
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikilvægi stuðnings á skólagöngu einhverfra barna 
 

 

Ljiridona Osmani 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs  

Deild menntunar og margbreytileika 
 

 

 

 





 

 

Mikilvægi stuðnings á skólagöngu einhverfra barna  

 

Ljiridona Osmani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til til BA prófs í uppeldis- og menntunarfræði 

Leiðbeinandi: Hermína Gunnþórsdóttir 

 

 

Deild menntunar og margbreytileika 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2021 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikilvægi stuðnings á skólagöngu einhverfra barna 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA-prófs  
í uppeldis- og menntunarfræði við Deild menntunar og marbreytileika,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Ljiridona Osmani, 2021  
Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

3 

Ágrip 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-prófs í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands. Í 
ritgerðinni verður fjallað um einhverfu út frá fræðilegum heimildum, orsakir hennar og 

einkenni. Fjallað verður um einhverfuróf, dæmigerða einhverfu, ódæmigerða einhverfu og 

Asperger heilkenni. Greining einhverfu, skólaganga einhverfra, kennsla og aðferðir ásamt 
áskorunum einhverfra barna verður kynnt. Einnig verður fjallað um kennslu og þær aðferðir 

sem eru í boði fyrir einhverfa nemendur. Helstu niðurstöður samantektarinnar gefa til kynna 

að einhverf börn eiga erfitt með að vera inn í skólastofum að læra. Það er hægt að koma til 
móts við þau með TEACCH og skipulagðri kennslu ásamt fleiri úrræðum. Greiningar á 

einhverfu, ásamt úrræðum hafa tekið miklum framförum. Einnig kom í ljós að menntun fyrir 

börn með einhverfu og skólaganga í skóla á aðgreiningar stuðlar að bættri færni ásamt aukinni 
þátttöku í samfélaginu.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni sem er rituð til BA-prófs í uppeldis- og menntunarfræði 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, vorið 2021. Það var frekar ljóst að viðfangsefnið yrði 

einhverfa þar sem ég gerði rannsókn í náminu um einhverfu sem vakti áhuga minn á einhverfu. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Hermínu Gunnþórsdóttur fyrir að taka leiðsögn á þessu 

verkefni að sér með svo skömmum fyrirvara. Einnig vil ég þakka fjölskyldumeðlimum fyrir 

ómetanlegan stuðning á síðasta ári mínu í uppeldis- og menntunarfræði. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. 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,  

Ljiridona Osmani 
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1 Inngangur  

Einstaklingum með einhverfu/röskun á einhverfurófi hefur fjölgað á undanförnum árum. Það 
er umdeilt hvort fleiri greiningar stafa af aukinni tíðni eða að fagfólk er orðið meira vakandi 

fyrir einhverfu með aukinni þekkingu. Einhverfa er afar fjölbreytt hugtak og einstaklingar með 

röskunina eru allir mismunandi á sinn hátt, þrátt fyrir að sum einkenni geti verið sameiginleg. 
Einstaklingar sem greinast með einhverfu er því fjölbreyttur hópur og mikilvægt að fjölbreytt 

úrræði sé í boði til að koma til móts við sérþarfir hvers og eins (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013).  

Ástæðan fyrir vali mínu á ritgerðarefninu er sú að ég hef starfað með einhverfum börnum 

og einnig gert rannsóknarverkefni um það hvernig einhverfum börnum gengur í námi. Að mínu 
mati er mikilvægt að kennarar og aðrir starfsmenn kynni sér eins vel og þeir geta þær 

hamlanirnar sem einhverfir nemendur geta búið við. 

Markmið þessara ritgerðar er að varpa ljósi á þarfir einhverfra barna og aðstæður þeirra 
til náms í grunnskóla með eftirfarandi rannsóknarspurningu að leiðarljósi: Hvernig má takast 

á við þarfir einhverfra barna til að koma til móts við þau í grunnskóla? Ganga var aflað með  
fyrirliggjandi fræðilegum heimildum, rýnt í rannsóknir og kenningar á fræðasviðinu. 

Ritgerðin skiptist í tíu kafla. Fyrst er einhverfa, þar verður fjallað um einhverfu ásamt 

orsökum hennar. Þriðji kafli fjallar um einhverfuróf þar verður komið inn á dæmigerða 

einhverfu, ódæmigerða einhverfu og Asperger heilkenni. Fjórði kaflinn fjallar um algeng 
einkenni sem geta fylgt einhverfu, tekin verða fyrir fimm einkenni og öll hugtökin skilgreind 

hvert fyrir sig. Í fimmta kafla er fjallað um þær raskanir sem geta fylgt einhverfu svo sem ADHD 

og ADD, kvíði og þunglyndi, sagt verður frá röskununum í grófum dráttum. Sjötti kaflinn er um 
greiningu einhverfu ásamt því hvernig það hefur áhrif á fjölskylduna þegar fjölskyldu-meðlimur 
greinist með einhverfu. Í sjöunda kafla verður fjallað um skólagöngu einhverfra barna. Áttundi 

kafli fjallar um kennslu og þær aðferðir sem hægt er að nota þegar það kemur að einhverfum 
nemendum. Í níunda kafla verður fjallað um þær áskoranir sem einhverf börn glíma við í 

grunnskólanum. Að lokum í tíunda kafla fjalla ég um mitt álit á það hvernig hægt sé að mæta 

þörfum barna með röskun á einhverfurófi í almennum grunnskóla.  
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2 Einhverfa 

Einhverfa á sér að öllum líkindum rætur á fósturstigi og er röskun á taugaþroska, sem þýðir að 
heilinn þroskast ekki á dæmigerðan hátt. Röskunin varir alla ævi og einkenni hennar fylgja 

einstaklingum alla tíð (Evald Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 2017; Lord, o.fl., 2018). Röskunin 

birtist í ákveðinni hegðun sem breytist með aldri og þroska barnsins. Einhverfan er ólík hjá 
einstaklingum eins og einstaklingar eru ólíkir á sinn hátt. Það sem sumir einhverfir einstak-

lingar eiga þó sameiginlegt er að þeir hafa takmarkaða færni í samskiptum, endurtekna 

áráttukennda hegðun og afmarkað áhugasvið (Evald Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 2017).  

Árið 1943 var bandarískur geðlæknir að nafni Leo Kanner, fyrstur til þess að fjalla um 
einhverfu. Kanner byrjaði á því að safna upplýsingum um átta drengi og þrjár stúlkur, hann 

skoðaði hegðun, líf og aðstæður þeirra. Hann safnaði upplýsingum um einkenni barnanna sem 

gerðu þau ólík öðrum börnum. Þau einkenni sem Kanner komst að eru frávik í félagslegum 
samskiptum, mál- og tjáskiptum og áráttukenndri hegðun (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2013). 

Bruno Bettleheim sem er einnig geðlæknir, setti fram  úrelta hugmynd um „ísskáps-
móðurina“ en hann taldi móðurina vera ábyrg fyrir röskuninni. Með þessari kenningu er hann 
að segja að einhverfa orsakist af lítilli móðurást og hlýju til barnsins. Þrátt fyrir þessar 

hugmyndir sem Kanner setti fram, urðu þær upphafið af rannsóknum ásamt greiningum á 

einhverfu. Í alþjóðlega flokkunarkerfinu ICD-10 hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (World 

Health Organization, 2016) og einnig bandaríska flokkunarkerfinu DSM-IV er einhverfa 
skilgreind út frá þeim hegðunareinkennum sem birtast hjá einhverfum einstaklingum, t.d. 
félagslegum samskiptum, mál- og tjáskiptum og áráttukenndri hegðun (Jarþrúður 

Þórhallsdóttir, 2013).  

2.1 Orsakir einhverfu 

Það er ekki vitað hver orsök einhverfu eru en niðurstöður margra rannsókna hafa bent til að 
um sé að ræða víðtækar truflanir á starfsemi heilans, samspil erfða og umhverfis, án þess að 

það sé fullkomlega vitað um hvað ræðir (Einhverfusamtökin, 2016). Engar sannanir eru til fyrir 

því að bólusetningar fyrir sjúkdómum eins og mislingum, hettusótt og rauðum hundum valdi 
einhverfu (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, 2013a; Lai, M., o.fl., 2014).  

Farandfræðilegar rannsóknir hafa verið gerðar hvað varðar orsök einhverfu og þær hafa 

sýnt fram á ýmsa áhættuþætti, en samt sem áður hefur enginn þeirra reynst nægjanlegur einn 
og sér sem orsök einhverfu. Talið er að hærri aldur foreldra við getnað geti aukið áhættu, en 

er aftur á móti ekki vitað hvers vegna. Meðgöngukvillar eða skaðleg vímuefni hafa verið talin 

auka áhættu á röskun á einhverfrófi (Lai o.fl., 2014). 
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3 Einhverfuróf  

Þar sem raskanir einhverfu eru víðtækar og einnig fjölbreyttar var farið að raða þeim á róf og 
því talað um einhverfuróf. Dæmigerð einhverfa er skilgreind sem alvarlegustu einkennin og er 

þá á öðrum enda rófsins. Aðrir flokkar eru skilgreindir út frá  dæmigerðu einhverfunni eftir því 

sem einkennum fækkar, það er að segja frá flokkum með alvarlegustu einkennin til þeirra 
flokka sem hafa vægustu einkennin (Robledo og Ham-Kucharski, 2005). Til þess að einstak-

lingur sé talinn vera með einhverfu eða á einhverfurófinu þarf að sýna fram á ákveðinn fjölda 

og styrk þeirra einkenna sem hamla honum í daglega lífi (Evald Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 
2017).   

Það eru tvennskonar greiningar- og flokkunarkerfi sem hafa verið notuð víða um heim. 

Skilgreiningar á röskun á einhverfurófi má finna í tíundu útgáfu ICD (e. International 

Classification of Diseases) sem gefið er út af alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni ásamt fimmtu 
útgáfu DSM (e. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) sem gefið er út af 

bandarísku geðlæknasamtökunum (Lord og Jones, 2012). 

Greiningarviðmiðin fyrir undirflokka þroskaraskana í DSM-IV og ICD-10 þóttu ekki 
nægilega vel skilgreind einnig þóttu undirflokkarnir of margir. Með tilkomu DSM-V var hægt 

að leysa vandann og einungis hafa eina einhverfuröskun. DSM-V hafði miklar breytingar í skil-

greiningum á einhverfu með einungis einn flokk fyrir einhverfu, einnig var  talið að með einni 

röskun sé auðveldara að aðgreina einhverfu frá öðrum röskunum (Kamp-Becker o.fl., 2010; 
Klinger o.fl., 2014; Rutter, 2011).  

3.1 Dæmigerð einhverfa 

Þegar alvarleg röskun verður í þroska hjá einhverfum börnum er það oftast kallað dæmigerð 

einhverfa. Þau frávik sem eru einkennandi eru erfiðleikar í félagslegum samskiptum og skortur 

á gagnvirkni, börnin kunna þar af leiðandi ekki gagnkvæm samskipti líkt og börn sem eru ekki 
með dæmigerða einhverfu. Þau eiga erfitt með að ná augnsambandi við aðra einstaklinga og 

bregðast lítið sem ekkert við þegar reynt er að tala við barnið. Einhverf börn sækjast ekki mikið 

eftir að leika við önnur börn né að hafa samskipti við þau. Þau geta einnig átt erfitt með rétt 
val á orðum eða tala ekkert yfirhöfuð, hegðun þeirra er með föstum venjum og mynstri þar 

sem allt þarf að vera í föstum skorðum (Robledo og Ham-Kucharski, 2005). 

Til að greinast með dæmigerða einhverfu þurfa einkenni að koma fram fyrir 36 mánaða 
aldur. Einkenni dæmigerðar einhverfu geta komið fram á öllum sviðum á sama tíma, en getur 

aftur á móti aukist á einhverju sviðinu þegar barnið verður eldra (Robledo og Ham-Kucharski, 

2005). Ekki hefur verið hægt að greina börn fyrir 3-4 ára aldurinn vegna lélegrar þekkingar á 

einhverfu, en aftur á móti hafa snemmgreiningar aukist gríðarlega. Ástæðan fyrir því að börn 
hafa verið að greinast seint er sú að greiningarviðmið eiga einungis við um eldri börn. Til dæmis 



 

11 

felur DSM-IV greiningarviðmiðið í sér skerðingu á samskiptum, tungumáli og í leik við jafnaldra 

(Osterling o.fl., 2002). 

3.2 Ódæmigerð einhverfa 

Einhverfa er oft á tíðum ódæmigerð, það á við þegar einstaklingar uppfylla ekki öll þau skilyrði 

sem notuð er við greininguna og þar af leiðandi er flokkurinn ódæmigerð einhverfa notaður. 

Ódæmigerð einhverfa er ólík dæmigerðri einhverfu á þann hátt að öll þrjú greiningarviðmiðin 
sem eru notið við greiningu eru ekki uppfyllt eða barnið hefur ekki náð þeim aldri sem þarf að 

ná til að fara í greiningu, það er að segja fyrir þriggja ára aldur. Þau börn sem greinast eftir 

þriggja ára aldur og sýna ekki einkenni á öllum þremur greiningarviðmiðunum eru greind með 
ódæmigerða einhverfu (Robledo og Ham-Kucharski, 2005). Þeir einstaklingar sem hafa greinst 

með ódæmigerða einhverfu þurfa eftir sem áður á sömu meðferðarúrræði og þjónustu að 

halda og þeir einstaklingar sem eru með dæmigerða einhverfu (Páll Magnússon, 1997). 

3.3 Asperger heilkenni 

Hans Asperger sem var austurrískur barnalæknir var fyrstur til að lýsa heilkenninu. Til þess að 

greinast með Asperger þurfa að vera ákveðin mörg einkenni til staðar til dæmis félagsleg 
samskipti og sérkennileg og áráttukennd hegðun, en aftur á móti þurfa tvö af þremur 

greiningarskilyrðum einhverfu að vera til staðar til að greinast með Asperger heilkenni (Páll 

Magnússon, 1997).  

Það er ekki hægt að koma í veg fyrir Asperger heilkennið. Það hefur verið sýnt fram á það 
að með snemmgreiningu og einnig snemmtækri íhlutun er möguleiki á því að bæta og auka 
lífsgæði einstaklingsins (Páll Magnússon, 1997). 
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4 Algeng einkenni einhverfu 

Í ICD-10 flokkunarkerfinu kemur fram að greiningarviðmiðin þrjú fyrir einhverfu eru skert 
félagsleg samskipti, mál- og tjáskipti og áráttukennd hegðun. Það geta einnig verið frávik í 

skynjun þó svo það sé ekki eitt af greiningarviðmiðunum þremur. Þessi þrjú einkenni er hægt 

að finna á öllu rófi einhverfunnar, en mismunandi er eftir einstaklingum hversu sterk eða væg 
einkennin eru (Matson og Goldin, 2014).  

4.1 Félagsleg samskipti 

Mörg börn sem eru greind með einhverfu eiga í erfiðleikum með félagsleg samskipti. Börn með 

skert félagsleg samskipti eiga það til að bregðast ekki við þegar það er kallað á nafn barnsins, 

forðast augntengsl við aðra einstaklinga og einu samskiptin þeirra við aðra einstaklinga eru til 

þess að ná ákveðnum markmiðum. Flest börn sem eru greind með einhverfu eiga erfitt í leik 

og skilja þar af leiðandi ekki hvernig á að leika við önnur börn, því ákveða þau að vera ein í leik 
(Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014a; The National Insitute og Neurological Disorders and Stroke, 

2018). 

4.2 Mál- og tjáskipti 

Mikill munur getur verið á máli hjá einstaklingum með einhverfu, sumir hverjir hafa ekkert 

talmál og aðrir  hafa mjög góð tök á máli. Þau einhverf börn sem hafa náð góðum tökum á máli 

geta aftur á móti haft samskipti við aðra sem eru flókin og óviðeigandi. Börn geta verið sein til 
tals, þau geta endurtekið setningar sem aðrir einstaklingar segja og stundum gefa þau ótengd 
svör við þeim spurningum sem þau eru spurð að (The National Insitute og Neurological 

Disorders and Stroke, 2018). 

Í mörgum tilfellum er erfitt að skilja barnið þó það tali í heilum setningum því það á til að 

búa til sín orð og orðasambönd sem barnið skilur bara. Einhverjir segja aðeins eitt orð í einu á 

meðan aðrir einstaklingar endurtaka sömu orðin aftur og aftur (Centers for disease control 

and prevention, 2021; Ingibjörg Bjarnadóttir o.fl., 2014, bls. 135). 

4.3 Áráttukennd hegðun 

Áráttukennd hegðun er þegar börn endurtaka athafnir sínar aftur og aftur. Þessar endur-
tekningar geta verið ákveðnar hreyfingar sem tengjast líkamanum til dæmis hoppa á tám eða 

hnjám og blaka höndum. Einhverf börn geta orðið upptekin af hlutum eins og að slökkva og 

kveikja ljós, þau þurfa einnig að hafa allt í röð og reglu og þola alls ekki þegar breytingar eru 
gerðar án samræmi við þau. Börn geta fengið þráhyggju fyrir ákveðnum umræðuefni til dæmis 

um flugvélar eða dagskrá almenningssamgangna (The national Institute of Neurological 

Disorders and Stroke, 2018). Einhverf börn fylgja gjarnan ákveðinni rútínu sem er þá  alltaf sú 
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sama. Þegar þau eru sett í nýjar aðstæður getur myndast mikil reiði og heitar tilfinningar, 

einnig ef þeim er ekki leyft að fylgja sinni eigin rútínu sem þau hafa veldur það pirringi og eykur 

líkur á reiðiköstum (Centers for disease control and prevention, 2021). 

4.4 Skynúrvinnsla 

Allir einstaklingar skynja hluti í umhverfinu sem er þar af leiðandi túlkað þannig að það sé hægt 

að sýna viðeigandi viðbrögð, óháð því hvort einstaklingurinn þekkir hlutinn eða þekkir hann 
ekki, það getur hjálpað einstaklingum þegar kemur að samskiptum (Jarþrúður Þórhallsdóttir, 

2013). Fræðimaðurinn E. Bruce Goldstein talar um að skynjun sé tvenns konar. Í fyrsta lagi að 

meðtaka það sem umhverfið gefur af sér og aðstoðað einstaklinga til að komast af og í öðru 
lagi að kenna einstaklingum að takast á við aðstæður sem umhverfið býður upp á (Jarþrúður 

Þórhallsdóttir, 2013). Röskun á skynjun hefur þannig áhrif á börn með einhverfu að þau eru 

síður viljug til að taka þátt í einsleitari athöfnum en börn með hefðbundinn þroska. Þegar börn 
taka þátt í daglegum athöfnum fá þau tækifæri til að læra nýja hluti ásamt því að þróa með 

sér ýmis konar færni. Börn með einhverfu taka minna þátt í daglegum athöfnum sem getur 

leitt til neikvæðra áhrifa á allan þroska þeirra þar sem þau fá færri tækifæri til þess að þjálfa 
og þróa færni sína (Little o.fl., 2015).  

4.5 Hæfileikar einhverfra   

Það er algengt að einstaklingar með einhverfu hafi sérstaka hæfileika umfram aðra einstak-
linga. Niðurstöður rannsókna sem hafa verið gerðar hafa sýnt fram á að börn með einhverfu 

búa yfir mikilsháttar færni á mörgum sviðum hvað varðar hæfileika. Þeir hæfileikar sem börn 

með einhverfu búa yfir eru að jafnaði á þröngu eða afmörkuðu sviði. Meirihluti einhverfra hafa 
sérstakan einangraðan hæfileika, minnihlutinn hefur hæfileika hvað varðar myndlist, tónlist 

og útreikning (Happé, 2018). 
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5 Fylgiraskanir  

Í mörgum tilfellum fylgja ákveðnar fylgiraskanir þegar kemur að einhverfu. Það getur haft 
neikvæð áhrif í för með sér ásamt því að geta ýtt undir tiltekin einkenni einhverfu. Hér að 

neðan verður farið yfir hvaða raskanir hafa áhrif á líf einhverfra barna. 

5.1 ADHD og ADD 

ADHD er alþjóðleg skammstöfun fyrir „Attention Deficit Hyperactivity Disorder“ og er geð-

rænn vandi í taugakerfinu og veldur truflun í boðefnakerfi heilans sem sér um að stjórna 

athygli og hegðun einstaklinga (Ingibjörg Karlsdóttir, 2013). Megineinkenni barna með ADHD 

eru hvatvís, ofvirkni og athyglisbrestur. Nemendur sem eru greindir með athyglisbrest eiga í 

erfiðleikum með að halda athygli þegar kemur að því að vinna verkefni og virðast ekki ná að 

hlusta af athygli (Farrington og Welsh, 2008). 

Hægt er að skilgreina athyglisbrest á tvo vegu, sú fyrri er athyglisbrestur með ofvirkni  
(ADHD) og sú seinni er athyglisbrestur án ofvirkni (ADD). Þetta er aftur á móti flóknara en 

einungis þessar tvær skilgreiningar. Þó svo að barn greinist með athyglisbrest án ofvirkni getur 
það samt sem áður verið að glíma við ofvirkni hugans, sem birtist frekar í hugsunum en í 

hreyfingum. Börn með ADD eiga það til að upplifa mikla óreiðu í hugsun, vinnubrögð þeirra 

eru alls ekki skipulögð og þurfa þau oft á tíðum að fá staðfest frá öðrum hvort það sem þau 
eru að gera sé rétt, eru óörugg sjálf við að taka réttu ákvörðunina um hvað það varðar (Rief, 

2012).  

5.2 Kvíði 

Kvíði (e. anxiety) hefur áhrif á hugsun, líkamann og hegðun einstaklinga. Það fylgja oft á tíðum 

mikil líkamleg einkenni eins og til dæmis hraður hjartsláttur, vöðvaspenna, skjálfti, andþyngsli 

og fleira. Einnig geta fylgt tilfinningaleg einkenni eins og pirringur og svefntruflanir. Þessi 

einkenni fylgja einstaklingum sem glíma við kvíða alla ævi, fólk reynir aftur á móti að forðast 

það sem veldur þessum einkennum (Edition, 2013). Kvíði er algengur meðal barna og unglinga 

með einhverfu. Rannsóknir benda til að um 15-40% barna á aldrinum 3-18 ára sem eru greind 

með einhverfu séu einnig með kvíða. Einhverf börn upplifa miklar kvíðaraskanir, algengastar 

þeirra eru félagsfælni, áráttu- og þráhyggjuröskun og almenn kvíðaröskun. Mörg einkenni 

kvíða eru svipuð einkennum einhverfu því getur í mörgum tilfellum verið erfitt að átta sig á því 

hvort um kvíða eða einhverfu sé að ræða þegar verið er að greina börn (Van Steensel o.fl., 

2013; White o.fl., 2009).  
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5.3 Þunglyndi  

Þunglyndi (e. major despressive disorder) er alvarlegur sjúkdómur sem hefur áhrif á líðan, 

hugsun og viðbrögð einstaklinga. Þunglyndi veldur depurð ásamt áhugamissi á einhverju sem 
viðkomandi einstaklingur naut sín áður að gera. Þunglyndi getur leitt til allskyns tilfinninga-

legra og líkamlegra vandamála og getur dregið úr löngun í að gera eitthvað ákveðið (Torres, 

2020). Oft á tíðum getur verið erfitt að greina þunglyndi hjá einstaklingum með einhverfu þar 
sem truflun á matarlyst ásamt svefntruflunum eru bæði einkenni einhverfu og þunglyndis. 

Einkenni sem eru einnig tengd einhverfu eins og þráhyggja og sjálfskaði geta aukist þegar 

einstaklingar glíma við þunglyndi (Stewart o.fl., 2006). 
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6 Greining einhverfu 

Þegar  greiningarferli um einhverfu fer af stað þarf að skoða einkenni í hegðun og styrkleika 
barnanna. Greiningin er byggð á mælitækjum sem eru sérhönnuð til að greina einhverfu 

samhliða þroskamælingum, þroskasögu og læknisskoðun. Upplýsingum um hegðunareinkenni 

er safnað saman með því að taka staðlað viðtal og í framhaldi þess skoðar sérfræðingur 
hegðun barnsins í leik og samskiptum. Sérfræðingur fylgist einnig með hegðunareinkennum 

barnsins og notar matslista sem er fylltur út á meðan barnið er að sinna sínum daglegum 

athöfnum. Að lokum koma sérfræðingar saman og bera saman þær mælingar sem voru gerðar 
og komast að leiðandi niðurstöðum (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, e.d; Robledo og Ham-

Kucharski, 2005).  

6.1 Áhrif á fjölskyldu 

Foreldrar eru yfirleitt fyrstir til að taka eftir frávikum í þroska barna sinna. Algengt er að 
foreldrar taki fyrst eftir að börnin séu sein til tals, óhefðbundnum félagslegum samskiptum, 

áráttuhegðun og hegðunarörðugleikum (Crane o.fl., 2016; Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014). Þó 
svo að foreldrar taki oft eftir frávikum snemma átta þau sig ekki alltaf á að um röskun á 
einhverfurófi sé að ræða. Einkenni einhverfu eru í sumum tilfellum óljós og birtast á 

margvíslegan hátt sem gerir það að verkum að margir bíða í nokkurn tíma með að leita til 
sérfræðings. Þetta getur valdið vanlíðan og óöryggi hjá foreldrum en það getur reynst þeim 
erfitt að horfast í augu við frávikin í hegðun barnsins. Fyrstu viðbrögð marga eru því oft að 

hunsa vandamálið og vonast til þess að það lagist af sjálfu sér (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014). 
Það er þó margt sem getur haft áhrif á hversu fljótt fólk leitar sér að sérfræðiaðstoðar, bæði 

eftir því hve alvarleg einkennin eru og einnig skipta aðrir þættir máli á borð við samfélög, 

menningu, efnahag og menntun (Moh og Magiati, 2012). 

Feður og mæður upplifa vanda barnsins á ólíkan hátt og margt bendir til þess að mæður 
glími við meiri streitu og þunglyndi heldur en feðurnir. Mæður geta verið óöruggar þegar það 

kemur að foreldrahlutverkinu. Þær finna hvernig erfiðleikar barnsins dreifist á alla fjölskylduna 

og glíma við viðvarandi streitu, þreytu og þunglyndi. Rannsóknir sýna  að mæður greina frá 
meiri álagi, vanlíðan og þunglyndi en feðurnir, streita reyndist hins vegar vera jafn mikil hjá 

báðum kynjum. Feðurnir glímdu við streitu ef mæðurnar glímdu einnig við hana (Guðrún 

Þorsteinsdóttir, 2014). 

Systkini bregðast við aðstæðum á ýmsan hátt, sum þeirra standa sig vel í skólanum en 

önnur fara að draga sig í hlé og hætta að sinna sínum þörfum. Það er mikilvægt fyrir bæði 

foreldra og aðra fjölskyldumeðlimi að bera ábyrgð á barninu sem glímir ekki við einhverfu eða 
aðrar sérþarfir, gæta þess að þau beri ekki of mikla ábyrgð eða sýni einkenni kvíða og 

vanlíðanar. Gott er að foreldrar fræði systkini þeirra barna sem eru með einhverfu og kynni til 
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dæmis fyrir þeim námskeið sem eru í boði. Það er mikilvægt fyrir systkinin að geta deilt reynslu 

sinni og veita þeim stuðning (Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014). 

6.2 Samstarf heimilis og skóla 

Fjármagn hefur áhrif á hversu vel menntakerfið er undirbúið til að taka á móti börnum sem 

þurfa stuðning og úrræði. Skorti menntakerfið fjármagn verða bjargráðin færri, menntun 

kennara minni og gæðin minnka. Það kemur verulega niður á þeim hópi einstaklinga sem þurfa 
á stuðningi að halda (West og Pirtle, 2014). Foreldrar einhverfra barna upplifa gjarnan marga 

galla og ósveigjanleika á menntakerfinu til dæmis er uppbygging skólastarfs  frekar ósveigjan-

leg að því leyti að hún gerir ekki ráð fyrir að börn séu afburðagreind á einu sviði en skorti 
þekkingu á öðru (Rubenstein o.fl., 2015). Það gerir það að verkum að börnin fá oft ekki 

menntun í samræmi við getu þeirra og stuðningsúrræðin gjarnan einsleit. Þá upplifa foreldrar 

einnig þekkingarleysi kennara sem hefur víðtæk áhrif á líðan og þroska barnsins (West og 
Pirtle, 2014). Þekkingar- og skilningsleysi kemur ekki aðeins niður á stuðningi við barnið heldur 

veldur þetta foreldrum oft auka álag þar sem þeir þurfa sjálfir að leita upplýsinga utan skólans 

(Rubenstein o.fl., 2015).  

Foreldrar skynja oft neikvætt viðhorf frá fagfólki innan skólans þar sem þau upplifa 
virðingar- og skilningsleysi gagnvart þeim. Þá er ekki litið á þau sem jafningja né mætt þörfum 

þeirra (West og Pirtle, 2014). Skólauppbyggingin og úrræðin eru þó misjöfn milli skólastiga. 
Ólíkar áherslur ríkja á milli skólastiga sem getur reynst börnum erfitt. Oft er lítið samræmi á 
milli þeirra sem gerir það að verkum að upplýsingaflæði og samfellu vantar til að létta 

börnunum og foreldrum flutningana á milli þessara stiga (Guðrún Þorsteinsdóttir og Þóra 
Leósdóttir, 2014).  
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7 Skólaganga einhverfra barna 

Hér að neðan verður fjallað um skólagöngu einhverfra barna. Hver þeirra réttur er, skóla án 
aðgreiningar, einhverfa nemendur, félagsleg samskipti og nám einhverfra ásamt stuðningi og 

einhverfudeildir.  

7.1 Réttur til menntunar  

Í 13. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram að grunnskóli sé í raun vinnustaður 

nemenda, það eiga allir nemendur rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi umhverfi sem tekur 

mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan (lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) eiga allir grunnskólanemendur rétt á að 

stunda nám við sitt hæfi, allir eiga að fá jöfn tækifæri óháð kyni, þjóðerni, búsetu, stétt eða 

samfélagsstöðu, sama hvort þeir búi við fötlun eða aðrar sérþarfir. Í 17. grein laga um 
grunnskóla er fjallað um nemendur með sérþarfir, þeir eiga rétt á að það sé komið til móts við 

þeirra námsþarfir í grunnskóla án aðgreiningar, óháð líkamlegu eða andlegu hæfi. Þeir 

nemendur sem glíma við erfiðleika í námi, tilfinningalega eða félagslega örðugleika og/eða 
fötlun eiga rétt á ákveðnum stuðningi í námi. Foreldrar sem eiga barn með sérúrræði innan 

grunnskólans eða í sérskóla geta sótt um skólavist fyrir þau ef að kennarar eða aðrir 

sérfræðingar telja að það fái ekki kennslu við sitt hæfi í grunnskóla (lög um grunnskóla nr. 
91/2008). 

7.2 Skóli án aðgreiningar  

Skóli án aðgreiningar felur í sér að allir nemendur hafa möguleika á því að sinna náms- og 
félagslegum þörfum á skólagöngu sinni og eigi þar af leiðandi rétt á því að stunda nám í 

skólanum sem er í bæjarfélagi hvers og eins (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2009). Skóli án aðgreiningar snýst ekki einungis um fatlaða nemendur, heldur felur það í sér 

að allir fái jöfn tækifæri til náms sem og að námið sé á forsendum hvers og eins einstaklings. 

Allir nemendur eiga rétt til virkrar þátttöku til náms, sama hver staðan nemandans er. 

Markmiðið með skóla án aðgreiningar er að allir nemendur skólans fái góða menntun í 

samfelldu ferli. Allir nemendur eru mismunandi á sinn hátt og hafa þar af leiðandi mismunandi 
þarfir og hæfileika, lögð er áhersla á að koma í veg fyrir allri mismunun í skólastarfi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

7.3  Einhverfir nemendur 

Skólinn reynist einhverfum einstaklingum oft erfiður, enda er eitt af einkennum einhverfu 

erfiðleikar í félagslegum samskiptum. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að einhverfum 

nemendum líður misvel í skólanum. Sumir nemendur segja að þeir glími við erfiðleika í 
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félagslegum samskiptum, meiri líkur eru á að þeir verða fyrir einelti eða stríðni og upplifi 

einangrun í grunnskólanum (Humphrey og Lewis 2008; Jarþrúður Þórhallsdóttir, 2011; Müller 

og Yates, 2008;). 

Einstaklingar með röskun á einhverfurófi hafa sérstakar námsþarfir og eru auk þess 

talsvert ólíkir innbyrðis. Það er því mikilvægt að kennsluhættir séu byggðir á góðum 

upplýsingum um þarfir, þekkingu, hæfileika og áhugasvið hvers og eins nemanda. Það þarf 
aftur á móti að hafa það í huga að nemendur eru allir misjafnir á sinn hátt til dæmis hvað 

varðar vitsmuna-, hreyfi- og félagsþroska (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Það þarf að koma 

til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda og dugar því ekki að leggja fyrir sömu 
verkefnin fyrir alla nemendur bekkjarins. Nemendur sem glíma við einhverfu hafa oft ákveðin 

áhugamál, þá er hægt að byggja ákveðin verkefni út frá áhugamálum þeirra. Í einstaklings-

miðaðri kennslu er hægt að leyfa nemendum að vinna verkefni á sínum hraða, þó svo að sömu 

verkefni séu lögð fyrir alla nemendur innan bekkjarins. Þar af leiðandi geta nemendur í sama 
bekk verið að gera sömu verkefnin en verið á mismunandi stað í námsefninu (Heiðrún 

Sigurðardóttir þroskaþjálfi, munnleg heimild, viðtal, 19. október 2019). 

Það skiptir máli að kennarar og fagfólk innan skólans vinni í samráði við þá nemendur sem 
glíma við einhverfu til að geta komið til móts við þá. Við það að mæta einhverfum nemendum 

innan skólakerfisins eykur líkurnar á því að skólaganga þessara nemenda verður betri. 

Rannsóknir hafa bent til þess að þar sem vel hefur tekist að innleiða skóla án aðgreiningar sýna  
nemendur meiri hjálpsemi, samkennd og umburðarlyndi. (Ferguson o.fl., 2012; Humphrey og 

Lewis, 2008). 

7.4 Félagsleg samskipti og nám einhverfra 

Þátttaka barna með einhverfu í daglegum athöfnum og í skólanum hefur verið könnuð víða. 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að einhverfum nemendum skorti félagsleg samskipti 

bæði í skólanum og utan skólans. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á það að frávik í skynjum 

hefur mikil áhrif á þátttöku þeirra í daglegum athöfnum og samskiptum við aðra einstaklinga 

(Gunnhildur Jakobsdóttir o.fl., 2015). 

Vinátta barna er mismunandi eftir aldri, í kringum tíu ára aldur fara þau að finna fyrir 
nærveru og deila tilfinningum með öðrum einstaklingum. Þegar börnin eru komin á 

unglingsárin verða vinahóparnir stærri en minnka þegar þau eru komin á fullorðinsárin. 

Samkvæmt rannsóknum sýna einhverf börn löngun í vináttu en vegna þess að þau eiga í 
erfiðleikum með félagsleg samskipti getur verið erfitt fyrir þau að eignast vini (Rotheram-Fuller 

o.fl., 2010). Það að eiga vini getur stuðlað að betri námsárangri, minnkað líkur á brottfalli úr 

skóla og minni hætta verið á aðlögunarvandamálum seinna meir. Að auka félagsleg samskipta 
einhverfra barna er talið bæta færni þeirra í leik og tungumálakunnáttu. Það er ekki enn ljóst 
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hvort það hafi jákvæð áhrif á þátttöku einhverfra barna í grunnskólanum, en í mörgum 

tilfellum hafa foreldrar einhverfra barna sagt að börn þeirra hafi myndað gott vinasamband 

með ófötluðum jafnöldrum sínum (Rotheram-Fuller o.fl., 2010).  

7.5 Stuðningur 

Samkvæmt reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 58/2010 er markmiðið með stuðningi 

innan skólakerfisins að koma í veg fyrir vanlíðan. Mikilvægt er að nemendur með ólíkar þarfir, 
styrkleika og áhugamál geti notið sín innan skólans (reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 

585/2010). Grunnskólar þurfa þess vegna að vinna áætlun hvað varðar stuðning nemenda 

með ólíkar þarfir. Stuðningur fyrir einhverfa nemendur þarf að fela í sér að aðstæður séu 
lagaðar að ólíkum nemendum (reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010). 

Þegar stuðningur er ákveðinn fyrir nemendur er alltaf byrjað á því að finna út hvaða úrræði 
hentar innan bekkjarins. Sá stuðningur sem barnið fær þarf að samræmast styrkleikum þess, 

þörfum og umhverfi. Markmið stuðningsins er að efla virkni og sjálfstæði barnsins, og er því 
mikilvægt að gera það á fjölbreytilegasta hátt (Reykavíkurborg, 2012). 

Stuðningsúrræði geta verið mismunandi eftir skólum, nokkrir skólar bjóða upp á stuðning 
innan bekkjar með stuðningsfulltrúa, námsver, einhverfudeildir eða um er að ræða sérskóla 

eins og til dæmis Klettaskóla. Þeir einstaklingar sem eru ráðnir sem stuðningur innan 

skólakerfisins eru kennarar, þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar. Stuðningsfulltrúinn ber 
ábyrgð á því að barninu líði vel og að það sé að taka þátt í náminu og einnig hvetja þau til 

samskipta við önnur börn (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014). 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar sem var gerð árið 2012 sýndi að kennarar töldu sig hafa 
nokkuð góða þekkingu á einhverfu og helstu einkennum barna á einhverfurófi. Meiri en 
helmingur þeirra sem tóku þátt í rannsókninni höfðu reynslu af því að starfa með einhverfum 

börnum innan skólakerfisins og í kringum helmingur höfðu bætt við þekkingu sína á röskunum 

á einhverfurófi með því að afla sér fræðslu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu hins vegar að 
foreldrar voru ósáttir með þá þjónustu sem börn þeirra fengu innan skólans og ósáttari en 

foreldrar barna með aðrar raskanir, það var helst kvartað undan villandi upplýsingum og 

slæmri þjónustu (Gunnhildur Jakobsdóttir o.fl., 2015). 

7.5.1 Einhverfudeildir  

Einhverfudeildir eru í boði í fimm grunnskólum í Reykjavík, Fellaskóla, Háaleitisskóla, Folda-

skóla, Langholtsskóla og Vogaskóla. Einhverfudeild innan skólanna er fyrir þá nemendur sem 

eru með mikil einkenni á öllum þremur sviðum einhverfunnar, skert félagsleg samskipti, mál- 
og tjáskipti og áráttukennda hegðun (Reglur um innritun og útskrift nemenda úr 

einhverfudeildum í grunnskólum Reykjavíkur, 2015).  
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Foreldrar geta sótt um í einhverfudeild fyrir barnið sitt ef það telur ásamt sérfræðingum 

og skólastjórnendum að barnið fái ekki kennslu við sitt hæfi í almennu skólastarfi. Óski 

foreldrar eftir því að barn þeirra fái pláss í einhverfudeild, þurfa þeir að fylla út umsókn þar 
sem öll greiningargöng þurfa að fylgja með. Þegar umsókn hefur verið send er ákveðið teymi 

sem tekur við umsókninni og fer yfir hana, í þessu teymi eru skólastjórar, fulltrúi skóla og 

frístundasviðs ásamt deildarstjóra einhverfudeilda (Reglur um innritun og útskrift nemenda úr 
einhverfudeildum í grunnskólum Reykjavíkurborgar, 2015). 
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8 Kennsla og aðferðir 

Hér að neðan verður fjallað um þjálfunaraðferðir sem hafa verið viðurkenndar fyrir börn með 
einhverfu. Byrjað verður á að ræða um TEACCH og skipulagða kennslu. Fjallað er um 

snemmtæka íhlutun, atferlisþjálfunina og í lokin er rætt um PECS og hugræna atferlismeðferð. 

8.1 TEACCH og skipulögð kennsla  

TEACCH stendur fyrir „Treatment and Education of Autistic and related Communications 

Handicapped Children“, sem hefur verið þýtt sem „meðferð og kennsla barna með einhverfu 

og skyldar boðskiptatruflanir“ (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, 2013b). Stofnandi TEACCH 

ber nafnið Eric Schopler. Hann setti fram hugmyndir um það hvernig væri best að meðhöndla 

börn með einhverfu og hvaða hlutverki væri best fyrir foreldra að gegna (Mesibov, 2006).  

TEACCH aðferðin er einstaklingsmiðuð og nær yfir alla aldurshópa og er því hægt að nota 
aðferðina frá unga aldri og fram til fullorðinsára. Aðferðin felst í þjónustu fyrir einstaklinga 

með einhverfu og fjölskyldumeðlimi þeirra og er sniðin eftir þörfum hvers og eins einstaklings. 

Áhersla er lögð á að allir fái þjónustu alla ævi, einnig að efla sjálfstæði með því að styrkja færni, 
þekkingu og þátttöku einstaklinganna (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2013b; Mesibov, 

2006). 

Innan TEACCH aðferðarinnar hefur verið þróuð aðferð sem ber heitið skipulögð kennsla 
(e. structured teaching). Með skipulagðri kennslu er lögð áhersla á að skipuleggja daglegar 
athafnir barnsins og setja fram á sjónrænan hátt en rannsóknir hafa sýnt fram á að einstak-

lingar með einhverfu eiga auðveldara með að meðtaka upplýsingar sjónrænt heldur en 
munnlega. Skipulögð kennsla er þar af leiðandi gagnleg fyrir einhverfa nemendur þar sem 
kennslan fer fram með sjónrænum hætti, til dæmis með táknum, myndum eða leiðbeiningum 

sem hafa verið skrifaðar niður. Skipulögð kennsla leggur áherslu á að efla styrkleika og þroska 

einhverfra einstaklinga innan skólakerfisins. Einnig er lögð áhersla á fastmótaða rútínu sem 
getur hjálpað einstaklingum með einhverfu að átta sig á skipulagi dagsins (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, 2013b; Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). 

8.2 Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun (e. early intervention), er þjónusta sem er sniðin eftir þörfum hvers 

einstaks barns með einhverfu eða önnur frávik og fjölskyldu þess (Robledo og Kucharski, 

2005). Ef börn þroskast á dæmigerðan hátt og taka þátt í daglegu lífi læra þau samskipti og 
verða almennt félagslega fær. Börn með röskun á einhverfurófi þroska ekki með sér jafn góða 

félagslega hæfni og jafnaldrar þeirra. Þegar gripið er snemma inn í með viðurkenndum 

aðgerðum getur það skipt gríðarlegu miklu máli hvað varðar þroska einhverfra barna og færni 
þeirra (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014).  
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Fyrstu rannsóknir á árangri snemmtækrar íhlutunar sýndu að ef kennsla og þjálfun, bæði 

frá kennurum og foreldrum var markviss leiddi það oft á tíðum til árangurs. Einnig hafa 

rannsóknir leitt í ljós að því fyrr sem snemmtæk íhlutun hefst, því betri árangur hefur náðst 
bæði hjá barninu sjálfu og foreldrum þess (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014). 

8.3 Atferlisþjálfun 

Atferlisþjálfun felur í sér að þjálfa tiltekna færni  hjá börnum með einhverfu. Margir 
sálfræðingar nota  atferlisþjálfun við ýmsar raskanir til dæmis líkamlegar, andlegar og 

tilfinningalegar. Aðferðin er stór hluti af flestum áætlunum sem hafa verið gerðar við kennslu 

barna með einhverfu. Markmiðið með atferlisþjálfuninni er að aðstoða börnin með að vera 
sjálfstæð, bæta félagsleg samskipti, mál- og tjáskipti ásamt því að aðstoða þau í leik. Þegar  

atferlisþjálfun er notuð eru sett upp ákveðin hegðunarmarkmið fyrir einhverf börn og með 

góðum kennsluæfingum, hvatningu og umbun geta börnin þar af leiðandi náð mörgum nýjum 
markmiðum. Það sem einkennir atferlisþjálfunina er hversu lengi hægt er að halda 

framvindunni áfram og því alltaf hægt að auka færni einhverfra barna til langs tíma litið 

(Robledo og Ham-Kucharski, 2005). 

8.4 PECS 

PECS (e. the picture exchange communication system) er myndrænt boðskiptakerfi fyrir 

einhverf börn sem geta ekki notað talmál sem tjáningarform. Aðferðin hentar öllum börnum 
sem eiga erfitt með boðskipti og málþroska, frá leikskólaaldri og alveg upp á fullorðinsár 

(Guðný Stefánsdóttiir, 2014a). 

Með notkun PECS aðferðarinnar hafa einhverf börn náð árangri. Þegar þessi aðferð er 

notuð krefst hún ekki ákveðinnar færni og því er hægt að byrja snemma á henni. Í PECS 
aðferðinni eru stuðst við ýmsar myndir, til dæmis af dóti, mat og fleira (Guðný Stefánsdóttir, 

2014b). PECS aðferðinni er skipt niður í sex stig. Samkvæmt Sigrúnu Kristjánsdóttur (2008) eru 

stigin eftirfarandi:  

1. Grunnatriðin eru þjálfuð, til dæmis taka upp ákveðna mynd og rétta þjálfara og fá 

það sem er beðið um í staðinn. 

2. Fjarlægð, frumkvæði og alhæfing. 

3. Aðgreining. 

4. Myndun setninga. 

5.  Svara spurningunni „hvað vilt þú?“ 

6. Gera athugasemdir, orðaforðinn eykst, smáorð, lýsingarorð, hugtök o.fl. bætast þar 

af leiðandi við og lengri setningar myndast. 
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8.5 Hugræn atferlismeðferð 

Hugræn atferlismeðferð er ein leið sem reynst hefur vel við meðhöndlun geðraskana, kvíða og 
þunglyndi en þetta eru algengar raskanir sem geta fylgt einhverfum börnum. Með hugrænni 

atferlismeðferð er reynt að hafa áhrif á tilfinningar, hegðun, hugsanir og líkamleg viðbrögð 

barnanna. Börn bregðast við áreiti á mismunandi hátt því er hægt að þjálfa börnin í að meta 

réttmæti ósjálfráða hugsana og aðstoða þau við að skipta neikvæðum hugsunum út fyrir 
jákvæðar (Roos og Westbrook, 2007). 
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9 Áskoranir einhverfra barna í grunnskóla 

Þegar börn fara á grunnskólaaldurinn taka við fleiri og nýjar áskoranir. Í þessum kafla verður 
farið yfir þær áskoranir sem geta mætt einhverfum börnum þegar þau færast úr leikskóla yfir 

í grunnskóla.  

9.1  Samkomur innan skólans 

Í grunnskólum er farið í vettvangsferðir, teknar eru brunaæfingar, heimalærdómur og fleira. 

Sum einhverf börn eru viðkvæm fyrir miklum hávaða sem  getur til dæmis myndast í vettvangs-

ferðum, brunaæfingum og á þeim skólasamkomum sem eru á vegum skólans. Einhverfum 

börnum getur einnig reynst erfitt að fara í vettvangsferðir þar sem þær eru oft á tíðum ekki á 

dagskrá barnsins og barnið kannast ekki við nýjar aðstæður og verður þar af leiðandi óöruggt 

(Betts o.fl., 2007). 

9.2 Líkamlegar breytingar 

Þegar börn komast á grunnskólaaldur fer líkaminn að breytast og þroskast, þessar breytingar 

geta farið illa í börn með einhverfu. Hegðunarmynstur og félagsfærni fer að breytast hjá þeim 

og verða miklu flóknari með tímanum. Einhverf börn eru ekki tilbúin í þessar breytingar á 
grunnskólaárunum og því er misjafnt hvernig þau taka í þessar breytingar. Frávik einhverfra 

barna byrja að verða sýnilegri og það sem þau upplifa á grunnskólaárunum eru félagsleg 

einangrun, útskúfun og einelti (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014). 

9.3 Heimanám einhverfra 

Þegar kemur að heimanámi einhverfra barna reynist þeim það erfitt, þau hugsa og skilja 

hlutina yfirleitt öðruvísi en jafnaldrar þeirra. Þau eiga það til að nota sínar eigin aðferðir til 
dæmis við að leysa ákveðin stærðfræðidæmi, sum þeirra reikna einungis í huganum og geta 
ekki útskýrt dæmin á blaði. Það er hægt að úthluta verkefnum fyrir einhverf börn í samræmi 

við áhugamál þeirra, að finna áhugamál barna er lykilinn af velgengni (Heiðrún Sigurðardóttir 
þroskaþjálfi, munnleg heimild, viðtal, 19. október 2019; Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós 

Jóhannesdóttir, 2014 

Námið skiptir máli fyrir einhverfa einstaklinga. Þeir þurfa skipulag og góðar verkefna-
lýsingar sem þau skilja. Sjónrænt skipulag er eitthvað sem hentar flestum einhverfum börnum, 

þar geta nemendur séð hvað er fram undan og getur því verið gott að nýta skipulagða kennslu. 

Skipulögð kennsla felur í sér gott skipulag á náminu þar sem einhverf börn geta fylgst 
auðveldlega með hvað er næst fram undan á hverjum skóladegi (Sigrún Hjartardóttir og 

Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014). 
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10 Að mæta þörfum barna með einhverfu í almennum grunnskóla 

Til að koma til móts við einhverf börn er mikilvægt að starfsfólk innan skólans tali í fáum og 
skýrum orðum til þess að að einhverf börn meðtaki það sem sagt er við þau. Mikilvægt er að 

forðast það að nota kaldhæðni eða stríða einhverfum börnum þar sem þau eiga erfitt með að 

skilja slíkt. Komið hefur í ljós að einhverf börn tengja betur við sjónræn skilaboð  en munnleg 
skilaboð, ástæðan fyrir því er að einhverf börn muna frekar það sem þau sjá heldur en það 

sem þau heyra. Gott er fyrir einhverf börn að vita til hvers er ætlast af þeim í grunnskólum og 

er því mikilvægt að þeim sé það gert ljóst (The National Autistic Society, 2021). 

Svo hægt sé að koma til móts við nemendur er gott að starfsfólk skólans hafi grundvallar-
þekkingu á röskun á einhverfurófi. Það er mikilvægt að kynna sér hvaða skipulag hentar, 

hvernig hentar börnunum með einhverfu að læra og fleira. Það er gott fyrir starfsfólk skólans 

að hafa gott skipulag í kringum nemendur með einhverfu og hafa samtöl og fyrirmæli einföld 
svo þau skilji. 

Eins og hefur komið fram í ritgerðinni eiga einhverf börn erfitt með félagsleg samskipti, 
sum börn eiga það til að segja eitthvað óviðeigandi án þess að átta sig í raun og veru á því, eru 
dónaleg og sýna samskiptum ekki mikinn áhuga án þess að átta sig á því. Gott er að sýna 

einhverfum nemendum þolinmæði þar sem þau geta verið lengi að meðtaka það sem er sagt 

við þau, ekki  hækka röddina eða hefja rifrildi við einhverf börn þar sem þau eru sum hver 

viðkvæm við hávaða og því myndi það ekki leysa þann vanda sem þarf að leysa. Í munnlegu 
viðtali sem ég tók árið 2019 í grunnskóla í Reykjanesbæ, komst ég einnig að því að skólinn 
bíður upp á félagsfærni tíma hjá þroskaþjálfanum, þar er rætt um líðan og tilfinningar við 

börnin sem að glíma við einhverfu.  

Áráttukennd hegðun er eitt einkennið sem einhverf börn upplifa. Sum börn eru föst í sinni 

rútínu, ef að rútínan raskast eitthvað þá funkera þau ekki eins vel í skólanum. Það koma dagar 
eins og til dæmis öskudagur og þemadagur þá eiga einhverfu nemendurnir mjög erfitt með að 

vera í skólanum. Reynt er að koma til móts við þau þannig að börnin sjálf fá val á því hvort þau 

vilji mæta í skólann á svona dögum eða taka sér frí. Svona dagar geta haft slæm áhrif á 
einhverfa nemendur hvað varðar rútínu þeirra ásamt hávaða sem fylgir. 

Einhverf börn glíma mörg hver við erfiðleika í námi, sumt reynist þeim erfitt og hafa þau 

ákveðna veikleika en sem betur fer eru allir með einhverja styrkleika sem hægt er að vega upp 

á móti. Einnig hafa sum einhverf börn hæfileika á ákveðnum sviðum, svo sem stærðfræði. 

Þegar kennarar komast að áhugamálum ásamt hæfileika barnsins hvað varðar nám, er reynt 
að nýta það í verkefni svo þau hafi áhuga á að sinna verkefnum sem eru lögð fyrir þau. Það 

getur verið mikil vinna að útbúa verkefni í kringum áhugasvið hvers og eins nemanda en það 
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borgar sig í endanum þar sem hægt og rólega byrjar að myndast árangur.  Ath tilvísanir í 

heimildir  
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11 Lokaorð 

Með betri þekkingu á einhverfu og þeim einkennum sem fylgja henni, ásamt mun fleiri og betri 
rannsóknum og greiningarúrræðum, má  greina einstaklinga miklu fyrr en áður var gert. 

Nemendur með röskun á einhverfurófi glíma við ákveðin einkenni, svo sem hömlur í 

félagslegum samskiptum, mál- og tjáskiptum, áráttukennda hegðun og frávik í skynjun. Öll 
þessi einkenni geta komið í veg fyrir að einhverfir einstaklingar taki þátt í okkar samfélagi. Þökk 

sé bættri þekkingu og viðhorfum til einhverfu hefur aukist skilningur á einhverfu og athygli 

verið vakin á því hvað það er mikilvægt fyrir einhverf börn að taka þátt í samfélaginu okkar 
ásamt því að fá betri menntun í grunnskólum. 

Þegar kemur að menntun einhverfra einstaklinga er mikilvægt að kennsluáætlanir séu 

sniðnar eftir þörfum hvers og eins nemanda, það getur leitt til betri færni ásamt því að fela í 

sér félagslegan ávinning. Ávinningurinn er ekki eingöngu fyrir einhverfu börnin heldur einnig 
fjölskyldur þeirra og okkar samfélag.  

Ég valdi að skrifa um raskanir á einhverfurófi því mig langaði að afla mér meiri þekkingar 
um hana og hvernig væri best að skipuleggja kennslu þar sem einhverfir nemendur eru. 
Síðastliðið ár hef ég starfað sem forfallakennari og hafa nemendur með röskun á einhverfurófi 

verið meðal nemenda minna. Við höfum verið tveir umsjónarkennarar inni í bekk og sér annar 

þeirra um einhverfa nemandann, nemandinn er þar af leiðandi alltaf með sínum bekk og einnig 

aðstoðar kennarinn við samskipti við bekkjarfélaga og þegar það kemur að því að vinna í 
hópum.  

Við skrif á þessari ritgerð hef ég aflað mér mikilla upplýsinga, þar á meðal um helstu 
einkenni einstaklinga með röskun á einhverfurófi, algengustu fylgiraskanir og síðast en ekki 
síst hvaða áskoranir fylgja einhverfu barni í skóla. Einnig hef ég komist að því að það er unnið 

faglegt starf innan skólakerfisins en þó misjafnlega mikið eftir skólum. Að mínu mati ef það 
ætti að koma til móts við einhverfa nemendur ættu að minnsta kosti að vera tveir umsjónar-

kennarar í bekk þar sem einhverfir nemendur eru. Mikil þörf er á menntuðum stuðnings-

fulltrúum innan skólakerfisins þar sem oft á tíðum eru unglingar ráðnir sem stuðningsfulltrúar. 
Ef einhverfir nemendur fengu menntaðan stuðningsfulltrúa með sér í kennslu myndi það hafa 

jákvæð áhrif, auka gæði samskipta við aðra nemendur ásamt því að bæta árangur í námi. 
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