefur einnig reynst það vel að fræða þá aðila sem koma að daglegri rútínu einhverfs 

barns um þeirra persónulegu hagi, styrkleika þeirra sem og vankanta með það fyrir sjónum 

að auka vellíðan barnsins. Mér hefur einnig fundist mikilvægt að halda reglulega teymisfundi 

þar sem foreldrar og fagfólk skólans geta stillt saman strengi því saman náum við árangri.   
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