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Ágrip 

Í dag er formleg greining frá þriðja stigs stofnun, þ.e. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins eða 

Þroska og hegðunarstöðinni, forsenda þess að skólar geti sótt um sérstakan stuðning fyrir 

börn með röskun á einhverfurófi. Mikil aukning hefur verið á einhverfugreiningum hjá 

börnum á undanförnum árum. Með aukningu greininga hefur biðtíminn hjá 

greiningarstöðvum lengst til muna. Þessir auknu biðlistar gera það að verkum að biðin eftir 

stuðningi fyrir barn með röskun á einhverfurófi er mjög löng, nú að jafnaði um tvö til þrjú ár. 

Á Íslandi ríkja lög og samningar sem eiga að tryggja börnum með sérþarfir stuðning í skóla án 

aðgreiningar strax frá upphafi skólagöngunnar.  Í þessari ritgerð verður röskun á 

einhverfurófi skoðuð ásamt helstu einkennum hennar þar sem lögð er áhersla á börn við 

upphaf grunnskólagöngu. Einnig verður rýnt í mikilvægi snemmtækrar íhlutunar þar sem 

stuðst verður við heimildir og rannsóknir á efninu. Rýnt verður í lög um jafnan rétt allra 

barna til náms með tilliti til Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, ásamt 

lögum um grunnskóla og Barnasáttmálanum. Skoðað verður hvort skólakerfið fari 

raunverulega eftir þessum settu lögum eftir upptöku Salamanca yfirlýsingarinnar um 

skólakerfi án aðgreiningar. Skoðaðar verða fyrri rannsóknir, bæði innlendar og erlendar, þar 

sem staða barna með röskun á einhverfurófinu var skoðuð innan almenna skólakerfisins, og 

viðhorf kennara þeirra til skóla án aðgreiningar. Helstu niðurstöður þessarar 

heimildaritgerðar voru þær að kerfið brýtur í bága við þau lög og samninga sem sett eru hér 

á landi varðandi jöfn réttindi allra til náms, þegar kemur að rétti barna með röskun á 

einhverfurófi til stuðnings í hinu almenna skólakerfi.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til B.Ed. gráðu í kennslufræði við Háskóla Íslands. Vægi 

verkefnisins er 10 einingar (ECTS). Leiðbeinandi minn var Laufey Elísabet Löve og vil ég þakka 

henni sérstaklega fyrir góða aðstoð og allan þann stuðning og áhuga sem hún hefur sýnt mér 

og minni vinnu. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum, fjölskyldu og vinum fyrir alla þá 

þolinmæði og hvatningu sem þau hafa sýnt mér á ferlinu. Sérstaklega vil ég þakka maka 

mínum, Birtu Líf, fyrir dyggan stuðning frá upphafi og Bryndísi systur minni fyrir aðstoð við 

upplýsingaöflun.  

Ástæðan fyrir því að þetta mál liggur mér á hjarta og ég ákvað að taka það fyrir í 

verkefninu mínu er sú að eftir að ég byrjaði að starfa í skóla tók ég eftir því hve mikil 

brotalöm er í greiningarmálum barna og unglinga hér á landi. Ég tók eftir því að börn sem 

voru að fá greiningar voru mögulega búin að vera í ferli í gegnum tvo eða jafnvel þrjá bekki 

áður en þau fengu nokkurn stuðning, og það er tími sem ekki kemur til baka. Eins fór ég í 

gegnum þetta ferli með einum af mínum nánustu fjölskyldumeðlimum og vini og sá þá frá 

fyrstu hendi hversu erfiður tími þetta getur verið, frá því að grunur vaknar og þar til börn frá 

greiningu, og þá viðeigandi þjónustu, og yfirleitt er þetta á mjög viðkvæmum mótunarárum.  

Ég vil tileinka þessa ritgerð öllum þeim börnum sem finnast þau ekki geta látið ljós sitt 

skína vegna endurtekinna árekstra í kerfinu og fjölskyldum þeirra og skrifa hana með von um 

breytingar til hins betra í nánustu framtíð.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (sjá www.hi.is/haskolinn/log_og_reglur , undir Sameiginlegar reglur) (Lög um 

opinbera háskóla nr. 85, 2008). Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu 

ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Notkun mín á heimildum er í 

samræmi við 4. Mgr. 54. Gr. Reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. 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  

Röskun á einhverfurófinu kemur fram vegna röskunar á heilastarfsemi og tekur á sig hinar 

ýmsu birtingarmyndir, meðal annars frávik í þroska, hegðun og samskiptum (Ingólfur 

Einarsson, 2014). Flestar þær skerðingar sem fylgja röskun með einhverfurófi krefjast þess að 

barn, sem greinist með röskunina, fái stuðning til að geta tekið virkan þátt sem nemandi í 

almennum skóla án aðgreiningar. 

Á Íslandi eru lög og samningar sem tryggja eiga börnum með sérþarfir, á borð við röskun 

á einhverfurófinu, rétt á þessum stuðningi. Þessir samningar, líkt og Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, eiga að tryggja að allir nemendur landsins njóti sömu 

réttinda í hinu almenna skólakerfi (Sameinuðu þjóðirnar, 2006).   

Eins og fram kemur á heimasíðu Greiningar- og ráðgjarstöðvar ríkisins hefur mikil 

aukning verið á einhverfugreiningum barna á undanförnum árum (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, 2021). Líklegt þykir að aukning þessi stafi af aukinni þekkingu fagaðila 

og betri greiningaraðferðum, en ekki af raunverulegum aukningum tilfella. Viðbrögð 

samfélagsins, skólanna og annarra stofnana sem að koma, við þessari aukningu, hefur verið 

ábótavant og því má ætla að þjónusta við fólk með röskun á einhverfurófi hafi ekki komið til 

móts við aukna eftirspurn (Evald Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 2017).  

Í þessu lokaverkefni mun ég fyrst gera grein fyrir hvernig röskun á einhverfurófi hefur 

verið skilgreind og helstu einkennum hennar. Síðan mun ég gera grein fyrir ferlinu sem 

greiningin er og tímanum sem það tekur, ásamt því að skoða mikilvægi snemmtækrar 

íhlutunar hjá grunnskólabörnum með röskun á einhverfurófi. Ég mun jafnframt gera grein 

fyrir rannsóknum sem beinast að börnum með röskun á einhverfurófi innan skólakerfis án 

aðgreiningar og kennurum þeirra. Ég mun líka gera grein fyrir réttindum til snemmtækrar 

íhlutunar og þess stuðnings sem börn þurfa til að geta tekið fullan og virkan þátt í 

skólastarfinu til jafns við aðra. Áhersla verður lögð á stöðu barna við upphaf 

grunnskólagöngu. Markmið ritgerðarinnar er að draga fram mikilvægi þess að skoða hvernig 

greiningarferli og réttur barna til snemmtækrar íhlutunar fer saman innan íslensk skólakerfis, 

með sérstakri áherslu á greiningu barna á einhverfurófi, til að tryggja þann stuðning sem þau 

eiga rétt á frá fyrsta degi innan almenna skólakerfisins.  
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2 Röskun á einhverfurófi  

Einhverfa, eða röskun á einhverfurófi, er röskun á taugaþroska sem talin er að hefjist strax í 

móðurkviði. Þessi röskun á taugaþroska birtist svo að heilinn þroskast á hraða og hátt sem er 

ólíkur því sem gerist hjá flestum, allt frá fóstri og fram yfir fæðingu. Þessi ódæmigerði þroski 

á heilanum getur leitt af sér sérstaka hegðun og samskiptahætti sem geta fylgt manneskju út 

ævina, en geta einnig tekið breytingum með tímanum (Evald Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 

2017).  

Hér áður fyrr var einhverfa flokkuð niður í greiningarflokka, þeir hafa tekið ýmsum 

breytingum í gegnum tíðina en algengustu flokkarnir voru einhverfa, ódæmigerð einhverfa, 

Aspergerheilkenni, Rettsheilkenni og upplausnarþroskaröskun. Fólki með röskun á 

einhverfurófi var skipt niður í þessa flokka eftir því hversu mikil eða lítil þeirra einhverfa þótti 

vera. Á þeim enda rófsins þar sem einkenni einhverfunnar voru vægari var fólk talið vera 

með ódæmigerða einhverfu og á þeim enda rófsins þar sem einkenni einhverfunnar voru 

meiri var fólk talið vera með dæmigerða einhverfu. Aspergerheilkenni var talið til minni 

skerðingar enda voru þá málörðuleikar ekki til staðar og fólk með Aspergerheilkenni yfirleitt 

með greindarvísitölu í eða yfir meðallagi (Páll Magnússon, e.d.).  

Með tímanum hafa þessir greiningarflokkar farið minnkandi og á endanum horfið 

algjörlega. Árið 2013 var tekin ákvörðun um að Aspergerheilkennið yrði ekki notað sem 

formleg greining, og í framhaldi af því voru undirflokkar einhverfu þurrkaðir út sem hluti af 

greiningarferlinu (American Psychiatric Association, 2013).  

Fræðimenn tóku jafnframt að benda á að erfitt getur verið að dæma magn eða 

styrkleika einhverfu út frá ytri einkennum. Það er miklu frekar innri veruleiki manneskjunnar 

sjálfrar sem segir til um hvar á rófinu hún er stödd. Það er einnig erfitt að kortleggja fólk á 

einhverfurófinu þar sem einkenni breytast með tímanum, aukast, minnka og sveiflast til og 

frá. Dómur fólks á einhverfu annars einstaklings fer eftir þeim aðstæðum sem þau hittast í. Í 

dag er almennt talað um röskun á einhverfurófinu, og fólk er ekki endilega staðsett á 

ákveðinn stað rófsins, því auðvitað sé misjafnt hversu mikil áhrif röskunin hefur á daglegt líf 

hvers og eins. Það þykir bæði óþarft og varasamt að dæma hversu mikið eða lítið einhverfur 

einhver er. Ef einhver er sagður lítið einhverfur getur það leitt til skorts á stuðningi sem hann 

fær, og ef einhver er sagður mikið einhverfur getur það leitt til skorts á tækifærum sem 

honum eru veitt (Guðlaug Svala Kristjánsdóttir, 2021).  

Eins og áður segir eru einkenni einhverfu mjög einstaklingsbundin og birtast á 

mismunandi hátt eftir aldri, þroska, stuðningi, og þar fram eftir götunum. Það sem 

einstaklingar með röskun á einhverfurófi eru taldir eiga sameiginlegt, a.m.k. þeir þættir sem 

horft er til við greiningu á einhverfu er ódæmigerð og takmörkuð samskiptafærni, ákveðin 
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skynjun á eigin umhverfi og áráttukennd hegðun gagnvart ákveðnum hlutum eða áhugasviði. 

Fólk með röskun á einhverfurófi getur átt erfitt með að meta umhverfi sitt og viðmælendur 

og eru ólíklegri til að breyta eigin hegðun til að henta öðrum. Þau geta átt erfitt með 

augnsamband og að mynda djúp tengsl eða sambönd við fólk sem er nýtt í lífi þeirra. Þau 

geta einnig átt erfitt með að stjórna viðbrögðum sínum og geta kannski ekki falið óánægju 

sína með viðmælanda sinn, þetta kemur oft fram með ákveðnum svipbrigðum og 

augngotum. Fólk með röskun á einhverfurófi getur átt erfitt með áreiti frá umhverfinu og 

sækir þá í öryggi, þ.e. þekkt umhverfi. Þekkt umhverfi getur verið hvað sem er þeim 

kunnuglegt, hvort sem það er fólk, húsnæði, fatnaður, leikföng eða ákveðið lag eða orð sem 

notað er ítrekið. Fólk með einhverfu á þannig einnig til að búa til eigin orðaforða sem þeim 

þykir þægilegt að leita í (Evald Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 2017).  

Það sem er af mörgum talið vera eitt helsta einkenni einhverfurófsins er 

endurtekningarhegðun. Hún getur komið fram þannig að fólk finnur sér áhugasvið sem tekur 

yfir, og lífið getur farið að snúast um þetta vissa áhugamál. Samskipti geta orðið erfið þegar 

áhugasviðið er orðið of þröngt og getur það gerst að það sé það eina sem einstaklingurinn 

hefur áhuga á að tala um. Setningum sem sagðar eru getur farið fækkandi og orðaforði 

minnkandi, ásamt því að þau svari aðeins ákveðnum orðum eða setningum sem tengjast 

áhugasviðinu. Í þeim tilvikum sem einkenni aukast getur það haft veruleg áhrif á líf barnsins. 

Það getur valdið mikilli vanlíðan ef hlutirnir fara ekki fram eins og barnið vill og brýst þessi 

vanlíðan oft fram í ofsakenndum viðbrögðum, eins og reiðisköstum eða ofbeldi (Evald 

Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 2017).  

Algengt er að fólk með röskun á einhverfurófinu greinist einnig með aðrar 

taugaraskanir, svo sem ADHD, lesblindu, Tourette eða áráttu- og þráhyggjuröskun. Mikilvægt 

er að ekki sé talað um þessar taugaraskanir sem sjúkdóma. Taugsegin (e. Neurodiversity) er 

nýtt hugtak sem notað er yfir þá sem búa yfir taugakerfi sem starfar öðruvísi en normið segir 

til um. Þetta nýyrði var fundið upp til að leiða umræðuna frá því að þetta séu sjúkdómar 

(Guðlaug Svala Kristjánsdóttir, 2021).  

Mikilvægt er að halda því til haga að þó að fólk með röskun á einhverfurófi geti haft 

samskipti á annan hátt en aðrir er þeirra samskiptamáti ekki síðri en annarra. Þeir sem eru 

með röskun á einhverfurófi geta haft takmarkaða eiginleika til að skilja samskiptamáta þeirra 

sem eru óeinhverfir, rétt eins og þeir sem eru óeinhverfir geta haft takmarkaða eiginleika til 

að skilja samskiptamáta þeirra sem eru með röskun á einhverfurófi. Þetta gerir hvorugan 

samskiptamátann æðri hinum, en þar sem einhverfir eru í minnihluta er samskiptamáti 

þeirra þeirra oft álitinn óæðri. Líkja má þessum skorti á skilningi milli manna eins og hjá þeim 

sem tala mismunandi tungumál. Þegar manneskja sem talar sitt tungumál kemur inn í land 
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annarra og skilur ekki hennar tungumál er hennar samskiptamáti talinn óæðri þar sem hún 

er í minnihluta. Þetta hefur verið nefnt gagnkvæmur skortur á skilningi. Við sem fullorðin 

erum berum ábyrgð á því að fræða börn um margbreytileika samfélagsins svo þau séu betur í 

stakk búin að taka á móti öðrum börnum með opnum örmum (Guðlaug Svala Kristjánsdóttir, 

2021).  

Mikilvægt er að samfélagið komi til móts við ólík samskiptaform og virði rétt fatlaðs 

fólks til virkrar þátttöku í samfélaginu með því að ryðja úr vegi samfélagslegum og 

menningarlegum hindrunum sem koma í veg fyrir fulla þátttöku þeirra á öllum sviðum. 

Jafnframt á að stuðla að því að fatlað fólk njóti viðurkenningar sem eðlilegur hluti af 

margbreytileika mannlífsins, með full og jöfn réttindi til jafns við aðra líkt og Samningur 

sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem Íslands fullgilti árið 2016 gerir ráð fyrir 

(Sameinuðu þjóðirnar, 2006).  

2.1  Börn með röskun á einhverfurófi 
Það er mjög einstaklingsbundið hvernig röskun á einhverfurófinu birtist hjá börnum, engir 

tveir eru eins. Einhverfa er breytileg eftir einstaklingum, en fer einnig eftir aldri, þroska, 

færni og stuðningi sem einstaklingurinn fær. Talið er að röskun á einhverfurófinu sé til staðar 

alla ævi, en hún getur breyst mikið með aldrinum, og orðið meira eða minna hamlandi. 

Margt getur spilað inn í það hvort einkenni röskunar á einhverfurófi minnki, aukist, eða 

breytist á annan hátt þegar manneskja eldist, svo sem magn einkenna, annarskonar heilsufar 

og stuðningur. Rannsóknir hafa þó sýnt fram á að í mörgum tilvikum fara einkenni einhverfu 

minnkandi með aldrinum og eru til mörg dæmi um að fólk sem greinist með röskun á 

einhverfurófi sem börn myndu ekki fá greiningu á fullorðinsárum (Evald Sæmundsen og Þóra 

Leósdóttir, 2017).  

Hvert einasta barn er einstakt, og þar eru börn með röskun á einhverfurófinu ekki 

undanskilin. Eiginleikar sem teljast algengir hjá börnum með röskun á einhverfurófinu eiga 

ekki við um öll börn. Það sem börn með röskun á einhverfurófinu geta haft fram yfir önnur 

börn er ótrúleg hæfni á hinum ýmsu sviðum. Algengt er að börn með röskun á 

einhverfurófinu hafi mjög gott langtímaminni og séu góð í beinum samskiptum. Þau eru oft 

góð í stærðfræði, tækjabúnaði eða tónlist eða hverju sem þau hafa gríðarlegan áhuga á, þau 

búa oft yfir eiginleikum til að hugsa á sjónrænan hátt, eru mörg hver stundvís, hreinskilin og 

trú sér og sínum. Þau búa oft yfir miklum gáfum og sjálfstæðri hugsun sem gerir þeim kleift 

að dæma ekki aðra. Þau skilja og eru tilbúin að fara eftir reglum og búa yfir mikilli rökhugsun 

(Bal, Wilkinson og Fok, 2021).  
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Það gefur auga leið hversu mikilvægt það er að styðja við börn með röskun á 

einhverfurófi svo þau geti ræktað þessa mikilsverðu og fjölmörgu hæfileika sína og lifað sínu 

besta lífi í samfélaginu.  

  

2.2 Meðraskanir 
Eins og fram hefur komið eru einkenni barna með röskun á einhverfurófinu mismunandi eftir 

einstaklingum. Þrátt fyrir þetta eru ýmis einkenni sem mörg þeirra eiga sameiginleg. Það eru 

ýmskar raskanir sem geta fylgt því að vera með röskun á einhverfurófinu, sem kallaðar eru 

fylgiraskanir eða meðraskanir. Hér eru þær kallaðar meðraskanir, enda getur enginn sagt til 

um það hvað kemur fyrst og hvað fylgir. Hér verða taldar upp helstu meðraskanir sem geta 

komið fram hjá börnum með röskun á einhverfurófinu (Ingólfur Einarsson, 2014).  

Þegar fyrst vaknar grunur um að eitthvað frávik sé í þroska hjá barninu, er það oft 

málþroskinn sem vekur áhyggjur. Börn með röskun á einhverfurófinu byrja almennt að tala 

seinna en önnur börn, og má búast við að þau fari að mynda fyrstu orðin sín um eða eftir 

tveggja ára aldur (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014). 

Almenn viðmið í málþroska barna er að þau byrja að mynda sín fyrstu orð um eins árs aldur 

og stuttar setningar með fornöfnum um tveggja ára aldur (Þroski 1-2 ára barna, 2016).   

Almennt er talað um að þroskahömlun einkennist af verulegum takmörkunum í 

vitsmunalegum þroska og aðlögunarfærni sem kemur fram í huglægum, félagslegum og 

daglegum samskiptum (Ingibjörn Bjarnadóttir o.fl., 2014). Nokkuð algengt er að börn sem 

eru með röskun á einhverfurófinu séu einnig með þroskahömlun af einhverju tagi og 

mikilvægt er að fylgjast vel með þroska þeirra um leið og grunur vaknar um einhvers konar 

röskun (Ingibjörg Bjarnadóttir o.fl., 2014).  

Flogaveiki er talin ein algengasta og alvarlegasta taugaröskunin, og lýsir sér með 

truflunum á taugaboðum í heilanum sem koma út í flogaköstum, þar sem manneskjan er 

annað hvort með eða án meðvitundar (Duncan, Sander, Sisodiya og Walker, 2006). Þar sem 

annars eðlileg starfsemi heilans raskast þegar flogakast gengur yfir og rafmagnsbylgjur 

dreifast um hann má telja líklegt að tengsl séu milli flogaveiki og röskun á einhverfurófi, og er 

því mikilvægt að fylgjast vel með einkennum strax frá upphafi (Pétur Lúðvígsson, e.d.).  

Þau frávik í hreyfiþroska sem algengust eru hjá börnum með röskun á einhverfurófi 

eru áráttukennd hegðun og/eða seinkun í gróf- og/ eða fínhreyfingum. Einnig geta komið 

fram frávik í framkvæmd og samhæfingu hreyfinga og erfiðleikar með verkefni sem krefjast 

mikilla samhæfinga og skipulags (Ingibjörg Bjarnadóttir o.fl., 2014).  
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Áreiti og upplýsingar frá umhverfinu berast börnum í gegnum skilningarvitin fimm, 

þ.e. sjón, heyrn, snertingu, bragð og lykt, og vinna þau saman til að barnið geti veitt því 

athygli sem ætlast er til af því hverju sinni (Guðlaug Svala Kristjánsdóttir, 2021). Börn með 

röskun á einhverfurófinu beina oft allri sinni athygli að ákveðinni skynupplifun og ná ekki að 

veita því athygli sem skiptir máli hverju sinni. Athyglisbrestur sem tengist röskun á 

einhverfurófi getur verið með eða án ofvirkni (Gísli Baldursson, Páll Magnússon og H. 

Magnús Haraldsson, 2012).  

Hreyfikippir og raddkippir geta komið fram hjá börnum með röskun á einhverfurófinu 

og í sumum tilfellum eru greiningarviðmið fyrir Touretteheilkenni uppfyllt (Ingibjörg 

Bjarnadóttir o.fl., 2014).  

Einkenni kvíða eru svo algengir hjá einstaklingum með röskun á einhverfurófinu að 

sérfræðingum kemur ekki saman um hvort greina eigi kvíðaröskun sérstaklega eða líta á 

hana sem eitt af einkennum einhverfu (Ingibjörg Bjarnadóttir o.fl., 2014). Áhrif kvíðaröskunar 

á einstakling getur verið mikil, bæði andleg og líkamleg. Kvíðinn getur valdið vöðvaspennu, 

svefnleysi, eirðarleysi, verkjum, pirringi og almennri síaukinni vanlíðan sem getur haft 

langtímaáhrif á nám, vinnu og félagslíf. Því er mjög mikilvægt að grípa inn í sem allra fyrst 

(Sigrún Inga Gunnarsdóttir, 2020).  

Áráttu- og þráhyggjuröskun er algeng hjá börnum með röskun á einhverfurófinu. Hún 

einkennist af endurteknum þráhyggjukenndum hugsunum þar sem hugmyndir eða hvatir 

koma endurtekið upp í hugann og endurtekinni áráttukenndri hegðun þar sem ákveðnar 

athafnir eru endurteknar í sífellu. Þessi röskun veldur einstaklingnum sem býr yfir henni 

gríðarlegum þjáningum og ótta og mikilvægt er að gripið sé inn í um leið og fyrstu merki gera 

vart við sig (Þráhyggja og árátta, e.d.). 

Svefnraskanir og hegðunarraskanir eru algengar hjá börnum með röskun á 

einhverfurófinu. Eðlileg svefnrútína er mikilvæg til að líkaminn haldi eðlilegri starfsemi og 

heilsu og getur röskun á henni valdið andlegri og líkamlegri vanlíðan, og langvarandi 

svefnröskun getur valdið geðrænum og líkamlegum kvillum (Ýmir Vésteinsson, e.d.). 

Einstaklingar með einhverfu geta átt erfiðara en aðrir með að tjá tilfinningar sínar og segja 

frá vanlíðan sinni sem getur orsakað einkenni hegðunarröskunar. Börn sem búa yfir 

hegðunarröskunum eru talin líklegri en önnur börn til að lenda í erfiðleikum með lestur og 

nám og einnig í erfiðleikum félagslega. Það er því mjög mikilvægt að fylgjast með 

hegðunarmynstri barna með röskun á einhverfurófinu strax frá byrjun og grípa inn í um leið 

og færi gefst (Ingibjörg Bjarnadóttir o.fl., 2014).  

Allar þessar meðraskanir eiga það sameiginlegt að hægt er að koma í veg fyrir eða draga 

verulega úr áhrifum þeirra með kerfisbundinni snemmtækri íhlutun og stuðningi fyrir barnið.  
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3 Greining 

Íslenskar greiningarstöðvar styðjast við greiningarkerfi Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (e. 

World Health Organization) þegar kemur að því að greina gagntækar þroskaraskanir, eins og 

röskun á einhverfurófinu (Robledo og Ham-Kucharski, 2005/2008). Árið 2021 telur 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin að í heiminum sé um eitt barn af hverjum 160 með röskun á 

einhverfurófinu, öll með mismikil og ólík einkenni (Autism spectrum disorders, 2021).  

Þar sem röskun á einhverfurófi er ekki sjúkdómur er ekki hægt að greina hana með 

læknisfræðilegum prófunum, eins og blóðprufum eða heilaskönnum. Þetta getur gert 

greiningaraðilum erfiðar fyrir og ferlið getur orðið langt og íþyngjandi fyrir alla sem koma að 

því. Læknar og sérfræðingar horfa á hegðunarmynstur og þroskasögu barnsins til að greina 

það (Screening and diagnosis, 2020). Þó röskun á einhverfurófinu sé mjög 

einstaklingsbundin, bæði innri veruleiki einstaklingsins og einkenni sem þeir í kringum 

einstaklinginn sjá, eru ákveðin hegðunar og birtingarviðmið þegar kemur að greiningu á 

röskuninni. Íslenskar greiningarstöðvar fara eftir alþjóðlegum stöðlum þegar kemur að því að 

greina röskun á einhverfurófinu. Það er mikilvægt að hafa í huga að læknar og sérfræðingar 

greina hvort börn séu með röskun á einhverfurófi eingöngu eftir því hvernig þeir sjá og 

skynja hegðun þeirra, en ekki er tekið tillit til þess hvernig börnin sjálf skynja umhverfi sitt 

(Guðlaug Svala Kristjánsdóttir, 2021). Það má færa rök fyrir því að þetta brjóti í bága við 12. 

grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, en sú grein er einmitt ein af fjórum 

grundvallarreglum sem eru rauði þráðurinn í gegnum sáttmálann allan, og ef önnur ákvæði 

hans virðast vega á móti hvoru öðru í túlkun vega þessar fjórar grundvallarreglur hærra en 

aðrar greinar hans. Þessi 12. grein kveður á um að virða skoðanir barnsins, og að þau eigi rétt 

á því að tjá sig og hafa skoðanir um öll málefni sem hafa áhrif á líf þeirra, og að fullorðnir eigi 

að hlusta og taka mark á þeim (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1992). 

Einnig má hér vitna í samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, en þar er 

aðildarríkjum gert að tryggja að fötluð börn fái rétt á að láta skoðanir sínar óhindrað í ljós um 

öll mál sem varða líf þeirra (Sameinuðu þjóðirnar, 2006).  

Það eru til staðar þrjár grunnkröfur sem gerðar eru til að barn sé greint með röskun á 

einhverfurófinu. Til staðar þarf að vera skert færni annars vegar í félagslegum samskiptum, 

og hins vegar í málþroska og einnig þarf að vera til staðar áráttukennd hegðun (Guðlaug 

Svala Kristjánsdóttir, 2021). Hafa ber þó í huga, þrátt fyrir sterk sameiginleg 

samskiptaeinkenni, að það er engin ein sérstök hegðun sem á alltaf við um börn með röskun 

á einhverfurófinu og engin ein sérstök hegðun sem myndi algjörlega útiloka barn frá því að 

hljóta greiningu með röskun á einhverfurófinu (National Research Council (U.S.), 2001).  
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3.1 Mikilvægi greiningar 
Nokkuð hefur verið um að talað sé um það á neikvæðan hátt þegar barn fær greiningu um 

röskun líkt og einhverfurófsröskun, og þá gjarnan talað um að slík greining sé stimpill fyrir 

barnið. Þessi hygmyndafræði er úrelt og ætti að hverfa algjörlega úr daglegu tali. Guðlaug 

Svala Kristjánsdóttir, verkefnastjóri Einhverfusmtakanna á Íslandi talaði um þetta í bækling 

sem hún setti saman fyrir heimasíðu samtakanna, og nefndi í því samhengi að það séu 

mannréttindi að þekkja sjálfan sig (Guðlaug Svala Kristjánsdóttir, 2021). Eðlilegast er að líta á 

greiningu einfaldlega sem mat sérfræðinga á færni og aðstæðum einstaklingsins sem nýtist 

til að hann fái þá sérhæfðu ráðgjöf og meðferð sem hann þarf á að halda til að búa við þau 

lífsskilyrði sem hann á skilið (Stefán J. Hreiðarsson, 2008). Með greiningu fæst skýring á ýmsu 

því sem barninu sjálfu og fjölskyldu þess kunni að þykja óskiljanlegt og getur hún verið 

leiðarvísir fyrir þau og þeirra stuðningsaðila sem munu koma að barninu í framtíðinni. Einnig 

er viðeigandi greining nauðsynleg fyrir kennara barnsins, því án hennar er hætta á að 

kennarinn nái ekki að mæta barninu á réttan hátt. Þetta getur létt verulega á mögulegum 

áhyggjum foreldra barna sem hljóta greininguna, og svarað ýmsum spurningum sem þau 

kunna að hafa. Þegar greining er komin er jafnframt hægt að gera ráðstafanir til að vinna 

gegn meðröskunum sem vænta má að fylgi með röskun á einhverfurófinu, með því að vera 

sérstaklega á varðbergi fyrir einkennum þeirra. Greining getur verið forsenda stuðnings fyrir 

fjölskyldu þess greinda, en auk þess hafa ýmis foreldrasamtök og stuðningshópar verið settir 

á laggirnar fyrir aðstandendur (Stefán J. Hreiðarsson, 2008). Að fá skýringu á því sem hefur 

verið að brjótast um í höfðinu á barninu eru gleðifréttir og getur búið til skilning og opnað 

dyr fyrir nýjar lausnir og leiðir (Guðlaug Svala Kristjánsdóttir, 2021). Helsta ástæða þess hve 

mikilvæg greining er, er svo hægt sé að skipuleggja þjónustu og stuðning fyrir börn með 

röskun á einhverfurófinu. Með réttri greiningu barns er hægt að grípa inn í og veita barninu 

þann stuðning sem það á rétt á til að gera því kleift að njóta sömu réttinda og aðrir. Markviss 

greining allra fatlana og raskana og utanumhald um tölfræði þeirra er nauðsynleg þegar 

kemur að því að spá í framtíðina svo hægt sé að gera ráð fyrir þörfum á þjónustu á komandi 

árum (Stefán J. Hreiðarsson, 2008).  

3.2 Greiningarferlið 
Hvers kyns greiningarferli er strangt og mikið ferli sem krefst færa og margra sérfræðinga. 

Greiningarferli er sagt hefjast þegar grunur vaknar fyrst um að frávik séu til staðar í hegðun 

eða þroska barnsins. Það er yfirleitt hjá foreldrum barnsins sem fyrst vakna áhyggjur. 

Misjafnt er eftir einstaklingum á hvaða aldri áhyggjur foreldrar byrja að vakna en algengast 

er að það gerist um eða fyrir upphaf grunnskólagöngunnar. Einnig er misjafnt hvað það er 
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sem foreldrar taka fyrst eftir, það gæti verið einhver hegðun eða hreyfing, en algengt er að 

það snúi að málþroska (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014-b.) 

Ef barn nær grunnskólaaldri áður en grunur vaknar um að einhvers konar röskun sé til 

staðar, getur verið að kennari barnsins sé sá aðili sem verður var við fyrstu einkenni (Svandís 

Ása Sigurjónsdóttir, 2014). Eftir að grunur vaknar er farið af stað með barnið í frumgreiningu. 

Frumgreining er gerð af þar til gerðum sérfræðingum á þeim stað sem á við hverju sinni. 

Þetta getur verið í skóla barnsins, hvort sem er í grunn- eða leikskóla, á heilsugæslunni eða 

hjá sjálfstætt starfandi sérfræðingum. Í þessu ferli, sem frumgreiningin er, er færni barnsins 

ítarlega skoðuð og kortlögð og hinum ýmsu skimunarlistum er svarað um barnið (Greiningar- 

og ráðgjafarstöð ríkisins, 2021).   

Það eru tvær opinberar stofnanir sem sjá um einhverfugreiningu hjá börnum upp að 

18 ára aldri. Annars vegar er það Þroska og hegðunarstöðin sem er hluti af heilsugæslu 

höfuðborgarsvæðisins og hins vegar Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (Grunur um frávik í 
þroska barns, e.d.). Þroska- og hegðunarstöðin beinir sjónum að, meðfram greiningum á 

taugaþroskaröskunum eins og röskun á einhverfurófinu, erfiðleikum í hegðun barna (Þroska- 

og hegðunarstöð, e.d.). Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins beinir sjónum að, meðfram 

greiningum á taugaþroskaröskunum eins og röskun á einhverfurófinu, þroskafrávikum og 

alvarlegum þroskaskerðingum (Sólveig Sigurðardóttir o.fl., 2019). Þegar ferlið er komið til 

opinberra stofnanna tekur oftast við biðtími sem hefur lengst undanfarin ár og getur biðin 

verið um tvö ár eins og staðan er í dag (Þingskjal 791, 2020-2021). Þegar niðurstaða er komin 

í málið hjá þessum stofnunum er leiðarvísir sendur til skólanna um hversu mikinn stuðning 

nemandinn á rétt á að fá. Skólunum ber skylda að veita nemendum þann stuðning sem þeir 

eiga rétt á að mati greiningarstöðinni. Eins og stendur í reglugerð 584/2010 um stuðning við 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla, sem öllum grunnskólum landsins ber að starfa undir 

,,Fræðsluyfirvöld í hverju sveitarfélagi skulu fylgjast með og stuðla að því að nemendum og 

skólum sé tryggður aðgangur að sérfræðiþjónustu. Sveitarfélög skulu tryggja að viðeigandi 

sérfræðiþjónusta sé veitt í leik- og grunnskólum, ákveða fyrirkomulag hennar og stuðla að 

því að hún fari fram innan skóla.” (Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga, 2010).  

Undanfarin ár hafa tilvísanir um greiningar til greiningarstöðvanna aukist töluvert og 

eins og staðan er í dag eru um 1.000 mál send til greiningar árlega. Mönnunin á þessum 

stöðvum hefur ekki aukist með auknum fjölda tilvísana og hefur biðtíminn því lengt eins 

mikið og raun ber vitni (Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 2021).  

Skólum er ekki heimilt að sækja um aukinn fjárstuðning fyrir sérstakan stuðning fyrir 

barn fyrr en komin er greining frá þriðja stigs stofnun, sama hversu augljós þörfin er að mati 

kennara og starfsfólks skólans eða aðstandenda barnsins (Reglugerð um stuðning, 2010). 
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Þegar talað er um þriðja stigs stofnun er í þessu tilfelli átt við Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins eða Þroska- og hegðunarstöðina. Annars stigs stofnun er sérfræðiþjónusta 

sveitarfélaga og sjálfstætt starfandi sérfræðingar og fyrsta stigs stofnun eru heilsugæslur, 

leikskólar og grunnskólar. Þriðja stigs stofnanirnar veita sérhæfðustu þjónustuna (Svandís 

Ása Sigurjónsdóttir, 2014). Þegar greining er komin geta skólar sótt um aukinn fjárstuðning 

og eiga rétt á að fá ákveðna upphæð fjármagns greidda til að geta veitt barninu þann 

stuðning sem það á rétt á (Skólakerfið, e.d.).   
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4 Snemmtæk íhlutun: Markmið og mikilvægi 

Viðhorfið sem stundum heyrist um að bíða og sjá hvort nauðsyn sé á stuðningi eða íhlutun, 

og hvort frávikin í þroska barnsins muni mögulega minnka með tímanum er algjörlega barn 

síns tíma, og eykur hættu á að glata dýrmætum tíma í lífi barnsins, enda hefur mikilvægi þess 

að hefja íhlutun um leið og grunur vaknar um einhverskonar frávik í þroska margsannað sig.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að eitt af því mikilvægasta sem hægt er að gera fyrir börn 

sem glíma við raskanir er að grípa inn í eins fljótt og auðið er. Þegar tekið er eftir 

óhefðbundnum þroska eða miklum þroskafrávikum hjá börnum er það kallað snemmtæk 

íhlutun ef reynt er að hafa áhrif á þessi þroskafrávik um leið, og þá eins snemma á lífsleið 

barnsins og unnt er. Þetta miðast oftast við leikskólaár eða fyrstu grunnskólaár barnsins, en 

aðaláhersla er lögð á að þjálfun, stuðningur og íhlutun hefjist um leið og þroskafrávik 

greinast. Snemmtæk íhlutun er allur sá stuðningur sem barnið fær til að stuðla að sem 

eðlilegustum þroska, þ.m.t. vitsmumaþroska, hreyfiþroska og félagslegum þroska 

(Skólakerfið, e.d.).  

Snemmtæk íhlutun þýðir í raun einfaldlega það að gripið sé inn í aðstæður snemma, í 

þroskaferli barna með einhvers konar frávik. Hér er átt við að veita skuli aðstoð og stuðning 

til barns og fjölskyldu þess eins snemma á þroskaferli barnsins og auðið er með markvissum 

aðgerðum til þess að hafa áhrif á taugaþroska barnsins. Æskilegt er að íhlutun hefjist fyrir 6 

ára aldurinn, en allt frá fyrsta aldursári og til átta ára aldurs eru þau mótunarár þegar börn 

eru hvað mest móttækileg fyrir íhlutun. Því fyrr sem mögulegt er að byrja því betra (Sigríður 

Lóa Jónsdóttir, 2014-a.). Snemmtæk íhlutun beinist því að börnum sem greinst hafa með 

fötlun eða raskanir eða eru í áhættu varðandi annars konar erfiðleika sem geta haft áhrif á 

þroska þeirra og námsárangur og felst í því að sjá þeim fyrir þeirri þjónustu sem nauðsynleg 

er til að draga úr áhrifum sem þroskafrávikin hafa á líf þeirra (Tryggvi Sigurðsson, 2003).  

Hugmyndin um snemmtæka íhlutun kom fyrst fram á sjónarsviðið snemma á sjöunda 

áratug síðustu aldar í Bandaríkjunum, þegar fræðimenn áttuðu sig á að hægt væri að hafa 

áhrif á þroskaframvindu barna. Rannsóknir sýndu þá mikinn mun á dýrum sem fengu mikla 

örvun og stuðning á fyrstu mánuðum ævi sinnar og dýrum sem fengu takmarkaða örvun og 

stuðning. Þessar niðurstöður voru metnar svo að hægt væri að hafa áhrif á starfsemi heilans 

með markvissri örvun frá umhverfinu snemma á ævinni. Rannsóknir á snemmtækri íhlutun 

voru síðar gerðar á börnum og staðfestu þessar niðurstöður (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Á 

undanförnum árum hafa fjölmargar áætlanir um snemmtæka íhlutun verið virkjaðar víða um 

heim og árangur þeirra hefur verið óumdeildur. Grundvallarmarkmið snemmtækrar 

íhlutunar er að draga úr áhrifum meðfæddra raskanna á þroska eða reyna að koma í veg fyrir 

þau með markvissum og skipulögðum aðgerðum eins snemma og unnt er (Tryggvi 
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Sigurðsson, 2008). Áhersla er einnig lögð á að hafa áhrif á vitsmunaþroska barna með 

snemmtækri íhlutun, auk þess að hafa áhrif á hegðun og félagslega og samskiptalega færni. 

(Tryggvi Siguðsson, 2008).  

Stjórn íhlutunar í menntun barna með röskun á einhverfurófinu (e. Committee on 

Educational Interventions for Children with Autism) í Bandaríkjunum vekur athygli á 

mikilvægi þess að barn hljóti stuðning um leið og grunur um röskun á einhverfurófinu vaknar 

(National Research Council (U.S.), 2001). Þessi stuðningur ætti, samkvæmt stjórninni að vera 

kerfisbundin og þroskandi virkni í a.m.k. 25 klst á viku, allar vikur ársins. Það fer svo eftir 

hverju barni hversu mikinn tíma til viðbótar það þarf í stuðning og hvernig hann er 

framkvæmdur. Hvert barn þarf einstaklingsbundinn stuðning sem veitir því nægjanleg 

verkfæri til að takast á við lífið. Í forgangi á að vera allur stuðningur við óundirbúin eða 

óvænt samskipti, félagsleg tilsögn í mismunandi aðstæðum, vitsmunaþroski, færni til leiks og 

fyrirbyggjandi nálgun á hegðunarvanda (National Research Council (U.S.), 2001). Allur þessi 

stuðningur er mikilvægur eins snemma og auðið er þar sem barnið þarf að vita hvernig það 

getur brugðist við erfiðum aðstæðum. Sú félagslega hegðun sem börn læra snemma á 

lífsleiðinni mun fylgja þeim út allt lífið, og á þetta sérstaklega við börn með röskun á 

einhverfurófinu (National Research Council (U.S.), 2001).  

Undanfarin ár hefur þekking á einkennum einhverfu og rannsóknir á taugavísindum 

aukist til muna og rannsóknir á áhrifum markvissra þjálfana og stuðnings hafa færst í aukana. 

Þessar rannsóknir hafa sýnt fram á að snemmtæk og markviss þjálfun og stuðningur barna 

með þroskaraskanir hafa mikil áhrif á þroskaframvindu þeirra til framtíðar. Það er því 

mikilvægt að börn hljóti alla þá þjónustu sem þau eiga rétt á um leið og hægt er, til að 

framtíðarhorfur þeirra verði sem allra bestar (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014-b.).   

 

4.1 Snemmtæk íhlutun í hinu almenna skólakerfi 
Snemmtæk íhlutun er mikilvægur liður í því sem skólakerfið getur gert til þess að koma sem 

best til móts við þá nemendur sem þurfa á stuðningi að halda vegna einhvers konar raskana 

eða frávika og með því móti unnið sem best með börnin og þau undirbúin undir sjálfstætt líf 

og sem besta og mesta þátttöku í þjóðfélaginu í framtíðinni. Ein af meginreglum Samnings 

Sameinuðu þóðanna um réttindi fatlaðs fólks er að fatlað fólk geti tekið fullan og virkan þátt í 

samfélaginu án aðgreiningar og fái til þess jöfn tækifæri. Einnig er í samningum talað 

sérstaklega um rétt barna til snemmtæks stuðnings, sem byggður er á þörfum og styrk hvers 

einstaklings. Lögð er áhersla á að stuðningur byrji eins snemma og unnt er til að draga úr 
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fötlun og koma í veg fyrir frekari fötlun eins og framast er kostur (Sameinuðu þjóðirnar, 

2006).  

Það er mjög mikilvægt, til að ná sem bestum árangri, að snemmtæk íhlutun hefjist um 

leið og grunur um hvers kyns frávik vaknar og þegar um röskun á einhverfurófinu er að ræða 

er mikilvegt að vinna með viðurkenndar aðferðir og þjálfun fyrir börn á einhverfurófi. 

Rannsóknir hafa sýnt svo ekki sé um villst fram á mikilvægi þessarar íhlutunar. Uppbygging 

slíkrar þjónustu er í nokkrum þáttum. Þjónustan hefst á fræðslu fyrir þjónustuaðila og 

aðstandendur þar sem fram er sett þjónustuáætlun. Þá eru sett teymi í kringum barnið eins 

og við á hverju sinni, annars vegar umsjónarteymi sem inniheldur foreldra, stuðningsaðila, 

kennara, stjórnendur og fleiri aðila sem koma markvisst að barninu og sjá um íhlutunina og 

hins vegar þjónustuteymi, þar sem þeir eru sem koma daglega að barninu, eins og foreldrar 

og kennarar. Síðast en ekki síst er svo eftirfylgni og er þetta gert með atferlisþjálfun og 

skipulagðri kennslu, og mjög mikilvægt er að eftirfylgnin sé skipulögð og markviss til að 

íhlutunin geri það gagn sem ætlast er til (Snemmtæk íhlutun, e.d.).   

Þeir einstaklingar sem hafa með höndum umsjón með snemmtækri íhlutun hjá barni, líkt 

og þroskaþjálfar, iðju- og sjúkraþjálfarar, og leikskóla- og grunnskólakennarar þurfa að hafa 

þekkingu á þeim aðferðum sem beitt er og miðast við þarfir hvers einstaklings. Sá sem sér 

um snemmtæka íhlutun barna með röskun á einhverfurófinu verður að hafa sérþekkingu á 

eðli röskunarinnar og meðraskana og þekkingu á því hvaða aðferður eru líklegastar til 

árangurs. Þá þarf hann bæði að þekkja almennar aðferðir sem eru algengastar til árangurs 

hjá börnum með röskun á einhverfurófi og hafa nægan skilning til að greina hvert tilvik fyrir 

sig. Góð og náin samvinna fagfólks við foreldra þegar kemur að snemmtækri íhlutun er ekki 

minna mikilvæg. Markmiðið er að veita foreldrum stuðning þegar kemur að samskiptum við 

barnið til að þeir geti með markvissum hætti örvað þroska barna sinna í samráði við fagólk, í 

stað þess að standa á hliðarlínunni sem áhorfendur snemmtækrar íhlutunar. Með þessu er 

foreldrum og fjölskyldu barnsins veittur stuðningur og ráðgjöf til að takast á við þá erfiðleika 

sem þroskaröskunin getur haft í för með sér, og getur bætt samskipti þeirra til muna. 

Mikilvægt er að íhlutunin fari fram við eðlilegar aðstæður barnsins, eins og í skólanum eða á 

heimilinu, í stað þess að það fari úr skólanum í aðstæður sem það þekkir ekki til í hvert sinn 

sem markviss íhlutun á sér stað (Tryggvi Sigurðsson, 2008).   

Kennarar eru ein sú stétt sem þjónar mikilvægu hlutverki hvað varðar snemmtæka 

íhlutun hjá börnum með röskun á einhverfurófinu. Því er nauðsynlegt að kennarar hljóti 

viðeigandi þjálfun og stuðning til að geta tekist á við röskunina á réttan hátt. Nú þegar skóli 

án aðgreiningar er við lýði í íslensku samfélagi eru það almennir umsjónarkennarar sem 

takast á við það verkefni að kenna börnum með röskun á einhverfurófinu, ásamt öllum 
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öðrum börnunum í bekknum. Í rannsóknum þar sem hefur verið skoðað viðhorf kennara til 

stefnunar um skóla án aðgreiningar hafa niðurstöður leitt í ljós að þeim finnst vanta þjálfun 

og hæfni til að takast á við óvæntar áskoranir sem felast í stefnunni (Edda Óskarsdóttir, 

Hermína Gunnþórsdóttir, Birna M. Svanbörnsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2021). Um þetta 

verður meira fjallað í kaflanum um fyrri rannsóknir.  

Ýmislegt er hægt að gera til að tryggja öruggt umhverfi fyrir börn með röskun á 

einhverfurófi sem koma inn í grunnskóla í fyrsta sinn. Sjónræn vinna getur hentað þeim vel 

til að venjast breytingum, t.d. myndir eða texti sem sýnir reglur eða dagskrá dagsins. Það 

getur verið mikilvægt að koma upp skynvænum rýmum þar sem börn með röskun á 

einhverfurófi geta komið sér fyrir til að fá næði og safna orku þegar áreiti er orðið of mikið. 

Þarna ætti að vera algjör ró með þægilegri lýsingu og þeirri athöfn sem barninu þykir 

skemmtileg og orkugefandi eins og bók eða tölvuleikur (Guðlaug Svala Kristjánsdóttir, 2021).  

Þegar fagfólk af mismunandi stéttum með mismunandi menntun kemur saman og vinnur 

markvisst með vísindalegum aðferðum í náinni samvinnu með aðstandendur barna með 

röskum á einhverfurófinu með það að markmiði að bæta þá þjónustu sem þeim stendur til 

boða, er til staðar snemmtæk íhlutun í háum gæðaflokki (Tryggvi Sigurðsson, 2008).  

 



21 

 

5 Fyrri rannsóknir 

Margar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á efninu og fræðigreinar gefnar út á 

undanförnum árum.  

Í nýrri grein, sem gefin var út árið 2021, er fjallað um mikilvægi viðhorfs kennara til 

mismunandi þarfa nemenda þegar kemur að menntun án aðgreiningar. Rannsókn var 

framkvæmd fyrr sama ár í Frakklandi á almennu viðhorfi kennara til nemenda með sérþarfir, 

þar sem spurningalistar voru sendir út til 311 kennara. Niðurstaða þessarar rannsóknar var 

sú að viðhorfið virtist neikvæðast þegar kom að menntum án aðgreiningar fyrir nemendur 

með röskun á einhverfurófi, miðað við aðrar sérþarfir. Einnig kom í ljós marktækur munur á 

viðhorfi almennra kennara til nemenda með sérþarfir og sérgreinakennara. Vegna mikilvægi 

viðhorfs kennara til nemenda með hvers kyns raskanir er þetta neikvæða viðhorf almennra 

kennara til nemenda með röskun á einhverfurófinu augljóslega eitthvað sem þarf að 

rannsaka betur og laga (Jury, Perrin, Rohmer og Desombre, 2021).  

Önnur svipuð rannsókn var gerð árið 2020 í Filippseyjum á nemendum með röskun á 

einhverfurófi í skóla án aðgreiningar, og mikilvægi hlutverks umsjónarkennarans. Í greininni 

er talað um að kennarinn beri ábyrgð á að skapa fullnægjandi lærdómsaðstöðu fyrir börn 

með röskun á einhverfurófinu til að menntun án aðgreiningar geti átt sér stað. Rannsókn var 

gerð á reynsluheimi kennara og hvernig þeir meðhöndla börn með röskun á einhverfurófinu í 

skólakerfi án aðgreiningar. Rannsóknin leiddi í ljós að kennarar upplifðu mismunandi 

áskoranir sem þeim þótti mis erfitt að bregðast við. Allir voru kennararnir sammála um að 

með réttum verkfærum væri skólakerfi án aðgreiningar jákvætt umhverfi fyrir nemendur 

með sérþarfir og að kennarar og stjórnendur bæru ábyrgð á að skapa fullnægjandi 

lærdómsaðstöðu fyrir öll börn. Til þess að þetta gengi upp hins vegar þyrftu þeir viðeigandi 

þjálfun og stuðning til að takast á við aðstæður sem yrðu þeim erfiðar (De La Cruz, 2020). 

Árið 2020 var í Bandaríkjunum rannsakað hvers vegna nemendur með röskun á 

einhverfurófi virtust enn eiga í meiri erfiðleikum en aðrir með námið þrátt fyrir innleiðingu 

skóla án aðgreiningar og laga sem áttu að tryggja jafnan aðgang allra til náms. Rannsóknin 

leiddi í ljós að með aukinni innleiðingu skólakerfis án aðgreiningar hafa stjórnendur og 

umsjónarkennarar aukna tilhneigingu til að gleyma kerfisbundinni snemmtækri íhlutun fyrir 

börn með röskun á einhverfurófinu. Ástæðan fyrir þessu er líklega að erfiðara er að einbeita 

sér að einum nemanda þegar kennari hefur breiðan hóp af um 20 nemendum (Meindl, 

Delgado og Casey, 2020).  

Árið 2020 var í Litháen lagt í að kanna helstu áskoranir sem kennarar standa frammi 

fyrir þegar kemur að nemendum með röskun á einhverfurófinu í skólakerfi án aðgreiningar. 

Rannsóknin leiddi í ljós að helstu árekstrarnir sem kennarar tóku eftir hjá börnum með 
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einhverfu inni í skólastofum voru hegðunarvandamál, erfiðleikar að fá börnin til að taka þátt 

í sameiginlegri starfsemi bekkjarins, og erfiðleikar í samvinnu með öðrum kennurum, 

starfsmönnum og foreldrum. Kennarar sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um að þá 

skorti hæfni og þjálfun til að vinna með börnum með röskun á einhverfurófinu, og að fyrsta 

skrefið til að menntun án aðgreiningar virki væri aukin þjálfun og stuðningur fyrir kennarana 

(Raudeliunaité og Steponéniené, 2020). 

Árið 2020 var birt grein þar sem fram kom gagnrýni á að Kanadíska skólakerfið stæði 

ekki undir loforði sínu um menntun án aðgreiningar þegar kemur að börnum með röskun á 

einhverfurófinu. Höfundar greinarinnar töldu þetta helst stafa af fimm ólíkum þáttum. Í 

fyrsta lagi á sér stað sífelld lækkun á fjármögnun í menntakerfið, í öðru lagi ófullnægjandi 

einstaklingsnámskrár, í þriðja lagi ófullnægjandi þjálfun og stuðningur fyrir kennara, í fjórða 

lagi er um að kenna hvernig yfirvöld tala um einhverfu í landinu og í fimmta lagi réttur 

foreldra til að taka börn sín úr almennum skólum (Lord, 2020).  

Eins og glögglega má sjá út frá niðurstöðum þessara rannsókna þá eru ýmsir 

áhættuþættir þegar kemur að skóla án aðgreiningar sem börn sem þurfa á sérstökum 

stuðningi að halda, svosem börn með röskun á einhverfurófi, eiga í hættu á að verða fyrir 

barðinu á. Kennarar, stjórnendur og aðrir starfsmenn þurfa sérstaklega að stíga varlega til 

jarðar þegar kemur að börnum með röskun á einhverfurófinu. Umsjónarkennarar þurfa að fá 

nægilega þjálfun og stuðning til að geta veitt þessum börnum þann stuðning sem þau eiga 

rétt á samkvæmt lögum. 

Eitthvað minna er um innlendar rannsóknir á efninu en þó eru þær til.  

Árið 2010 skrifuðu þær Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir grein byggða á 

niðurstöðum rannsóknar sem framkvæmd var sama ár. Rannsóknin sneri að skipulagi og 

framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar í fimm grunnskólum á Íslandi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu, út frá spurningalistum, að meirihluti kennara sem tóku þátt höfðu 

jákvætt viðhorf gagnvart menntakerfi án aðgreiningar. Einnig sýndu niðurstöður aukna 

samvinnu starfsfólks með innleiðingu skóla án aðgreiningar og þar af leiðandi aukna blöndu 

nemenda með sérþarfir í almenna bekki (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010).   

Árið 2021 birtist grein eftir þau Eddu Óskarsdóttur, Hermínu Gunnþórsdóttur, Birnu M. 

Svanbjörnsdóttur og Rúnar Sigþórsson þar sem þau fjölluðu um framkvæmd stefnu um 

menntun fyrir alla hér á landi og viðhorf skólafólks til stefnunnar ásamt tillögum þeirra um 

aðgerðir. Þau töluðu um að þrátt fyrir skýra stefnu um menntun án aðgreiningar hér á landi 

virtist skólasamfélagið ekki hafa skýra mynd af hugtakinu né skýran skilning á hvað það fæli í 

sér. Höfundar greinarinnar fóru yfir niðurstöður funda sem haldnir voru árið 2018 af 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu um menntun fyrir alla. Á fundunum voru 
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leikskólakennarar, grunnskólakennarar, framhaldsskólakennarar, fulltrúar 

frístundarþjónustu, foreldrafélaga, skólaskrifstofa, félagsþjónustu, skólaþjónustu og 

heilsugæslu og var markmið fundanna að skapa umræðu þessa hópa um stefnu menntunar 

án aðgreiningar, og hvaða breytingar þyrfti að gera til að hún myndi virka sem best. 

Niðurstöður fundanna gáfu til kynna að þátttakendum þætti tilefni til að endurhugsa 

menntun kennara með stefnuna um menntun án aðgreiningar í huga og þannig að auka 

þekkingu kennara á hvers kyns röskunum og margbreytileika. Einnig þótti þátttakendum 

vanta stuðning og ráðgjöf fyrir kennara frá fyrsta degi skólans. Þátttakendur voru sammála 

um að leggja þyrfti áherslu á snemmtæka íhlutun hjá börnum og þar ætti greining ekki að 

vera forsendan fyrir því  að nemandinn fengi stuðning, heldur mat kennarans og 

aðstandenda nemandans (Edda Óskarsdóttir, Hermína Gunnþórsdóttir, Birna M. 

Svanbjörnsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2021).  
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6 Fyrstu ár grunnskólagöngunnar  

Tilfærslan frá leikskóla yfir í grunnskóla er stór stund í lífi allra barna og miklar breytingar 

taka við. Börnin fara úr því að mæta á hverjum degi á stað þar sem megináhersla er lögð á að 

styrkja sjálfsmynd þeirra, félagsleg samskipti, samvinnu, umönnun og leik og í það að mæta á 

stað þar sem megináhersla er lögð á kennslu í lestri og stærðfræði og kennarastýrð 

viðfangsefni (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Auðvitað er lögð áhersla á mannleg samskipti í 

grunnskóla, rétt eins og leikskóla, en kennslan á að vera í fyrirrúmi og reglur verða mun meiri 

og strangari en þær voru í leikskólanum. Mesta breytingin er líklega munurinn á valdinu sem 

börnin hafa yfir eigin gjörðum, í leikskóla eru þau frjálsari til leiks og hreyfingar en í 

grunnskóla er þeim ætlað að sitja kyrr og hlusta í ákveðinn tíma og fara eftir fyrirmælum 

allan daginn (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Húsnæði grunnskóla eru oft gjörólík húsnæði 

leikskólans. Grunnskólar eru yfirleitt mun stærri stofnanir en leikskólarnir með fleiri ganga og 

stofur, og þar er mun fleira fólk á öllum aldri gangandi um. Félagslegar aðstæður barna 

breytast mikið við flutning úr leikskóla yfir í grunnskóla, í grunnskóla eru fleiri börn og fleiri 

fullorðnir til að hafa samskipti við og börnin eru orðin yngst í skólanum. Væntingar frá 

kennurum og öðrum starfsmönnum skólanna verða líka aðrar þegar börnin koma upp í 

grunnskóla, kennslan tekur við af leiknum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

Þessi flutningur milli skólastiga er augljóslega stórt skref og stór breyting í lífi barna og 

mikilvægt að undirbúa börn vel undir hann. 

Eins og fram kom hér að ofan þá geta börn með röskun á einhverfurófi átt erfiðara en 

önnur börn með miklar breytingar og því er mjög mikilvægt að halda sérstaklega utan um 

þau og veita þeim og fjölskyldum þeirra sérstakan stuðning í þessum breytingum til að gera 

þær sem auðveldastar og þægilegastar (Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014-a.). Í 16. grein laga um 

leikskóla nr. 90/2008 er gerð grein fyrir tengslum milli leikskóla og grunnskóla. Þar er tekið 

fram að gagnvirkt samstarf eigi að vera þar á milli til að gera tilfærslu barna með sérþarfir 

milli þessara stofnana sem auðveldasta, og að persónuupplýsingar um hvert barn skuli liggja 

fyrir og fylgja barninu í grunnskólann. Flutningurinn milli skólastiganna er í höndum foreldra, 

starfsfólks leikskólans og grunnskólans og ráðgjafa sveitarfélaga og er góð samvinna á milli 

allra aðila lykillinn að þægileri tilfærslu barnsins milli skólastiga (Lög um leikskóla, 2008).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á þau miklu áhrif sem fyrstu ár grunnskólagöngu barna hafa á 

alla þeirra grunnskólagöngu. Börn sem lenda í miklum erfiðleikum og árekstrum við flutning 

sinn frá leikskólanum í grunnskóla og einnig á fyrstu tveimur árum sínum í grunnskóla og eiga 

erfitt með að aðlagast nýjum og breyttum aðstæðum eru líklegri til að eiga áfram við þessa 

erfiðleika að stríða í gegnum alla sína grunnskólagöngu, og jafnvel lengur. Hins vegar eru 

börn sem eiga jákvæða upplifun af flutningi sínum úr leikskóla yfir í grunnskóla og af sínum 
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fyrstu grunnskólaárum, líklegri til að eiga áfram jákvæða upplifun í gegnum sína skólagöngu. 

Þetta gildir bæði um námslegu og félagslegu hliðina (Ramey og Ramey, 2014).  

Snemmtæk íhlutun var efld sérstaklega í kjölfar þess að rannsóknir sýndu fram á mikinn 

mun á námsárangri barna sem áttu undir högg að sækja félagslega á fyrstu árum ævi sinnar, 

miðað við önnur börn sem bjuggu við betri félagslegar aðstæður á sínum fyrstu árum. Þessar 

aðgerðir skiluðu góðum árangri (Tryggvi Sigurðsson, 2008).  
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7 Réttindi allra til náms 

Þann 30. mars árið 2007 undirritaði Ísland samning sem samþykktur var á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna í lok árs árið 2006 um réttindi fatlaðs fólks. Samningurinn var þó ekki 

fullgiltur hér á landi fyrr en seinni hluta árs 2016, eða þann 23. September, en þá var Ísland 

eitt síðasta ríkið í Evrópu til að fullgilda samninginn. Samkvæmt stjórnarsáttmála 

ríkisstjórnarinnar er stefnt að því að leiða samninginn í heild sinni í lög, og myndi það auka 

gildi hans fyrir íslenskum dómstólum (Sameinuðu þjóðirnar, 2006). Allar manneskjur hafa 

ákveðin réttindi sem við köllum mannréttindi. Fatlað fólk á í hættu á að lenda í því að 

mannréttindi þeirra séu brotin og á þessi samningur að tryggja það að fatlað fólk búi í raun 

við sömu mannréttindi og ófatlaðir, að réttur þeirra til virkrar þátttöku á öllum sviðum 

samfélagsins sé virtur og að fatlað fólk hafi möguleika til jafns við aðra. Fatlað fólk á einnig 

rétt á því að þeim sé ekki mismunað sökum fötlunar og getur ýmis aðlögun verið nauðsynleg 

til þess að fatlað fólk hafi sömu réttindi og aðrir, á það til að mynda við um við um aðgengi 

fatlaðra, að gert sé ráð fyrir þeim þegar verið er að gera áætlanir í hættuástandi og fleira. 

Samningur þessi á einnig að vinna gegn fordómum og breyta viðhorfi til þeirra í samfélaginu 

til hins betra (Sameinuðu þjóðirnar, 2006). 

Í 24. grein samningsins er rætt um menntun fatlaðs fólks. Þar segir að aðildarríki 

samningsins skuli tryggja fötluðum einstaklingum sama rétt til menntunar og ófatlaðir fái. 

Þau skuli tryggja með öllum ráðum og dáðum að fatlað fólk geti sótt sér menntun við hæfi á 

öllum skólastigum þess lands, hvort heldur sem horft er til aðgengis, kostnaðar eða hvers 

annars sem getur valdið mismunun á menntun (Sameinuðu þjóðirnar, 2006).  

Það er réttur allra barna að fá nám við hæfi innan almenna skólakerfisins og að komið sé 

til móts við þeirra þarfir í grunnskólum hér á landi. Í 17. grein í lögum um grunnskóla nr. 

91/2008 segir „Nemendur grunnskóla eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í 

almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis.“ (Lög um 

grunnskóla, 2008). Og í 3. grein reglugerðar nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga 

við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum segir „Fræðsluyfirvöld í hverju 

sveitarfélagi skulu fylgjast með og stuðla að því að nemendum og skólum sé tryggður 

aðgangur að sérfræðiþjónustu. Sveitarfélög skulu tryggja að viðeigandi sérfræðiþjónusta sé 

veitt í leik- og grunnskólum, ákveða fyrirkomulag hennar og stuðla að því að hún fari fram 

innan skóla.“ (Skólakerfið, e.d.). 

Árið 1994 var hin svokallaða Salamanca yfirlýsing samþykkt af fleiri en 100 ríkjum, 

meðan annars Íslandi, og fól hún í sér að skóli án aðgreiningar yrði ríkjandi stefna í 

menntamálum hér á landi (Menntamálaráðuneytið, 1995). Skóli án aðgreiningar felur í sér að 

allir eiga rétt á að sækja sér menntun í almennum skólum í sínu heimahverfi, óháð 
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aðstæðum þeirra og stöðu í þjóðfélaginu. Hver sem er, óháð kyni, þjóðerni, fötlun eða öðru, 

á rétt á því að vera mætt í almenna skólakerfinu á sínum forsendum og eftir sínum þörfum 

og stefnan á að tryggja rétt allra barna á viðurkenningu og þátttöku í skólastarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Einnig er talað um skóla án aðgreiningar í lögum um grunnskóla frá árinu 2008 og einnig í 

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 þar sem talað er um að tækifæri allra barna eiga að 

vera jöfn óháð aðstæðum og atgervi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Til að 

mæta markmiðinu um skóla án aðgreiningar er notast við einstaklingsmiðað nám. Þá er 

áherslan ekki á að allir læri það sama á sama tíma, heldur lagar kennarinn námsmarkmið, 

kennsluaðferðir, námsefni og kennsluskipulag að þörfum hvers nemanda. Með þessu er ýtt 

undir félagslega þátttöku allra nemenda bekkjarins (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008). 

Einstaklingsnámskrá er unnin út frá upplýsingum um færni nemandans, hvaða námsaðferðir 

henta honum best, áhugasviði hans og þann stuðning sem honum er nauðsynlegur og þar 

koma fram markmið og áætluð framkvæmd til að ná þeim. Misjafnt er hvað þarf að laga að 

þörfum hvers nemanda, en vaninn er að einstaklingsnámskrá sé unnin upp úr námskrá 

bekkjarins og breytingar gerðar á henni eftir því sem hentar og á við hverju sinni (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2008).  

Tilgangurinn með því að skapa einn skóla fyrir alla er að skapa samfélag þar sem 

margbreytileiki er viðurkenndur sem hluti af samfélagi okkar. Það miðar að því að stuðla að 

fullri þátttöku allra hópa í samfélaginu og draga úr fordómum og jaðarsetningu ákveðinna 

hópa. Til þess að þetta sé hægt er frumforsenda að almenna skólakerfið sé í stakk búið að 

taka þetta hlutverk að sér. Tryggja þarf fjármagn og stuðning við skóla og menntun og 

þjálfun kennara til að gera þetta að veruleika. Með þessu er verið að tryggja mannréttindi 

allra hópa. Sérskólar fyrir ákveðna samfélagshópa ganga gegn þessu markmiði og vinna gegn 

því að mannréttindi þeirra til virkrar samfélagsþátttöku til jafns við aðra séu virt 

(Menntamálaráðuneytið, 1995). Farið var af stað í þessa vegferð til þess að reyna að stemma 

stigum við því að börn með þroskafrávik, fatlanir og aðrar raskanir, sem mögulega hefðu 

annars gengið í sér skóla, einangrist félagslega og fái þá félagslegu örvun sem jafnaldrar 

þeirra fá og veita þegar gengið er í sama skóla. Umræða hefur komið upp í blöðum og á 

samskiptamiðlum þar sem bent hefur verið á að almenna skólakerfið nái ekki að uppfylla 

skyldu sína gagnvart fötluðum nemendum. Þetta getur gert það að verkum að þeir einangrist 

félagslega, og jafnvel meira en þeir hefðu ef þeir hefðu gengið í sérskóla (Guðrún 

Hálfdánardóttir, 2019).  Nýlegar rannsóknir, sem t.d. rætt var um í kaflanum um fyrri 

rannsóknir, sýna fram á áskoranir sem nemendur með röskun á einhverfurófinu standa 

frammi fyrir í skólakerfi án aðgreiningar, miðað við skóla með sérdeildir, og virðast þessar 
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áskoranir helst eiga upptök sín í skertri þekkingu kennara á röskuninni og hvernig þeir eigi að 

bregðast við óvæntum aðstæðum. Einnig má rekja árekstrana sem börnin verða fyrir til 

skorts á stuðningi vegna biðtíma til að fá greiningar (Meindl o.fl., 2020). 

Öll börn eiga rétt á því að vera mætt á jafnréttisgrundvelli og fá þá þjónustu sem þeim 

ber innan skólakerfisins. Á Íslandi eru lög og löggiltir samningar sem skylda skóla til að veita 

börnum þennan rétt. 
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8 Umræður  

Líkt og fram kemur hér að ofan, í kaflanum um meðraskanir, geta einkenni röskunar á 

einhverfurófi verið margskonar og tekið á sig ýmsar birtingarmyndir. Ólík samskiptaform eru 

eitt það helsta sem einkennir börn með röskun á einhverfurófinu. Einnig geta verið til staðar 

áskoranir í sambandi við hegðun, málþroskaraskanir, annars konar þroskaraskanir, kvíði, 

áráttu og þráhyggjuröskun, og fleiri meðraskanir, svo fátt eitt sé nefnt. Það er ljóst að flestar 

þessar skerðingar krefjast þess að nemandi fái stuðning inní í kennslustofu til þess að geta 

tekið virkan þátt sem nemandi í skóla án aðgreiningar. Það er því frumskilyrði að hið almenna 

skólakerfi sé vel í stakk búið að taka á móti breiðri flóru ólíkra samskiptaforma til að 

menntun án aðgreiningar geti orðið að veruleika.  

Í kaflanum um greiningar og greiningarferli kom fram að skilyrði er að greining frá þriðja 

stigs stofnun þurfi að liggja fyrir svo hægt sé að sækja um sérstakan stuðning fyrir nemanda. 

Með aukinni eftirspurn eftir greiningum undanfarin ár, og vegna þess hve tímafrekt ferlið er 

og krefst sérhæfðar þekkingar, hefur sá tími sem það tekur að bíða eftir greiningu lengst 

töluvert og er nú um tvö ár eftir að mál barns fer út fyrir veggi skólans. Miðað við þessa 

tímalengd ferlisins má ætla að talsverður hópur barna verði án stuðnings fyrstu tvö eða þrjú 

ár grunskólagöngu sinnar.  

Í kaflanum um réttindi allra til náms var talað um Samning sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, Salamanca yfirlýsinguna, ásamt lögum um grunnskóla og Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. Í þessum samningum og lögum, sem íslenskum skólum ber skylda að 

starfa undir, er börnum með sérþarfir tryggður réttur um þann stuðning sem þau þurfa á að 

halda til að þau geti stundað nám í hinu almenna skólakerfi til jafns við önnur börn. Það hvílir 

því skylda á íslenskum stjórnvöldum að veita börnum með sérþarfir þennan stuðning 

samkvæmt bæði innlendum lögum og alþjóðlegum samningum og sáttmálum.  

Í þessu samhengi hafa sérfræðingar talað um mikilvægi snemmtækrar íhlutunar. 

Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kveður einnig á um rétt barna með 

sérþarfir til snemmtæks stuðnings. Snemmtæk íhlutun getur dregið verulega úr áhrifum 

þroskaröskunar til framtíðar og bætt samskiptahæfileika barna til muna sem gefur þeim færi 

á að bæta félagsleg tengsl. Þannig getur snemmtæk íhlutun, eins og kom fram hér að ofan, 

verið mikilvægur þáttur í að undirbúa börn með sérþarfir undir það að verða sjálfstæðir 

þátttakendur í samfélaginu. Eins og fram kemur í kaflanum um fyrstu ár 

grunnskólagöngunnar geta fyrstu árin haft mikið að segja um framhaldið, bæði námslega og 

félagslega, og því mikilvægt að fara rétt að.  

Kennarar eru þeir aðilar sem jafnan eyða miklum hluta dags með barninu og má því gera 

ráð fyrir að þeir þekki hvað mest til þarfa barnsins. Kennarar eru menntaðir í að meta 
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stuðningsþörf hvers nemanda og væri því ekki úr vegi að auka traust til þeirra til að meta 

hvort og þá hvers konar stuðning barn þarf á að halda, á meðan beðið er eftir frekari 

leiðsögn frá greiningarmiðstöðvum. Í kaflanum um fyrri rannsóknir er stiklað á stóru um 

hvernig þróun menntunar kennara helst ef til vill ekki í hendur við stefnuna um skólakerfi 

fyrir alla. Samhliða auknu fjármagni inn í kerfið til að stytta biðtíma eftir greiningum þykir 

kennurum vanta upp á þjálfun og hæfni til að takast á við hinar ýmsu áskoranir sem verða 

inni í kennslustofum þegar kemur að menntun fyrir alla.  

Vert er að taka fram að nú er í gangi átaksverkefni til að stytta biðlista á Þroska- og 

hegðunarstöðinni. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins fær þá sérstakt 75 milljóna króna 

viðbótarfjármagn til að bregðast við aukinni eftirspurn eftir greiningum og lengri biðlistum 

(Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, 2021).  

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram verður að teljast erfitt að draga þá ályktun að 

kerfið uppfylli þau skilyrði sem þurfa að vera til staðar til að hægt sé að vinna eftir þeim 

lögum og reglum sem sett eru hér á landi varðandi börn með raskanir.  

Það er mikilvægt að hafa í huga að menntakerfið okkar og allir ferlar í kringum það er 

síbreytilegt og ávalt er verið að reyna að stuðla að bætingum. Samhliða þessu verður að gera 

meiri kröfur um kerfisbreytingar í kringum börn með sérþarfir og greiningarferlið í heild sinni. 

Stjórnvöld virðast ekki vera að mæta þeim skuldbindingum sem þau hafa tekist á herðar og 

eru það börn með sérþarfir sem verða fyrir barðinu á þessum brotum.  

Það væri áhugavert að skoða betur aðferðir til þess að stytta þá biðlista sem eru í 

greiningar hjá börnum. Með styttingu biðlistanna væri hægt að mæta fyrr þeim börnum sem 

sannarlega þurfa að fá sérstakan stuðning og þjónustu og með því vonandi auka þeirra 

lífsgæði og möguleika í framtíðinni. Á meðan biðlistar eru eins langir og raun ber vitni væri 

líklegast til árangurs að felld yrði niður sú skylda að greining sé forsenda þess að börn fái 

þann stuðning sem þau eiga rétt á.  
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9 Lokaorð  

Markmið þessarar ritgerðar var að skoða þann tíma sem það tekur að fá greiningu fyrir börn 

með röskun á einhverfurófinu með tilliti til mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og réttindum 

barna til stuðnings. Eftir að hafa skoðað greiningarferlið og tímann sem það tekur að veita 

börnum þann stuðning sem þau þurfa og eiga rétt á samkvæmt lögum verður að telja að 

þetta stangist á við Samning sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, lög um 

grunnskóla, Salamanca yfirlýsinguna og Barnasátmála Sameinuðu þjóðanna. Öll þessi lög og 

sáttmálar eiga að tryggja börnum með sérþarfir rétt á þeim stuðningi sem þau þurfa til að 

taka virkan þátt í almennu skólakerfi til jafns við aðra. Eins og staðan er í dag bíða börn með 

röskun á einhverfurófinu að jafnaði í tvö til þrjú ár eftir stuðningi og á meðan á biðinni 

stendur fá þau ekki sömu tækifæri og önnur börn í hinu almenna skólakerfi.  
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