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Ágrip 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.A. gráðu í þroskaþjálfafræðum við Háskóla 

Íslands. Viðfangsefni ritgerðarinnar er að sýna hvaða þjálfunarleiðir eru í 

boði fyrir einhverf börn á Íslandi sem og að varpa sýn á hverjir það eru sem 

velja þjálfunarleiðir fyrir börnin og hvað ræður því vali. Við vinnu að 

ritgerðinni öfluðum við okkur fræðilegra heimilda, tókum viðtöl við fagfólk og 

gerðum könnun þar sem við lögðum stuttan spurningalista fyrir leikskóla í 

öllum sveitarfélögum landsins. Könnunin byggðist upp á því að finna út hvað 

leikskólar sveitarfélaganna eru að bjóða einhverfum börnum er kemur að 

þjálfunarleiðum. Eru leikskólar sveitarfélagsins til að mynda að bjóða upp á 

fleiri en eina þjálfunarleið í sama leikskólanum og er einhver munur á 

stuðningi sem barn fær eftir þjálfunarleiðum?  

Megin niðurstöður könnunarinnar voru þær að í fæstum tilfellum voru 

leikskólar að bjóða upp á fleiri en eina þjálfunarleið. Öll sveitarfélögin tóku 

þó skýrt fram að enginn munur væri á stuðningi sem börn fengju eftir 

þjálfunarleiðum, fötlun og þörf barns væri aðalatriðið. 
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1.Inngangur 

 

Einhverfa hefur að undanförnu oft verið kölluð tískufyrirbrigði. Sagt er að 

svo margt hafi verið skrifað um einhverfu og málefni tengd einhverfu að það 

sé eins og eitthvert tískufyrirbrigði. Að okkar mati er ástæða fyrir því hversu 

mikið hefur verið fjallað um einhverfu. Það er einfaldlega svo margt nýtt sem 

verið er að uppgötva um einhverfu og líf einstaklings með einhverfu enn 

þann dag í dag. Höfundar verkefnisins hafa báðir unnið í einhver ár með 

einhverfum einstaklingum og finnst okkur báðum sem dyr að nýjum heimi 

hafi opnast fyrir okkur, er við hófum þá vinnu. Á öðru misseri í 

þroskaþjálfafræðum velja nemendur að sérhæfa sig í málefnum fullorðinna 

eða málefnum barna og unglinga og völdum við báðar að sérhæfa okkur í 

málefnum barna og unglinga þar sem áhugasvið okkar liggur þar. Þegar kom 

að vali á viðfangsefni fyrir lokaritgerð okkar var því ekki skrítið að málefni 

einhverfra barna hafi verið efst á lista hjá okkur báðum. Okkur langaði 

báðar til að vita meira um þær þjálfunarleiðir sem í boði væru fyrir einhverf 

börn hér á landi og hver velur þjálfunarleiðir fyrir börnin. Við byrjuðum á því 

að safna að okkur fræðilegum heimildum um það hvað væri í boði og að 

sjálfsögðu heimildum um þær þjálfunarleiðir. Hér nýttum við okur bæði 

innlendar sem erlendar heimildir. Heimildir voru fundnar með því að skoða 

fræðigreinar á veraldarvefnum, lesa í bókum og tímaritum um málefnið og 

einnig höfðum við samband við aðila sem koma að málefninu. Þegar lengra 

var komið með ritgerðina fórum við að velta fyrir okkur hvernig staðið væri 

að þjálfunarleiðum í leikskólum landsins og því var ákveðið að gera smá 

könnun. Nokkrar spurningar voru samdar og sendar til allra sveitafélaga 

landsins.  Margt kom okkur á óvart þegar niðurstöður þeirrar könnunar 

voru ljósar. Ritgerðinni er skipt niður á þann veg að í byrjun er fræðilegur 

kafli þar sem fjallað er um einhverfu og raskanir innan einhverfurófsins. 

Kafli er um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og starf hennar, þar sem 

talað var við starfsmann sem vinnur inn á sviði einhverfu. Þar á eftir kemur 

kafli um lög og reglugerðir sem viðkoma málefnum fatlaðra barna á 

leikskólaaldri. Eftir þann hluta er kafli þar sem rætt er um þjálfun einhverfra 

barna og þær þjálfunarleiðir sem í boði eru hér á landi.  Þar á eftir kemur 
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kafli um könnunina sem við sendum á sveitarfélög landsins. Farið verður yfir 

þær spurningar sem settar voru fram, hvað kom út úr könnuninni og okkar 

sýn á þær niðurstöður. Hér munum við enda þennan inngang okkar að 

ritgerðinni um leið og við vörpum fram þeim spurningum sem við leituðumst 

eftir að fá svör við.  

1. Hvaða þjálfunarleiðir eru í boði fyrir einhverf börn á Íslandi?  

2. Hvernig er staðið að kynningu á þjálfunarleiðum fyrir einhverf 

börn á Íslandi?  

3. Hver og/eða hvað ákvarðar val á þjálfunarleiðum fyrir einhverf 

börn á Íslandi?  
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2. Einhverfa 

 

Einhverfa er heiti yfir raskanir í taugaþroska. Ekki er vitað hvenær sú 

röskun hefst en líklegast byrjar sú þróun á fósturstigi. Samspil erfðaefna 

getur orsakað einhverfu (Evald Sæmundsen, 2003). 

Læknir að nafni Leo Kanner var fyrstur til að greina börn með einhverfu, út 

frá tilteknum einkennum. Það var árið 1943 sem hann tók eftir því að 

ákveðinn hópur barna sem sótti stofuna hans átti í svipuðum erfiðleikum.  

Kanner taldi einhverfu vera líffræðilegan kvilla en fram til 1960 voru fæstir 

starfsfélagar hans sammála honum, talið var að einhverfa væri orsök slæms 

uppeldis frá foreldrum. Einnig var einhverfa lengi framan af flokkuð með 

geðsjúkdómum (Batshaw, Pellegrino, Roizen, 2007). Síðar meir taldi Kanner 

orsök einhverfu vera af uppeldislegum ástæðum og benti þar á kaldlyndar 

mæður sem ekki sinntu börnum sínum. Þessi skoðanaskipti má líklega rekja 

til tíðarandans (Páll Magnússon, 1993).    

Mikill munur virðist vera á fjölda greindra einhverfra á milli kynja. Fjórir 

drengir eru greindir á móti hverri stúlku (Batshaw, Pellegrino, Roizen, 2007).  

Einhverfa lýsir sér ekki eins hjá öllum sem með henni lifa. Oftast má þó 

segja að einkenni birtist utan frá séð á þremur sviðum: Í félagslegum 

samskiptum, málþroska og sérkennilegri, áráttutengdri hegðun.  

Félagsleg samskipti: Geta á þessu sviði er oftast skert, einstaklingar eiga það 

til að forðast augnsamband og mynda ekki eðlileg tengsl miðað við aldur 

(Umsjónarfélag einhverfra E.d, Hvað er einhverfa? 2007). Maður að nafni 

J.G.T. van Dalen er einhverfur og hefur skrifað grein um reynslu sína á 

ýmsum sviðum einhverfunnar.  Í greininni skrifar hann: ,,Eins og kunnugt 

er hafa flestir einhverfir frekar undarlegt, starandi augnaráð og væntanlega 

hef ég það líka.  Venjulega upplifi ég augntillit annars fólks sem 

sársaukafullt eða öllu heldur borandi. Þess vegna horfi ég aðeins í augu 

þeirra af og til„„ (Van Dalen, 2000).   

Málþroski: Þroskinn á þessu sviði er oft ekki eins og eðlilegt mætti teljast, 

sumir læra aldrei að tala, aðrir eru altalandi en nota málið ekki eins og 

flestir eru vanir. Þeir geta til dæmis endurtekið sömu setninguna oft í röð 

(Umsjónarfélag einhverfra e.d, Hvað er einhverfa?  2007) 
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Sérkennileg áráttutengd hegðun: Þessi hegðun er áberandi hjá mörgum.  

Þegar talað er um slíka hegðun er átt við allt frá einföldum hreyfingum sem 

eru síendurteknar svo sem að rugga sér eða veifa höndum, upp í mikil 

áhugamál um eitthvað þröngt afmarkað viðfangsefni (Umsjónarfélag 

einhverfra e.d, Hvað er einhverfa? 2007).  Þessi áhugamál geta orðið svo stór 

hluti af lífi einhverfa einstaklingsins að það fer að hindra almenn samskipti 

við annað fólk.  Þá er oft einnig mikil þörf á því að segja hluti á vissan máta 

og hlutir þurfa gjarnan að vera gerðir í ákveðinni röð, ef það gengur ekki 

líður fólki oft mjög illa (Evald Sæmundsen, 2003). 

Fjöldi greindra barna með einhverfu hefur aukist talsvert síðustu ár. Þegar 

fyrstu rannsóknir á algengi einhverfu voru gefnar út var talið að á milli 0,7 - 

5,3 börn af hverjum 10.000 væru með einhverfu. Þá var talað um að 

einhverfa væri fátíð röskun. Með árunum hafa rannsóknir sýnt fjölgun á 

greindum tilfellum. Síðustu rannsóknir sýna að fjöldi greindra barna með 

einhverfu getur verið allt frá 18,9 – 38,9 börn af hverjum 10.000. Ef 

skoðaðar eru tölur sem gefa til kynna fjölda barna greind með röskun á 

einhverfurófinu en ekki aðeins einhverfu, þar er Rhetts heilkenni 

undanskilið, fjölgar þeim tilfellum upp í 51 – 116,1 börn af hverjum 10.000.  

Ef skoðuð er skilgreining Evrópu sambandsins á fátíðum röskunum eru það 

raskanir sem aðeins fimm eða færri einstaklingar af hverjum 10.000 eiga við 

að stríða. Það er því hægt að segja að ef 0,5 – 1% íbúa jarðarinnar séu með 

röskun á einhverfurófinu, sé það langt því frá að vera fátíð röskun (Evald 

Sæmundsen, 2008) 

 

Íslenskar heilbrigðisstofnanir notast við greiningar- og flokkunarkerfi 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) ICD- 10 (International Classification 

of Diseasse, 10.útgáfa, 1992). Samkvæmt ICD- 10 byggist greining einhverfu 

á hegðunareinkennum og þroskamati (WHO, 1992 og 1993). Einkennum 

sem lýst er þar er skipt upp í þrjú svið: 

 

A. Einkenni í félagslegu samspili. 
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Svipbrigði, augntengsl, líkamsstaða eða hreyfingar eru ekki notaðar á 

venjubundinn hátt í samskiptum við aðra. 

Tengsl við jafnaldra þróast ekki á venjubundinn hátt. 

Skortur er á félags- og tilfinningalegri gagnkvæmni. 

Ekki er leitað eftir að deila gleði, áhugamálum eða eigin afrekum með öðrum. 

 

B. Einkenni í máli og tjáskiptum. 

Seinkaður málþroski og stundum er um málleysi að ræða. Lítil sem engin 

viðleitni í að bæta upp skerta getu á málsviðinu með því að tjá sig með 

svipbrigðum eða bendingum. 

Skert geta við að hefja og halda uppi samræðum sem krefjast athygli og 

svörunar. 

Málnotkun stegld og/eða sérkennileg. 

Geta til að leika eftirhermuleiki/þykjustuleiki með jafnöldrum er skert. 

 

C. Sérkennileg áráttukennd hegðun. 

Áhugamál og umhugsunarefni geta verið óvenjuleg. 

Áráttukennd hegðun og þörf fyrir að fylgja eftir föstum venjum og rútínum. 

Hreyfingar stegldar. 

Ákveðnir eiginleikar hluta vekja óvenjulegan áhuga. 

 

Börn fá úrskurðinn dæmigerð einhverfa ef koma í ljós að minnsta kosti sex 

einkenni frá sviðum A, B og C. Þar af þarf að koma í ljós að minnsta kosti tvö 

einkenni frá A, eitt frá B og eitt frá C. Barn þarf að sýna afbrigðilegan eða 

eða skertan þroska fyrir 36 mánaða aldur til þess að fá greiningu um 

dæmigerða einhverfu.  

Einnig að það  komi fram í að minnsta kosti einum af eftirfarandi þáttum: 

Málskilningur eða tal í samskiptum 

Tengslamyndun við jafnaldra og aðra. 

Táknrænn og/eða uppbyggilegur leikur. 

 

Til viðbótar við þessi greiningarviðmið þarf að ríkja vissa fyrir því að ástand 

barnsins verði ekki skýrt með öðrum röskunum. 
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Einkennin sem fjallað hefur verið um hér að framan eru gagntæk með því er 

átt við að þau ná til allra aðstæðna daglegs lífs, en geta þó verið breytileg 

hvað varðar styrkleika, fjölda og samsetningu (World Health Organization, 

1992). 

Í dag hefur skapast sú hefð að tala um einhvefurófið.  Einhverfurófinu er 

skipt niður í undirflokka, helstir eru eftirfarandi: Dæmigerð einhverfa, 

ódæmigerð einhverfa, Aspergersheilkenni, Hellersheilkenni og 

Rhettsheilkenni (Sigrún Hjartardóttir, 2000).  

Hér á eftir verður greiningarflokkunum gerð nánari skil.    

 

2.1. Dæmigerð einhverfa  

Einkennin geta fyrst komið í ljós á aldursbilinu 1-4 ára, misjafnt eftir 

börnum, um 75% barnanna eru með önnur þroskafrávik (Evald 

Sæmundsen, 2003). Algengt er að börn sem greinast með dæmigerða 

einhvefu tali ekki, eða að talmál þeirra sé mjög einhæft og mikið er um 

eftirhermutal. Þau eiga það til að loka sig inni í skel sinni og virðast ekki 

taka eftir því sem fram fer í kringum þau ( Páll Magnússon, 1997).  

2.2. Ódæmigerð einhverfa 

 

Hér eru börnin með sum einkenni dæmigerðrar einhverfu og jafnvel 

Aspergersheilkennis en þau eru mjög væg. Barnið er oft mjög einrænt (Páll 

Magnússon, 1997). Ódæmigerð einhverfa getur verið frábrugðin dæmigerðri 

einhverfu að tvennu leyti. Marktæk frávik hafa ekki komið fram fyrir 36 

mánaða aldur hjá börnum. Einkennin sjálf eru í raun ekki frábrugðin þeim 

sem sjást í dæmigerðri einhverfu en þau fara ekki yfir viðmiðunarmörk á 

öllum þremur einkennasviðum og fullnægja því ekki greiningarsviðmiðum 

fyrir dæmigerða einhverfu ( Páll Magnússon, 1997). 
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2.3. Aspergers-heilkenni 

 

Heilkenni Aspergers hefur verið þekkt síðan Hans Asperger lýsti því fyrstur 

árið 1944 (Páll Magnússon, 1997). Hans Asperger var læknir og 

samtímamaður Leo Kanner. Asperger fór að fylgjast með börnum sem áttu 

ekki erfitt með mál en sýndu erfiðleika á félagslega sviðinu. Börnin fylgdu 

ekki félagslegum reglum og voru endurtekningasöm.  

Aspergersheilkenni er frábrugðið dæmigerðri einhverfu á þann hátt að börn 

með þá greiningu eru með tvö af þremur greiningarviðmiðum fyrir einhverfu. 

Það er lágmarksfjöldi einkenna í félagslegu samspili og sérkennilegri og 

áráttukenndri hegðun þarf að vera til staðar svo barn fái Aspergergreiningu.  

Ekki er marktæk skerðing í mál- eða vitsmunaþroska. Algengt er að þessi 

börn séu klaufaleg í hreyfingum. Fystu þrjú ár barnanna hefur þroski þeirra 

í sjálfshjálparfærni aðlögun og forvitni um umhverfi verið eðlilegur (Páll 

Magnússon, 1997). Börn með Aspergersheilkenni eru oft ekki greind fyrr en í 

grunnskóla þegar samfélagslegar kröfur bekkjarstofunnar gera einkenni 

þeirra sýnilegri en áður (Batshaw, Pellegrino, Roizen, 2007). 

 

Einstaklingar með Aspergersheilkenni eru mjög misjafnir, margir þeirra sem 

sýna væg einkenni geta orðið mjög sjálfstæðir og því byggist þjálfun þeirra að 

miklu leyti á því að útskýra fyrir þeim sjálfum sem og umhverfinu hvað felst í 

greiningu þeirra. Hinn hópurinn sem er ekki með eins væg einkenni á oft við 

fleiri frávik að stríða eins og ofvirkni og þunglyndi á unglingsárum (Páll 

Magnússon, 1997). Sá hópur þarf því að hafa aðgang að þjálfun og meðferð 

við þeim frávikum. Lítil íslensk athugun hefur bent til þess að tíðni 

Aspergersheilkennis sé 34 af hverjum 10.000 börnum (Páll Magnússon, 

1997).  Fræðimenn hefur greint á um hvort aðgreina eigi Aspergersheilkenni 

frá einhverfu sem sér röskun eða hvort Aspergersheilkenni sé vægt form af 

einhverfu sem birtist hjá þeim sem ekki hafa skertan mál- eða 

vitsmunaþroska (Páll Magnússon, 1997). Aspergersheilkenni er skilgreint 
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sérstaklega af þeirri ástæðu að einkennin eru sýnilega frábrugðin þeim 

einkennum sem fylgja dæmigerðri einhverfu. Þar sem börn með 

Aspergersheilkenni sýna ekki öll einkenni dæmigerðrar einhverfu er þessu 

vissa ástandi oft lýst sem ,,vel virku„„ formi af einhverfu. Vegna þess að 

einkenni einhverfu virðast væg hjá þessum börnum leita foreldrar ekki eins 

fljótt að hjálp fyrir þau (Robledo, Ham- Kucharski, 2008). Börnin eru oft ekki 

seinni í málþroska en önnur börn og þeim gengur oft mjög vel í skóla. Á 

vissu sviði má þó segja að börn með Aspergersheilkenni svipi mikið til barna 

með einhverfu, það er á sviði félagsfærni. Skortur á félagsfærni hjá þessum 

börnum leynist aðallega á eftirfarandi sviðum: 

Þau ná ekki að lesa í tjáskipti án orða, tala má um vöntun á þessu sviði, þá 

er átt við augnsamband, bendingar og svipbrigði. Þau mynda illa tengsl við 

jafnaldra. Þau sýna oftast ekki áhuga á að deila áhugamálum sínum og 

afrekum með öðrum. Þau sýna oft ekki viðbrögð við öðrum. Önnur einkenni 

sem má líkja við dæmigerða einhverfu er til að mynda blak á höndum, mikil 

þráhyggja þannig geta ákveðin viðfangsefni átt hug þeirra allan og að lokum 

mjög mikil þörf fyrir að fylgja vissu mynstri, að allt sé í röð og reglu. 

(Robledo, Ham- Kucharski, 2008). Börn  með Aspergersheilkenni eiga erfitt 

með að finna samkennd og skilja oft ekki hvernig félagslegir hlutir virka. 

Taka má dæmi um barn í leikskóla sem er sárt vegna þess að barn með 

Aspergersheilkenni vill ekki deila leikfangi með því, þá getur barnið með 

Aspergersheilkennið alls ekki skilið af hverju hitt barnið er svona sárt 

(Robledo, Ham- Kucharski, 2008). 

Oft er skörun á greiningu barna með Aspergersheilkenni og hátt standandi 

einhverfu (Batshaw, Pellegrino, Roizen, 2007).   

 

 

2.5. Hellersheilkenni - Upplausnarþroskaröskun 

 

Barnið þroskast eðlilega að minnsta kosti til þriggja ára aldurs. Áður en 

barnið nær tíu ári aldri er það komið með einkenni alvarlegrar dæmigerðar 
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einhverfu. Ekki er vitað um orsök. Hugsanlega er einn af hverjum tíu 

þúsund með þessi einkenni einhverfu, flestir drengir (Páll Magnússon, 1997). 

 

2.6. Rhettsheilkenni 

 

Barn með Rhettsheilkenni stöðvast í þroska mjög snemma, á við 

þroskaröskun að stríða, temur sér ekki talmál, getur oft ekki notað 

hendurnar og um mun fleiri erfiðleika er að ræða tengda taugakerfinu 

(Batshaw, Pellegrino, Roizen, 2007). Rettsheilkenni má rekja til galla í 

erfðavísinum MECP2, sem er að finna á X-litningi. Þetta er mjög sjaldgæft 

frávik, einungis ein stúlka af hverjum tuttugu þúsund, en veik drengjafóstur 

látast fyrir fæðingu (Batshaw, Pellegrino, Roizen, 2007). 

3. Lög og reglugerðir 

 

Í kafla þessum verður farið yfir þau lög og reglugerðir sem snúa að börnum 

með fötlun og þeirra fjölskyldum.   

 

3.1. Lög um málefni fatlaðra 

 

Þegar skoðuð eru lög um málefni fatlaðra nr. 59 frá árinu 1992 má sjá grein 

sem lýtur að stoðþjónustu fyrir fatlaða.   

 

IV. kafli.  

Stoðþjónusta. 

8. gr. Veita skal fötluðum þjónustu sem miðar að því að gera þeim kleift að 

lifa og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra. Stoðþjónustu þessa skal veita á 

hverju svæði með þeim hætti sem best hentar á hverjum stað. Skal hún 

miðast við eftirtaldar þarfir fatlaðra:  

  1. Þarfir fatlaðra fyrir þjónustu á heimilum sínum sem felst í því að 

treysta möguleika þeirra til sjálfstæðs heimilishalds. Um þjónustu þessa 

fer m.a. samkvæmt ákvæðum X. kafla. 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/138a/1992059.html&leito=málefna/0málefnanna/0málefni/0málefnin/0málefninu/0málefnis/0málefnisins/0málefnið/0málefnum/0málefnunum/0fatlað/0fatlaða/0fatlaðan/0fatlaðar/0fatlaðast/0fatlaðasta/0fatlaðastan/0fatlaðastar/0fatlaðasti/0fatlaðastir/0fatlaðastra/0fatlaðastrar/0fatlaðastri/0fatlaðasts/0fatlaðastur/0fatlaði/0fatlaðir/0fatlaðra/0fatlaðrar/0fatlaðri/0fatlaðs/0fatlaður/0fötluð/0fötluðu/0fötluðum/0fötluðust/0fötluðustu/0fötluðustum#word14
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/138a/1992059.html&leito=málefna/0málefnanna/0málefni/0málefnin/0málefninu/0málefnis/0málefnisins/0málefnið/0málefnum/0málefnunum/0fatlað/0fatlaða/0fatlaðan/0fatlaðar/0fatlaðast/0fatlaðasta/0fatlaðastan/0fatlaðastar/0fatlaðasti/0fatlaðastir/0fatlaðastra/0fatlaðastrar/0fatlaðastri/0fatlaðasts/0fatlaðastur/0fatlaði/0fatlaðir/0fatlaðra/0fatlaðrar/0fatlaðri/0fatlaðs/0fatlaður/0fötluð/0fötluðu/0fötluðum/0fötluðust/0fötluðustu/0fötluðustum#word14
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/138a/1992059.html&leito=málefna/0málefnanna/0málefni/0málefnin/0málefninu/0málefnis/0málefnisins/0málefnið/0málefnum/0málefnunum/0fatlað/0fatlaða/0fatlaðan/0fatlaðar/0fatlaðast/0fatlaðasta/0fatlaðastan/0fatlaðastar/0fatlaðasti/0fatlaðastir/0fatlaðastra/0fatlaðastrar/0fatlaðastri/0fatlaðasts/0fatlaðastur/0fatlaði/0fatlaðir/0fatlaðra/0fatlaðrar/0fatlaðri/0fatlaðs/0fatlaður/0fötluð/0fötluðu/0fötluðum/0fötluðust/0fötluðustu/0fötluðustum#word15


Hver ræður för? 

Ásta Hrönn Ingvarsdóttir.  
Lísibet Þórmarsdóttir.  

16 

  2. Þarfir fatlaðra til hæfingar, endurhæfingar og atvinnu sem m.a. felast í 

því að þeir geti séð sér farborða og tekið virkan þátt í samfélaginu. Um 

þjónustu þessa fer m.a. samkvæmt ákvæðum XI. og XII. kafla. 

  3. Þarfir fatlaðra fyrir sálfræðiþjónustu, ráðgjöf, félagslegan stuðning og 

félagslegt samneyti, þar með talið að njóta tómstunda og menningarlífs. 

Um þjónustu þessa fer m.a. samkvæmt ákvæðum 10. tölul. 12. gr., 24. gr. 

og XIV. kafla. 

   4. Þarfir fatlaðra barna fyrir umönnun og þjálfun ásamt nauðsynlegri 

aðstoð við fjölskyldur þeirra svo að þær geti búið börnunum örugg og 

þroskavænleg uppeldisskilyrði. Þjónusta þessi er m.a. skv. VIII. og IX. 

kafla. 

 

Einnig má þar finna grein um málefni fatlaðra barna og þeirra fjölskyldna. 

 

IX. kafli. Málefni barna og fjölskyldna fatlaðra. 

17. gr. Komi í ljós einkenni eftir fæðingu er benda til þess að barn geti verið 

fatlað ber að hlutast til um að fram fari frumgreining. Leiði frumgreining í 

ljós að þörf sé frekari greiningar eða meðferðarúrræða skal tilkynna það 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins eða öðrum viðeigandi aðilum sem leita 

heppilegra úrræða í samráði við foreldra. 

18. gr. Starfsmenn í heilbrigðisþjónustu, skólakerfi og félagsþjónustu skulu 

sérstaklega gefa gaum andlegu og líkamlegu atgervi barna. Verði þeir þess 

áskynja að barn hafi einkenni um fötlun skal upplýsa forráðamenn um 

það. Fer um slíkt skv. 17. gr. 

19. gr. Fötluð börn skulu eiga rétt til leikskóladvalar á vegum sveitarfélaga 

og skal veita hana á almennum leikskólum með nauðsynlegri 

stuðningsþjónustu eða á sérhæfðum deildum, sbr. lög um leikskóla, nr. 

48/1991.1) 

 

Sjónarhóll er ráðgjafarmiðstöð og einskonar umboðsmaður barna með 

sérþarfir og fjölskyldna þeirra (Sjónarhóll. E.d. Sjónarhóll ses). Á síðu 

Sjónarhóls er farið yfir réttindi fatlaðra barna, eftirfarandi kemur þar fram.  

Börn yngri en 18 ára, sem þurfa á tal- sjúkra eða iðjuþjálfun að halda, greiða 

20% af kostnaði fyrstu 20 skiptin á árinu, eftir það á einstaklingur rétt á 

þjálfunarkorti. Þegar einstaklingur er kominn með þjálfunarkort greiðir 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/138a/1992059.html&leito=málefna/0málefnanna/0málefni/0málefnin/0málefninu/0málefnis/0málefnisins/0málefnið/0málefnum/0málefnunum/0fatlað/0fatlaða/0fatlaðan/0fatlaðar/0fatlaðast/0fatlaðasta/0fatlaðastan/0fatlaðastar/0fatlaðasti/0fatlaðastir/0fatlaðastra/0fatlaðastrar/0fatlaðastri/0fatlaðasts/0fatlaðastur/0fatlaði/0fatlaðir/0fatlaðra/0fatlaðrar/0fatlaðri/0fatlaðs/0fatlaður/0fötluð/0fötluðu/0fötluðum/0fötluðust/0fötluðustu/0fötluðustum#word15
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/138a/1992059.html&leito=málefna/0málefnanna/0málefni/0málefnin/0málefninu/0málefnis/0málefnisins/0málefnið/0málefnum/0málefnunum/0fatlað/0fatlaða/0fatlaðan/0fatlaðar/0fatlaðast/0fatlaðasta/0fatlaðastan/0fatlaðastar/0fatlaðasti/0fatlaðastir/0fatlaðastra/0fatlaðastrar/0fatlaðastri/0fatlaðasts/0fatlaðastur/0fatlaði/0fatlaðir/0fatlaðra/0fatlaðrar/0fatlaðri/0fatlaðs/0fatlaður/0fötluð/0fötluðu/0fötluðum/0fötluðust/0fötluðustu/0fötluðustum#word15
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/138a/1992059.html&leito=málefna/0málefnanna/0málefni/0málefnin/0málefninu/0málefnis/0málefnisins/0málefnið/0málefnum/0málefnunum/0fatlað/0fatlaða/0fatlaðan/0fatlaðar/0fatlaðast/0fatlaðasta/0fatlaðastan/0fatlaðastar/0fatlaðasti/0fatlaðastir/0fatlaðastra/0fatlaðastrar/0fatlaðastri/0fatlaðasts/0fatlaðastur/0fatlaði/0fatlaðir/0fatlaðra/0fatlaðrar/0fatlaðri/0fatlaðs/0fatlaður/0fötluð/0fötluðu/0fötluðum/0fötluðust/0fötluðustu/0fötluðustum#word15
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/138a/1992059.html&leito=málefna/0málefnanna/0málefni/0málefnin/0málefninu/0málefnis/0málefnisins/0málefnið/0málefnum/0málefnunum/0fatlað/0fatlaða/0fatlaðan/0fatlaðar/0fatlaðast/0fatlaðasta/0fatlaðastan/0fatlaðastar/0fatlaðasti/0fatlaðastir/0fatlaðastra/0fatlaðastrar/0fatlaðastri/0fatlaðasts/0fatlaðastur/0fatlaði/0fatlaðir/0fatlaðra/0fatlaðrar/0fatlaðri/0fatlaðs/0fatlaður/0fötluð/0fötluðu/0fötluðum/0fötluðust/0fötluðustu/0fötluðustum#word28
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/138a/1992059.html&leito=málefna/0málefnanna/0málefni/0málefnin/0málefninu/0málefnis/0málefnisins/0málefnið/0málefnum/0málefnunum/0fatlað/0fatlaða/0fatlaðan/0fatlaðar/0fatlaðast/0fatlaðasta/0fatlaðastan/0fatlaðastar/0fatlaðasti/0fatlaðastir/0fatlaðastra/0fatlaðastrar/0fatlaðastri/0fatlaðasts/0fatlaðastur/0fatlaði/0fatlaðir/0fatlaðra/0fatlaðrar/0fatlaðri/0fatlaðs/0fatlaður/0fötluð/0fötluðu/0fötluðum/0fötluðust/0fötluðustu/0fötluðustum#word29
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/138a/1992059.html&leito=málefna/0málefnanna/0málefni/0málefnin/0málefninu/0málefnis/0málefnisins/0málefnið/0málefnum/0málefnunum/0fatlað/0fatlaða/0fatlaðan/0fatlaðar/0fatlaðast/0fatlaðasta/0fatlaðastan/0fatlaðastar/0fatlaðasti/0fatlaðastir/0fatlaðastra/0fatlaðastrar/0fatlaðastri/0fatlaðasts/0fatlaðastur/0fatlaði/0fatlaðir/0fatlaðra/0fatlaðrar/0fatlaðri/0fatlaðs/0fatlaður/0fötluð/0fötluðu/0fötluðum/0fötluðust/0fötluðustu/0fötluðustum#word29
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/138a/1992059.html&leito=málefna/0málefnanna/0málefni/0málefnin/0málefninu/0málefnis/0málefnisins/0málefnið/0málefnum/0málefnunum/0fatlað/0fatlaða/0fatlaðan/0fatlaðar/0fatlaðast/0fatlaðasta/0fatlaðastan/0fatlaðastar/0fatlaðasti/0fatlaðastir/0fatlaðastra/0fatlaðastrar/0fatlaðastri/0fatlaðasts/0fatlaðastur/0fatlaði/0fatlaðir/0fatlaðra/0fatlaðrar/0fatlaðri/0fatlaðs/0fatlaður/0fötluð/0fötluðu/0fötluðum/0fötluðust/0fötluðustu/0fötluðustum#word30
http://www.althingi.is/altext/stjt/1991.048.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/1991.048.html
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Tryggingastofnun ríkisins fyrir þjálfunina að fullu (Sjónarhóll. e.d. Réttindi).  

    

3.2. Lög um leikskóla 

 

Áður en þjálfunarleiðir eru skoðaðar er rétt að skoða lög um leikskóla nr. 

90/2008.  

 

1. KAFLI 

Gildissvið og markmið. 

1. gr. 

Gildissvið. 

     Lög þessi taka til starfsemi leikskóla. Leikskólinn er fyrsta skólastigið í 

skólakerfinu og er fyrir börn undir skólaskyldualdri. Leikskóli annast að 

ósk foreldra uppeldi, umönnun og menntun barna á leikskólaaldri í 

samræmi við lög þessi. 

     Foreldrar samkvæmt lögum þessum teljast þeir sem fara með forsjá 

barns í skilningi barnalaga. 

 

2. gr. 

Markmið. 

     Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu 

starfi. Veita skal börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og 

hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Stuðla skal að 

því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta 

fjölbreyttra uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla skulu mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar 

menningar. 

     Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skulu vera: 

a. 

að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra, 

b. 

að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku, 

c. 
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að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við 

þarfir hvers og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar, 

d. 

að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra, 

e. 

að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir 

þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun, 

f. 

að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að 

styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra 

samskipta.   

 

Þegar markmiðin eru skoðuð má sjá þar skýrt og greinilega að það er í 

höndum leikskólans að veita börnum með einhverfu og aðrar þroskaraskanir 

þjálfun við hæfi. 

 

Foreldrar fatlaðra barna sem og barna sem eru langveik, tvítyngd eða eiga 

við annars konar erfiðar aðstæður að stríða geta sótt um forgang inn á 

leikskóla (Sjónarhóll. e.d. Réttindi). 

4. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

 

Í kafla þessum verður fjallað um Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, 

hlutverk hennar og starfsemi.  Einnig verður fjallað um hvaða þjálfunarleiðir 

stofnunin kynnir fyrir foreldrum einhverfra barna og með hvaða hætti. 

 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins þjónar öllum börnum og unglingum á 

landinu sem eru með alvarleg þroskafrávik. Á Greiningarstöðinni er starfað 

samkvæmt lögum nr 83/2003. Tilgangur þessara laga er að tryggja börnum 

og unglingum greiningu og ráðgjöf vegna alvarlegra þroskaraskana, sem að 

geta leitt til fötlunar. Hlutverk Greiningarstöðvarinnar er í rauninni að greina 

þroskaraskanir og veita ráðgjöf og fræðslu um meðferð þeirra svo draga megi 

úr afleiðingum raskananna. Einnig ber stöðinni skylda að fræða foreldra og 

fagaðila um fatlanir barna og helstu meðferðarleiðir. Þannig að hægt er að 
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segja að hlutverk Greiningarstöðvarinnar sé að efla lífsgæði og bæta framtíð 

barna og unglinga með þroskaraskanir sem að geta leitt til fötlunar. 

Greiningarstöðin sinnir börnum sem að vísað er til nánari athugunar eftir að 

grunur vaknar um þroskaröskun. Helstu raskanir sem leiða til tilvísunar eru 

einhverfa og skyldar raskanir, hreyfihamlanir og þroskahömlun. Algengast er 

að greiningarteymi, barnalæknar, sálfræðingar og aðrir sérfræðingar í 

leikskóla- og grunnskólaþjónustu séu þeir sem koma með tilvísanir til 

Greiningarstöðvarinnar. Við tilvísun liggur fyrir heilsufars- og þroskasaga 

barnsins og frumgreining, það er niðurstöður fyrstu athugunar á þroskasögu 

barns. Þetta eru ekki einu verkefni Greiningarstöðvarinnar þar sem hún 

sinnir einnig rannsóknarvinnu, skráningu og fræðslu og henni ber að tryggja 

þekkingu á sviði fötlunar barna. Greiningarstöðin er í tengslum við kennslu 

og rannsóknarstofnanir bæði innan lands og utan. Börn sem eru með 

alvarleg þroskafrávik eiga samkvæmt lögum rétt á sérstakri aðstoð á 

uppvaxtarárum (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d. Hlutverk og 

þjónusta). 

Gildi stöðvarinnar eru: 

Fagmennska: Stöðin sýnir trúverðugleika, fagmennsku, færni og ábyrgð í 

störfum og leitast við að veita börnum og fjölskyldum þeirra bestu mögulegu 

þjónustu. 

Virðing: Traust og heilindi einkenna samskipti starfsmanna innbyrðis og við 

hagsmunaaðila. 

Framsækni: Stöðin  leitast við að vera leiðandi afl í rannsóknum og miðlun 

þekkingar. 

Velferð: Umhyggja og næmni einkenna öll samskipti stöðvarinnar 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d. Hlutverk og þjónusta). 

Starfsemi Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins er skipt niður í þrjú fagsvið og 

þrjú stoðsvið auk skrifstofu forstöðumanns. 

Skrifstofa forstöðumanns: Yfirstjórn stofnunarinnar er á hendi 

forstöðumanns. Forstöðumaðurinn ber ábyrgð á faglegu starfi og 

fjárhagslegum rekstri stofnunarinnar, sem og samskiptum við aðrar 

stofnanir. 

http://www.greining.is/greiningarstod.nsf/pages/umgrst_skrifst_forst.html
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Fagsvið einhverfu: Þangað er vísað börnum þegar frumgreining bendir til 

röskunar á einhverfurófi. 

Fagsvið hreyfi- og skynhamlana: Þangað er vísað börnum þegar frumgreining 

bendir til hreyfihömlunar, blindu eða alvarlegrar sjónskerðingar. 

Fagsvið þroskahamlana: Þangað er vísað börnum sem hafa fengið 

frumgreiningu sem bendir til þroskahömlunar (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, e.d. Starfsemi). 

 

Auk fagsviðanna eru inntöku og samræmingarsvið, mannauðs- og 

upplýsingasvið en undir það fellur fræðslustarf og upplýsingamiðlun, auk 

mannauðsmála stofnunarinnar og svo rekstrarsvið (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, e.d. Starfsemi). 

 

4.1. Fagsvið einhverfu 

Skoðum aðeins nánar Fagsvið einhverfu. Eftir að barni hefur verið vísað til 

Greiningarstöðvar með vissan grun um röskun á einhverfurófi er því vísað 

áfram á einhverfusvið. Á sviðinu eru starfandi barnalæknir, félagsráðgjafi, 

talmeinafræðingur, ritari, sálfræðingur, sérkennari og þroskaþjálfi.  

Mismunandi einstaklingar í mismunandi fagstéttum hjálpast að við 

þverfaglega athugun á barninu. Í byrjun koma börnin með foreldrum sínum í 

viku og fá þá niðurstöður um það bil viku síðar. Síðan er niðurstöðum skilað 

til þjónustuaðila í samráði við foreldra. Þjónustuteymi er búið til utan um 

hvert barn svo að auðvelt er fyrir mismunandi fagaðila sem koma að 

þjónustu við barnið að vinna saman. Mismunandi er eftir fötlun og 

aðstæðum barns hversu lengi sérfræðingar einhverfusviðs fylgja barninu 

eftir. Fyrir yngstu börnin er það oftast leikskóli þess sem er vettvangurinn 

fyrir ráðgjöf. Ásamt foreldrum og fagmönnum sviðsins koma þar við sögu 

sérfræðiþjónusta sveitarfélaga, svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra, 

starfsmenn leikskólans og jafnvel einhverjir aðrir í sumum tilfellum.  Á 

einhverfusviðinu hefur þróast fræðsla sem tengist einhverfu. Á hverju ári eru 

haldin þrjú til fjögur grunnnámskeið um einhverfu og skyldar raskanir.  

http://www.greining.is/greiningarstod.nsf/pages/umgrst_starfsemfagseinhverf.html
http://www.greining.is/greiningarstod.nsf/pages/umgrst_starfsemfagshreyfi.html
http://www.greining.is/greiningarstod.nsf/pages/umgrst_starfsemfagsthroskah.html
http://www.greining.is/greiningarstod.nsf/pages/umgrst_iss.html
http://www.greining.is/greiningarstod.nsf/pages/umgrst_mu_svid.html
http://www.greining.is/greiningarstod.nsf/pages/umgrst_mu_svid.html
http://www.greining.is/greiningarstod.nsf/pages/umgrst_rekstarrsvid.html
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Einnig eru haldin almenn námskeið um meðferð og kennslu ásamt 

sérhæfðari námskeiðum sem tengjast þá ákveðnum einstaklingum eða 

viðfangsefnum.  Rannsóknir á sviðinu tengjast flestar einhverfu og skyldum 

röskunum.  Þar má nefna rannsóknir á faraldsfræði einhverfu, stöðugleika 

og breytingum í þroska og hegðun á leikskólaárunum, greiningartækjum 

fyrir einhverfu, árangri atferlisþjálfunar, fyrstu áhyggjum foreldra af þroska 

og hegðun, áhrifum leikfélaga á félagslegt frumkvæði barna með einhverfu og 

rannsóknir á hópum barna sem hafa fengið mismunandi þjónustu 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d. Um fagsvið einhverfu ). 

Árlega er um 250 börnum vísað til þjónustu stofnunarinnar, og hefur 

stofnunin alls afskipti af yfir 500 börnum árlega. Um 1500 manns sækja 

fræðslunámskeið ár hvert til stofnunarinnar. Á stofnuninni starfa tæplega 60 

manns úr hinum ýmsu stéttum sem koma að þjónustu við fatlaða.  Þar er 

helst að nefna lækna, félagsráðgjafa, iðjuþjálfa, leikskólasérkennara, lækna- 

og móttökuritara, sálfræðinga, sérkennara, sjúkraþjálfara, talmeinafræðinga 

og þroskaþjálfara (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d. Starfsemi). 

Við höfðum samband við Sigrúnu Hjartardóttur, starfsmann 

Greiningarstöðvar á einhverfusviði, til að fá betri skilning á því hvernig staðið 

væri að kynningu og vali á þjálfunarleiðum fyrir einhverf börn.   

Þegar barn er greint með einhverfu eru foreldrum, í flestum tilfellum kynntar 

viðukenndar leiðir í kennslu og þjálfun á skilafundi, einnig er það stundum 

gert á fundi með félagsráðgjafa. Þær leiðir sem að kynntar eru, eru þær leiðir 

sem að hafa náð fótfestu hér á landi, TEACCH og atferlisþjálfun. Fyrir utan 

þær leiðir eru einnig kynnt ýmis hjálpartæki svo sem félagshæfnisögur, pecs 

og fleiri aðferðir sem hafa sýnt góðan árangur. Foreldrar fá afhenta 

svokallaða foreldramöppu þar sem að ýmsar hagnýtar upplýsingar eru 

geymdar. Þar eru uplýsingar um fötlun barnsins, réttindi og fleira. Þar er 

stutt kynning á TEACCH og atferlisþjálfun. Þá eru foreldrar einnig hvattir til 

að sækja námskeið þar sem farið er ítarlega í þessar þjálfunarleiðir og fá 

afhentan námskeiðabækling sem er í gildi þá stundina.  Foreldrar eru hvattir 

til að heimsækja leikskóla sem vinna eftir þessum leiðum til að sjá hvernig 
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þær virka meðan á þjálfun stendur (Sigrún Hjartardóttir, munnleg heimild, 

29 mars 2010). 

Þegar við spurðum hvort hægt væri að blanda þjálfunarleiðum saman svo 

sem TEACCH og atferlisþjálfun sagði Sigrún að þessar tvær aðferðir væru 

heildstæð þjónustulíkön með ólíka hugmyndafræði og nálgun sem ekki væri 

hægt að blanda saman. Hún bætti þó við að það væri vel hægt að nýta 

svipaðar aðferðir innan kennslunnar, til að mynda hegðunarmótandi 

aðgerðir, stuðning, myndrænt boðskiptakerfi og svo framvegis.  Því fróðari 

sem að kennarar eru í hugmyndafræði og aðferðum ýmissa íhlutunarleiða 

þeim mun færari eru þeir til að samnýta mismunandi aðferðir (Sigrún 

Hjartardóttir, munnleg heimild, 29 mars 2010). 

Þegar kemur að vali á þjálfunarleið fyrir einhverft barn er reynt að hjálpa 

foreldrum eftir bestu getu með valið ef þeir óska eftir því. Einnig er foreldrum 

bent á að það sé í góðu lagi að skipta um þjálfunaraðferð seinna meir eftir 

því hvernig málin þróast. Þegar starfsmaður Greiningarstöðvar er að hjálpa 

foreldrum við valið getur það farið eftir ýmsu hvaða þjálfunarleið þeir mæla 

með. Oft fer það eftir því hvaða reynsla og þekking er til staðar í skólanum 

og/eða sveitarfélaginu. Til að mynda ef að löng þekking og reynsla hefur 

byggst upp á TEACCH eða atferlisþjálfun þá benda þeir foreldrum á það. Oft 

eru foreldrar þó búnir að velja þjálfunarleið áður en barnið kemur í greinigu 

til Greiningastöðvar og íhlutun er þá þegar hafin, til dæmis ef að biðtíminn á 

endanlegri greiningu hefur verið langur (Sigrún Hjartardóttir, munnleg 

heimild, 29 mars 2010).   

 

5. Þjálfun einhverfra barna 

 

Í kafla þessum ætlum við að skoða hvaða þjálfunarleiðir eru í boði fyrir 

einhverf börn hér á landi. Tvær þær helstu eru TEACCH og atferlisþjálfun, 

einnig er boðið upp á aðrar leiðir í minni mæli þó. Þær eru þá í sumum 

tilvikum notaðar með öðrum leiðum má þar nefna PECS, skynþjálfun og 
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félagshæfnisögur. RPM er þjálfunarleið sem fengið hefur mikla umfjöllun hér 

á landi ekki hefur verið boðið upp á þá leið hér á landi en í náinni framtíð 

verður það líklega í boði. 

 Að skilja einhverfuna er er ekki auðvelt og verður það eflaust seint sem 

fullur skilningur á einhverfunni verður til staðar, því alltaf geta komið upp 

ný og ný „vandamál“. Í sumum tilvikum er ekki eingöngu um einhverfu að 

ræða börn geta einnig haft  aðrar fatlanir eins og til dæmis þroskahömlun og 

eiga þá oft erfiðara með að stýra hegðun sinni. Eins og fram kom hér að 

framan eru einstaklingar með einhverfu eins ólíkir og þeir eru margir. Því 

þarf líka að muna að það sem hentar einum getur verið alveg ómögulegt fyrir 

þann næsta (Evald Sæmundsen, 2003).  

Í kafla þessum ætlum við að fjalla í stuttu máli um þær leiðir sem í boði eru 

og einnig gera RPM skil. 

 

 

5.1. Snemmtæk íhlutun. 

 

Þegar líða tók á síðustu öld er hægt að segja að fræðimenn hafi farið að átta 

sig á að hugsanlega væri hægt að hafa áhrif á þroska barna með einhverjum 

markvissum aðgerðum sem hæfust snemma á lífsleið þeirra. Þessar 

hugmyndir áttu rætur sínar í nýjum uppgötvunum í taugalíffræði, 

þróunarsálfræði, uppeldisfræði og kennslufræðum. Á sjöunda áratugnum 

sáu Gyllenstein og félagar að munur var á dýrum sem nutu örvunar á fyrstu 

árum sínum og þeim sem fengu aðeins takmarkaða örvun. Þetta sagði 

mönnum að hægt væri að hafa áhrif á heilastarfsemi með örvun frá 

umhverfinu. Síðari rannsóknir hafa stutt þessar niðurstöður hjá börnum, 

heilastarfsemi er sveigjanlegri og ósérhæfðari á fyrstu mánuðum ævinnar. 

(Bryndís Halldórsdóttir, Jóna G. Ingólfsdóttir, Stefán J. Hreiðarsson og 

Tryggvi Sigurðsson, 2008).     

 

Það hefur verið sýnt fram á að börn sem búa við erfiðar félagslegar aðstæður 

fyrstu ár ævinnar standa sig ekki eins vel í skóla og þeir sem alast upp í 
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betra umhverfi. Þegar þetta var uppgötvað í Bandaríkjunum komu út 

fjölmargar áætlanir til að örva þroska barna sem bjuggu við erfiðar 

félagslegar aðstæður. Til að mynda má nefna ,,Headstart„„.  Þetta gekk mjög 

vel og sumir fræðimenn voru meira að segja svo bjartsýnir að halda að 

möguleiki væri á að útrýma þroskahömlun fyrir árið 2000 (Bryndís 

Halldórsdóttir, o.fl. 2008). Það augsýnilega gekk ekki eftir en þó verður að 

segjast að þessar áætlanir hjálpuðu mörgum og hugmyndafræði Headstart er 

notuð enn þann dag í dag með börnum með þroskahömlun. Margar áætlanir 

hafa verðar gerðar síðan og eru flestar notaðar til að hjálpa þroskahömluðum 

og/eða einhverfum börnum. Misjafnt er eftir löndum hvernig og hvar 

snemmtæk íhlutun fer fram. Íhlutunin getur farið fram á einhverjum 

stofnunum, heimili barnsins eða á báðum stöðum eins og algengast er í dag 

(Bryndís Halldórsdóttir, o.fl. 2008).   

 

Hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar hefur farið vaxandi hér á landi 

síðasta áratuginn. Snemmtæk íhlutun hefur það að markmiði að hafa áhrif á 

vitsmunaþroska og greind, en einnig hegðun og félagslega færni en þeir 

hlutir eru ekki minna mikilvægir fyrir þessi börn seinna á lífsleiðinni.  

Rannsóknir á þessu sviði hafa sýnt að það er afar mikilvægt að byrja íhlutun 

eins snemma og unnt er, eða um leið og einhver grunur vaknar um frávik í 

þroska eða annarri hegðun. Einnig hefur það sýnt sig að mjög mikilvægt er 

að íhlutunin fari fram í nánu og miklu samstarfi við foreldra barnsins 

(Bryndís Halldórsdóttir, ofl. 2008). Rannsóknir hafa einnig sýnt að sá 

fagmaður sem veitir íhlutunina þarf að vera vel kunnugur þeirri fötlun sem 

barnið býr við, sem og íhlutunarleiðum. Að lokum hafa rannsóknir sýnt það 

að íhlutun sem fer fram við sem eðlilegastar aðstæður hefur mun meiri áhrif 

en sú sem fer fram við aðstæður sem eru barninu framandi (Bryndís 

Halldórsdóttir, ofl. 2008).   

 

Einhverfuráðgjafar leggja mikla áherslu á að byrja að takast á við 

hegðunarvandamál og önnur einkenni einhverfu eins fljótt og unnt er. Því 

fyrr sem byrjað er, því meiri eru líkurnar á að vandamálin verði ekki eins 

rótgróin og/eða alvarleg (Robledo, Ham- Kucharski, 2008).  
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Rannsóknir hafa sýnt að öflug og víðtæk ílutun sem hefur farið fram á unga 

aldri getur haft mikil áhrif á það hvort einhverft barn sé fært um að taka þátt 

í bekkjarstarfi (Robledo, Ham- Kucharski, 2008). Einnig hafa rannsóknir 

sýnt það að íhlutun getur haft mikil áhrif á tilfinningaþroska einhverfra.  Það 

má þó ekki gleyma að það að finna réttu þjálfunarleiðina er ekki síður 

mikilvægt en að byrja íhlutun snemma (Robledo, Ham- Kucharski, 2008).  

 

 

5.2. Atferlisþjálfun 

 

Rannsóknir á atferlismeðferð fyrir börn með raskanir á einhverfurófi hófust 

snemma á sjöunda áratug síðustu aldar. Fyrst var einungis kennd færni á 

afmörkuðum sviðum. Síðustu áratugi hafa öflugar rannsóknir á þessu sviði 

leitt til þeirrar þróunar, að nú er hægt að ná árangri sem er langvarandi og 

einnig alhliða (Schreibman, 1996). Ivar Lovaas og samstarfsaðilar hans í 

Kaliforníuháskóla í Los Angeles hafa unnið frumkvöðlastarf við þróun 

heildstæðrar og yfirgripsmikillar atferlismeðferðar fyrir börn með röskun á 

einhverfurófi (Lovaas, 1993). 

Atferlisþjálfun er árangursrík og viðurkennd leið sem hefur verið þróuð 

markvisst til að hafa áhrif á hegðun barna og byggja upp hjá þeim 

margvíslega færni, meðal annars hjá börnum með röskun á einhverfurófi. 

Atferlisþjálfun er byggist á aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar (applied 

behaviour analysis – ABA)  Atferlisþjálfun byggist upp á aðferðum hagnýtrar 

þekkingar á hinum ýmsu sviðum mannlífs og nýtist því vel við kennslu 

barna með röskun á einhverfurófi. (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins E.d. 

Þjónusta og þjálfun). 

 

Með atferlisþjálfun er stuðlað að því að barnið geti nýtt eigin hæfileika, átt 

betri samskipti við aðra og lifað sem sjálfstæðustu lífi. Þau markmið sem 

unnið er að daglega fyrir hvert og eitt barn eru unnin í samvinnu við 

foreldra. Stuðst er við námsskrár sem þróaðar hafa verið fyrir einhverfa. 

Þarfir hvers og eins barns eru skoðaðar með það í huga hvað jafnaldrar eru 
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að gera, einnig eru styrkleikar barnsins skoðaðir, áhuginn og óskir foreldra. 

Atferlisþjálfun er einstaklingsbundin, það sem hentar einu barni hentar ef til 

vill ekki öðru (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins E.d. Þjónusta og þjálfun). 

 

Hvernig fer atferlisþjálfun fram? 

 

Bein kennsla er notuð til þess að kenna nýja færni, ný orð og annað sem 

krefst mikillar athygli frá barninu. Þegar verið er að leggja inn og kenna 

barninu nýja færni og ný orðasambönd er notast við styrkingu, er þar átt við 

eitthvað sem barnið hefur áhuga á og fær það þá styrkingu/umbun eftir að 

færninni hefur verið náð. Færnin sem verið er að kenna hverju sinni er 

brotin niður í lítil skref, og eru þau kennd á kerfisbundinn hátt og tengd 

smátt og smátt saman í flóknari athafnir. Kennarinn eða þjálfarinn byrjar á 

því að gefa barninu vísbendingu með því til dæmis að sýna því mynd, gefa 

því fyrirmæli og/eða spyrja. Í upphafi eru vísbendingarnar og fyrirmælin 

einföld, en verða svo flóknari eftir því sem færni og framfarir barnsins 

aukast. Dæmi: Hvar er bíllinn? Hvar er guli bíllinn? Hvar er stóri guli 

bíllinn? Barninu er gefinn smá tími til að svara, það fær umhugsunarfrest í 

nokkrar sekúndur og fer framhaldið svo eftir því hvort barnið svarar rétt eða 

rangt. Færnin sem kenna á barninu hverju sinni er skilgreind nákvæmlega 

og eru viðmiðin nákvæm, sem sett eru um það hvað telst vera rétt svar. 

Þegar barnið gefur rétt svar þá bregst þjálfarinn strax við og hrósar barninu, 

eftir tiltekinn fjölda réttra svara styrkir þjálfarinn barnið með einhverju sem 

barninu þykir eftirsóknarvert. Áhersla er lögð á að styrkja barnið í allri 

viðleitni til þess að gera það sem til er ætlast af því (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins E.d. Þjónusta og þjálfun). 

 

Ef barnið svarar rangt eða á í erfiðleikum með að svara er því veitt aðstoð, 

þannig er notuð stýring í næstu æfingu og barninu er stýrt inn á rétt svar. 

Markmiðin með stýringu er að takmarka ranga svörun hjá barninu og auka 

líkurnar á réttu svari. Mikilvægt er að draga markvisst úr stýringum þannig 

að barnið verði ekki háð þeim. Kennsluæfingarnar eru endurteknar og 

mynda þar af leiðandi svokallaðar æfingalotur. Auk þess sem börnin fá 
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tækifæri til æfinga við skipulagðar aðstæður, þar sem notast er við þær 

æfingar sem fjallað var um hér að ofan, er einnig lögð áhersla á að barnið fái 

náttúrulega kennslu, þá er notast við daglegar aðstæður barnsins í 

barnahópi og aðferðir hagnýtrar atferlisgreiningar eru notaðar til að styrkja 

viðeigandi hegðun hjá barninu (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins E.d. 

Þjónusta og þjálfun). 

 

5.3. PECS 

 

PECS (The Picture Exchange Communication System)  aðferðin var þróuð af 

Andy Bondy og Lory Frost og byggir hún á aðferðum atferlisþjálfunar 

(applied behavior analysis) og einnig kenningum Skinners um málhegðun 

(verbal behavior). Aðferðarfræðin byggir á jákvæðri styrkingu (applied 

behavior analysis), stýringum (prompting), dvínun (fading), mótun (shaping), 

keðjun (chaining), verkgreiningu (task analysis) og afmörkuðum 

þjálfunaræfingum (discrete trials). Til að þjálfa boðskipti eru notaðar myndir 

og/eða önnur tákn. Þjálfunin felst í því að barnið skiptir á mynd og því sem 

það langar til að fá. Til að skilgreina betur þjálfunaræfingar PECS þá fela 

þær í sér að barninu stendur til boða eða er sýndur hlutur (greinireiti), 

barnið tekur mynd af hlutnum og afhendir viðmælanda (svörun), barnið fær 

afhent það sem það bað um með því að taka myndina (styrkir). Stýringar eru 

notaðar ef þarf til að koma í veg fyrir að barnið geri mistök (Sigrún 

Kristjánsdóttir, 2008). 

 

 

PECS er myndrænt boðskiptakerfi sem aðallega hefur verið notað með 

börnum með röskun á einhverfurófinu, sem hafa takmarkaða eða enga 

boðskiptafærni og nota ekki talmál til að tjá sig. PECS er talið henta börnum 

á öllum aldri sem eru með slakan málþroska og boðskiptafærni. Með PECS 

er höfuðáherslan lögð á þjálfun málhegðunar og boðskipta en ekki almennt 

talmál. Eftir að börn hafa verið í PECS þjálfun hefur það haft jákvæð áhrif á 

talmál þeirra. 
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Boðskiptakerfið hentar einstaklingum með röskun á einhverfurófi, frá 

leikskólaaldri og upp á fullorðinsár. (Frost, Bondy, 1994).   

  

 

 

PECS þjálfun er skipt í sex stig og eru leiðbeiningar og markmið nákvæm 

fyrir hvert þeirra. PECS er einföld og ódýr aðferð og sýnt hefur verið fram á 

að ekki er erfitt að leggja hana fram. Sá sem þjálfar/leggur inn PECS þarf að 

hafa fengið þjálfun við hæfi svo aðferðin sé rétt útfærð. Það skiptir sköpum 

varðandi framfarir barnsins að útfærslan og þjálfunartæknin sé rétt. Börn 

með einhverfurófsröskun hafa sýnt frumkvæði til boðskipta eftir að hafa 

fengið PECS þjálfun. Gera þarf nákvæmar skráningar til að fylgjast með 

þróun og framvindu hjá barninu svo hægt sé að staðfesta framfarir og 

gagnsemi þjálfunarinnar (Sigrún Kristjánsdóttir, 2008). 

 

5.4. TEACCH  

 

Á fyrri hluta áttunda áratugar síðustu aldar var í Chapell Hill í Norður 

Karolínu í Bandaríkjunum stofnuð þjónustu- og ráðgjafarmiðstöð fyrir börn 

með einhverfu og líkan tjáskiptavanda (Treatment and education for autistic 

and related communication- handicapped children, TEACCH). Frumkvöðull 

þess var Eric Schopler (TEACCH. E.d. TEACCH). Stuttu eftir honum bættist 

Gary Mesibow við og vann hann með Eric Schopler þar til hann tók við 

formannssætinu af honum (TEACCH. E.d. AAIDD 2010 Service Award for Dr. 

Gary Mesibov). Á Íslandi gengur þessi miðstöð undir nafninu TEACCH og 

þær þjálfunar- og kennsluaðferðir sem fagfólk stöðvarinnar hefur þróað 

nefnast Skipulögð kennsla (Structured teaching) (TEACCH. E.d. What is 

TEACCH).  

 Eric Schopler byrjaði að þróa aðferðina árið 1972. Í raun má segja að 

TEACCH sé heildrænt þjónustukerfi fyrir einhverfa einstaklinginn á einum 

stað. Kerfið tekur allt til greina, frá greiningu til grafar og hefur hlotið mikla 
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viðurkenningu í gegnum tíðina, sérfræðingar hvaðanæva að úr heiminum 

sækja námskeið um það (Robledo, Ham- Kucharski, 2008).   

 

TEACCH þjálfunarleiðin var ein af þeim fyrstu sem mætti þörf fyrir öfluga og 

skipulagða leið til að byggja upp færni og samskipti einhverfs fólks.  

Þjálfunarleiðin var gerð til að koma til móts við þarfir barnsins og foreldra í 

gegnum skólagönguna. Í þjálfunarleiðinni felst kennsluþjálfun, sérútbúin 

verkefni, foreldraþjálfun og ýmis annar stuðningur sem barnið og foreldrar 

gætu þurft á að halda. Leiðin viðurkennir foreldra sem meðþjálfara 

(Batshaw, Pellegrino, Roizen, 2007). TEACCH virðir það að foreldrar þekkja 

barnið sitt best og því er gott að hafa þá með í þjálfun.  Einnig er gott að 

foreldrar getir látið skólann vita hvað barnið þarf að læra til að geta tekið 

meiri þátt í heimilislífinu, það er mikilvægt að barnið læri að taka þátt í því 

sem að fjölskyldan er að gera saman (Svanhidur Svavarsdóttir,ofl. 1994).   

 

Hugmyndin að baki líkansins byggir að mestu á því að einhverft fólk hafi 

svipuð einkenni. Þar má nefna: Boðskiptatruflanir, erfiðleika með tengsl og 

samspil, góðan sjónrænan skilning, þörf fyrir reglu, að sjá smáatriði en ekki 

heild, hlutlæga hugsun, erfiðleika með að tengja nám og reynslu, að festast í 

athöfnum og þola illa breytingar.  TEACCH er byggt upp þannig að öll þessi 

einkenni eru tekin inn í myndina. Þannig býður líkanið upp á skipulagt, 

sjónrænt umhverfi sem er auðvelt fyrir einstaklinginn að skilja og lesa úr.  

Þetta dregur úr kvíða einstaklingsins. Misjafnt er hversu vel þarf að 

skipuleggja umhverfið eftir þörf einstaklings, einnig er misjafnt hvernig 

stundatöflur eru gerðar, sumir notast við myndir, aðrir við hluti o.s.frv.  

Þetta fer allt eftir því hvað hentar einstaklingnum best (Sigrún Hjartardóttir, 

1997). Þegar verið er að búa til dagskrá fyrir einhverft barn þarf að huga að 

því hvað barnið skilur. Skilur það myndir eða texta eða þarf það að fá hlut til 

að halda á til að gefa greinilega til kynna hvað sé næst á dagskrá. Sumir 

einhverfir skilja best ljósmyndir af hlut sem þeir þekkja, til dæmis úlpunni 

sinni eða kennsluborðinu sínu og aðrir skilja betur teiknaðar myndir. Sumir 

skilja einnig skrifað orð betur en talað og þá þarf að nota það með þeim 

(Svanhidur Svavarsdóttir, ofl. 1994).  
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Einnig er gert vinnukerfi fyrir einstaklingana til að vinna hlutina, í hvaða röð 

og/eða hversu lengi á að vinna við verkefnið. Það er mikill misskilningur hjá 

fólki að sjónrænar vísbendingar gagnist aðeins fólki sem á erfitt með mál. 

Sjónrænar vísbendingar hafa sýnilega hjálpað fólki með Aspergersheilkenni 

sem og einhverfu og það er hægt að segja að allir í samfélaginu treysti mikið 

á sjónrænar vísbendingar án þess að gera sér grein fyrir því.  Þar má til að 

mynda nefna dagbækur sem við notum til að skipuleggja tíma okkar og öll 

umferðarmerkin sem hjálpa okkur á hverjum degi (Sigrún Hjartardóttir, 

1997). 

 

Kerfið mælir með afar miklu skipulagi í kringum einhverfa einstaklinginn, 

svo sem vel skipulögðum náms- og leiksvæðum, dagskrám og 

verkefnatímum. Kerfið leggur áherslu á góð og skýr samskipti og byggist upp 

á miklum sjónrænum vísbendingum sem annað hvort leiða einstaklinginn 

áfram eða minna hann á hvað hann er að gera og til hvers er ætlast af 

honum.  TEACCH horfir ekki á öll einkenni einhverfu sem neikvæð heldur á 

þann veg að hægt sé að nýta þau, til að mynda getu sumra barna til að 

einbeita sér og muna hluti. Það sem margir virðast líta á sem veikleika er hér 

horft á sem styrk sem hægt sé að byggja á (Robledo, Ham- Kucharski, 2008). 

 

Mikið er notast við svokallaða þrepaþjálfun í TEACCH. Þar er hver athöfn 

brotin niður í einingar og æfð sem rútína. Fyrst er athöfnin sett niður í 

myndir þar sem orðið er skrifað með. Til að mynda ef einstaklingur er að 

læra að þvo sér um hendurnar yrði fyrsta mynd skrúfa frá krana, svo kæmi 

bleyta hendur, taka sápu, sápa hendur o.s.frv. Einstaklingur lærir að segja 

athöfnina alltaf um leið og hann gerir hvert þrep, á endanum lærist rútínan 

og einstaklingurinn þarf ekki lengur á sjónrænu vísbendingunum að halda, 

þær eru þó alveg nauðsynlegar í byrjun (Svanhildur Svavarsdóttir, 1995). 

 

Hægt er að segja að á sambýlum fyrir einhverfa í Reykjavík hafi verið unnið 

eftir TEACCH aðferðinni síðan árið1988. TEACCH leitast við að finna bestu 

aðferðina fyrir hvern og einn einstakling til að ná markmiði sínu og því er 

ekki hægt að segja að hún sé ein aðferð heldur meira eins og heildar 
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skipulag fyrir fólk. Stórt markmið innan aðferðarinnar er að einstaklingar 

öðlist meiri virkni í samfélaginu og sínu eigin lífi (Guðmundur Már 

Björgvinsson, 1997).   

 

Aðalmarkmið TEACCH er: 

Að ítarleg þekking myndist um einhverfu. 

Að notuð sé heildstæð þjálfun/þjálfunarúrræði. 

Að foreldrar séu virktir sem meðþjálfarar og samstarfsmenn. 

 (Svanhildur Svavarsdóttir, 1995). 

 

TEACCH miðstöðin í Karólínu tekur virkan þátt í snemmtækri íhlutun. 

Starfsfólkið aðstoðar við þjálfun hjá mjög ungum börnum sem enn eru að 

bíða eftir greiningu, þá er farið heim til foreldra og þeim kennt að skipuleggja 

umhverfi og þjálfun barnsins. Einnig eru þau með leikskóla þar sem 4 börn í 

einu koma 15 vikur samfleytt með foreldrum sínum, gerð er 

einstaklingsáætlun fyrir hvert og eitt, og svo er þjálfun með foreldrum. Eftir 

það fer barnið í vissan barnahóp þar sem það mætir í leikskóla og fær 

þjálfun 4-6 tíma á dag. Starfsfólk TEACCH veitir svo því starfsfólki sem tekur 

við barninu þegar að formlegri skólagöngu kemur bæði þjálfun og stuðning 

(Svanhildur Svavarsdóttir, 2006). 

 

 

5.5. Félagshæfnisögur 

 

Carol Gray, forstöðumaður The Gray Center for Social Learning and 

Understanding og ráðgjafi vegna nemenda með einkenni og röskun á 

einhverfurófi við Jeninson Public Schools í Michigan, Bandaríkjunum er 

höfundur félagshæfnisagna. Árið 1991 skrifaði Carol Gray fyrst um aðferð 

sína við að semja félagshæfnisögur (social stories). Aðferðin hefur svo 

reglulega verið endubætt út frá fyrirliggjandi reynslu af henni. 
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Félagshæfnisaga er ætluð einstaklingum með einkenni og röskun á 

einhverfurófi. Þegar félagshæfnisaga er rituð er tekið tillit til einstaklingsins 

sem hún er ætluð, það er að segja virðing er borin fyrir því hvernig hann 

hugsar og skilur tilveruna. Félagshæfnisaga er stutt saga, samin á ákveðin 

hátt, lýsir aðstæðum og hugtökum á einfaldan og merkingarbæran hátt fyrir 

einstaklinginn sem sagan er rituð fyrir. Árangurinn er þá oftast gagnkvæmur 

það er að segja, sá sem semur söguna fær aukin skilning á veröld hins 

einhverfa og sá einhverfi öðlast aukinn skilning. 

 

Þeir sem starfa og eða búa með einstaklingum með einkenni á einhverfurófi 

skrifa félagshæfnisögurnar. Sá sem skrifar söguna þarf að þekkja aðferðina 

sem liggur til grundavallar sögunni og einnig þann sem sagan er skrifuð 

fyrir. Félagshæfnisögur geta verið og eru um margskonar efni og aðstæður. 

Stundum eru sögur skrifaðar eftir að í ljós kemur að einstaklingur skilur 

ekki aðstæður, til dæmis í bíóhúsum, leikhúsum og á veitingahúsum. 

 

Annar mikilvægur tilgangur með félagshæfnisögum er að skrifa sögu um 

eitthvað sem barnið skilur og gerir vel. Fyrsta sagan sem skrifuð er fyrir barn 

með einkenni á einhverfurófi ætti að fjalla um eitthvað sem barnið skilur og 

gerir vel, einhvers konar hrós. Að nota hrós í söguformi skilar sér mun betur 

til barns heldur en orðin eingöngu. Að minnsta kosti helmingur þeirra sagna 

sem skrifaðar eru fyrir börn ættu að vera um eitthvað sem þau gera vel. Með 

því er verið að bæta sjálfsmynd þeirra og byggja þau upp (Bryndís 

Sumarliðadóttir, 2004).  

 

Hvernig er sagan útbúin 

 

Félagshæfnisaga hefur ákveðna eiginleika sem segja til um verklýsingu og 

upptalningu á sjónrænum fyrirmælum. Félagshæfnisaga byggist upp á 

fjórum tegundum setninga, skiptir máli hvernig setningarnar eru notaðar og 

hversu oft þær koma fyrir. 
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Eftirfarandi fjórar setningagerðir mynda félagshæfnisögu: Lýsandi setningar, 

viðhorfssetningar, jákvæðar setningar og leiðbeinandi setningar. Hver gerð af 

setningum gegnir ákveðnu hlutverki. Tíðni hinna ýmsu setninga getur verið 

og er mismunandi. Er það nefnt grunnuppskrift að gerð félagshæfnisögu 

(The Basic Social Story Guidelines and Ratio). Þegar skilningi er náð á hinni 

mismunandi gerð setninga í félagshæfnisögu, tilgangi og innbyrðis tengingu 

er fyrsta skrefinu í að skrifa góða félagshæfnisögu náð. 

 

Lýsandi setningar (Descriptive sentences) 

Eru hlutlausar lýsingar á staðreyndum, þær greina frá mikilvægustu 

staðreyndum þess sem verið er að fjalla um. Lýsandi setningar eru 

grunnurinn á félagshæfnisögum. Þær svara yfirleitt hinum mikilvægu hv-

spurningum sem sagan snýst svo um.  

Dæmi um lýsandi setningar: 

Ég heiti ___________ ( oftast fyrsta setning sögu) 

Stundum les mamma fyrir mig sögu. 

Mörgum krökkum þykir gaman að leika með bolta. 

 

Viðhorfssetningar (Perspective sentences) 

Viðhorfssetningar eru fullyrðingar um aðra: hvernig fólk hugsar, tilfinningar 

annarra, hvað öðrum finnst og hvernig öðrum líður. Í 

undantekningartilfellum eru viðhorfssetningar notaðar til þess að lýsa 

viðhorfum þess sem sagan er ætluð.  

Dæmi um viðhorfssetningar: 

Kennarinn minn er góður í stærðfræði (þekking/hugsanir). 

Bróðir mínum þykir gaman að spila fótbolta (tilfinningar). 

Mörgum finnst pizza með pepperoni góð (skoðun). 

 

Leiðbeinandi setningar (Directive sentences) 

Leiðbeinandi setningar eru jákvæðar og einstaklingsbundnar um æskilega 

hegðun og viðbrögð. Þegar leiðbeinandi setningar eru notaðar þurfa 

höfundar að vera vel á verði og hafa hugfast að skilningur fólks með 

einhverfu er mjög oft bókstaflegur. Því getur verið erfitt að byrja setningu á 
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ég ætla.... eða ég get...., einstaklingurinn gæti litið svo á að svona verði það 

altaf að vera án nokkurra undantekninga. Leiðbeinandi setningar byrja þess 

í stað oftast á setningum á borð við ég ætla að reyna að....  ég ætla að stefna 

að því...., Leiðbeinandi setningar má einnig líta á sem upptalningu á 

mögulegum viðbrögðum.  

Dæmi um leiðbeinandi setningar: 

Ég ætla að reyna að sitja kyrr í stólnum í dag. 

Þegar ég fer út að leika get ég ákveðið að fara í boltaleik eða fara að róla. 

 

Jákvæðar setningar (Affirmative sentencess) 

Jákvæðar setningar fela í sér almenn og æskileg viðbrögð sem endurspegla  

almenn gildi í menningarheim okkar.  Jákvæðar setningar koma venjulega á 

eftir lýsandi, viðhorfs -eða leiðbeinandi setningum. 

Dæmi um jákvæðar setningar: 

Flest allir borða aðalrétt á undan eftirrétti. Það er góð hugmynd (leggur 

áherslu á mikilvægan þátt). 

Ég ætla að reyna að hafa öryggissbeltið spennt þegar ég sit í bílnum. Það er 

mikilvægt (lög og reglur). 

Þegar ryksugan er í gangi þá heyrist hljóð. Það er allt í lagi (ráð, veita öryggi) 

 

Ófullgerðar setningar (Partial sentencess) 

Ófullgerðar setningar geta hvatt einstaklinga á einhverfurófi til að hugsa 

sjálfir um næsta skref í ákveðnum aðstæðum, einnig fengið einstaklingana 

til að setja sig í spor annarra eða íhuga viðbrögð við aðstæðum. Skilin er eftir 

eyða í setningunni.  

 

Lýsandi setningar, viðhorfssetningar, leiðbeinandi setningar eða jákvæðar 

setningar í félagsfærnisögu má nota sem ófullgerðar setningar með því að 

skilja eftir eyðu. Þegar sagan er svo lesin eða kynnt fyrir einstaklingnum, 

hvetur sá sem segir söguna einstaklinginn til að finna orð sem getur átt við 

þar sem eyðan er.  

Dæmi: 
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Leiðbeinandinn minn verður mjög líklega____________ ef ég sit alveg kyrr á 

stólnum í tímanum. 

 

Í upphafi eru félagshæfnisögur skrifaðar án þess að skilja eftir eyðu. Seinna 

má breyta sögunni þannig að viðkomandi bæti inn orðum í söguna eftir að 

hann þekkir orðið söguna og aðstæður (Bryndís Sumarliðadóttir, 2004).  

  

 

5.6. RPM 

 

Rapid Promting Method eða RPM mætti kalla hraða hvatningu á íslensku en 

hér munum við nota skammstöfunina RPM.  

   

Í þessum kafla mun vera stuðst við heimasíðu Halo. Halo eru samtök sem 

eru ekki rekin í hagnaðarskyni og bjóða upp á RPM (Halo. E.d).  

RPM er í raun lærdómsaðferð sem kennir boðskipti í leiðinni. Þannig er 

nemanum gefið tækifæri á að læra ýmsan fróðleik og honum er kennt að tjá 

sig í leiðinni.  Leiðin byggist á því að virkja þann hluta heilans sem geymir 

rökhugsun svo að nemarnir verði uppteknir af og taki virkan þátt í 

kennslustundinni.  Aðferðin er að mörgu leyti frábrugðin öðrum aðferðum 

þar sem hún byggist á því hvernig heilinn vinnur og því sem við vitum um 

starfsemi hans. Markmiðið er að hjálpa barninu að ná sem bestum árangri í 

lærdómnum með með því að opna lærdómsstöðvar heilanns. Eftir því sem sá 

hluti opnast meira og verður virkari því auðveldara er fyrir barnið að læra og 

vera virkur þátttakandi í náminu. RPM notast við hvatningu til að fá nemann 

til að svara sjálfstætt án líkamlegrar snertingar. RPM notast við spjöld með 

stöfum á þar sem að börnin benda á stafina til að stafa orð og svör við 

spurningum. Einnig er notast við stensil sem hjálpar nemanum að leiða að 

sjálfstæðri skrift (Halo. E.d. Learning methodology).   

  

Aðferðin sem RPM notast við er svokölluð kenna-spyrja aðferð. Þannig er 

kallað á svörun frá nemanum sem fæst í gegnum munnlega, sjónræna, 
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heyrnræna eða hreyfiörvun. Nemendur svara spurningum með því að benda 

á svörin, taka miða með rétta svarinu, draga hring um rétta svarið, benda á 

stafi, eða skrifa rétta svarið. Þannig er færni hvers og eins nemanda nýtt. 

Það þarf ekki mikið til að notast við RPM aðferðina, aðeins þjálfunaraðila, 

nemandann, blað og skriffæri (Halo. E.d. Understanding rapid promting 

method, What is Rapid Prompting Method? ). 

  

Sú sem í raun hefur komið aðferðinni saman heitir Soma. Hún er Indversk 

kona, kennari og móðir einhverfs manns. Soma notaði fyrst RPM og mótaði 

aðferðina til að kenna syni sínum sem nú er orðinn virtur rithöfundur ( Halo. 

E.d. About us-Oer leadership). 

 

Ásta Birna Ólafsdóttir er þroskaþjálfi, sérkennari og móðir einhverfs drengs. 

Hún er nemi Somu um þessar mundir, en Soma tekur ekki oft nema til sín. 

Áður en hún fór út til Somu var hún hluti hóps sem kynnti sér RPM fyrir 

hönd Umsjónarfélags einhverfra (Ásta Birna Ólafsdóttir, munnleg heimild, 6 

mars 2010). 

 

Almennt finnst fólki ekki erfitt að meðtaka ýmsar upplýsingar sem það fær 

frá umhverfinu en fyrir einhverfan einstakling getur það verið mjög erfitt. 

Tító sonur Somu hefur lýst því hversu erfitt getur verið að vinna úr 

skynáreitum frá umhverfinu. Það að þurfa að vinna í því að heyra og sjá á 

sama tíma getur verið honum mjög erfitt.  Að þurfa kannski að koma með 

rétta svörun eða hreyfingu samkvæmt því er enn erfiðara (Halo. E.d. 

Understanding rapid promting method, What is Rapid Prompting Method?).    

 

Þegar Soma byrjar að kenna nemendum sínum í fyrsta skipti kemur hún 

með einhverjar setningar um visst efni og spyr síðan nemandann um hvað 

hún hafi sagt. Þá skrifar hún tvö möguleg svör á sitthvorn miðann, stafar 

þau og bankar í þau á meðan hún les þau upphátt. Þannig hvetur hún 

nemandann áfram til að velja rétta svarið. Soma hefur unnið með 

mörghundruð nemendum og hefur áttað sig á því að það er mismunandi 

hvernig hver og einn vinnur best og hún aðlagar sig því að hverjum nemanda 
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fyrir sig. Til að mynda þeir nemendur sem skilja betur aðstæður með því að 

hlusta frekar en í gegnum sjón, horfa ekki endilega á svörin né lesa þau en 

hlusta þá frekar eftir bankinu.  Soma þróar kennsluna með hverjum 

nemanda hratt frá því að velja úr tveimur mögulegum svörum í þrjú svör. 

Frá því að ná í eða taka upp rétta svarið í að benda á rétta svarið og stafa 

rétta svarið í að lokum skrifa rétta svarið (Halo. E.d. Understanding rapid 

promting method, What is Rapid Prompting Method? ).    

 

Ásta Birna var spurð að því hvernig fyrstu kennslustundir fara fram og var 

svarið á þessa leið. ,,Í fyrstu RPM kennnlsustund hvers nemanda eða a.m.k. 

fyrsta helmingnum er kennarinn að meta og skoða hvar nemandinn er í 

rauninni staddur. Hvernig lærir þessi nemandi, kann hann að svara, er 

hann snertifælinn við skriffæri, hefur hann talmál, hver er hreyfifærnin 

hans, skrifar hann, hvernig er stimmið hans, hvernig keppi ég við stimmið 

hans? (Þegar Ásta Birna talar um stimm er hún í rauninni að ræða um 

endurtekna hegðun, oft til sjálfsörvunar). Hversu mikið hefur hann tileinkað 

sér námslega? Þannig að í fyrstu kennslustund er hausinn á manni alveg á 

fullu við að safna upplýsingum. Kennarinn þarf bara almennar upplýsingar 

um nemandann áður en hann byrjar til að geta verið viðbúinn óvæntum 

aðstæðum en ekkert of miklar persónuupplýsingar samt. Foreldrar fylla út 

eyðublað þegar þeir sækja um. Burt séð frá því tekur viðfangsefni tímans 

mið af aldri viðkomandi. Ég myndi kannski spyrja ungt barn í fyrsta tíma 

hvernig sólin væri á litin og hvaða hljóð kisa gefur frá sér en með fullorðinn 

einstakling myndi ég t.d. ræða um hvernig veður væri úti hvort það væri sól 

eða rigning eða fréttirnar. Stór hluti vinnunnar er kennsluáætlunin sem 

unnin er fyrir hvern einasta tíma. Þar kemur fram hvað á að kenna og 

hvernig, markmið með kennslustundinni og hvað ætlast er til þess að 

nemandinn fái út úr kennslustundinni. Ég nota kennsluáætlunina  á meðan 

ég vinn til að leggja fram efnið og er þá einnig búin að ákveða framsetningu 

efnisins‟‟ ( Ásta Birna Ólafsdóttir, munnleg heimild, 6 mars 2010).  

 

Aðferðin hefur ekki mikið verið rannsökuð, en rannsókna er að vænta. Það 

hafa þó virtir taugasérfræðingar eins og  Dr. Michael Merzenich staðfest að 
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RPM gagnist mörgum börnum sem og fullorðnum einstaklingum með 

einhverfu og hjálpi þeim þar sem þeir eigi oft erfitt með að læra í almennu 

skólaumhverfi (Halo. E.d. Understanding rapid promting method, What is 

Rapid Prompting Method?). 

 

Erika lærlingur Somu opnar brátt sína eigin ráðgjöf í RPM núna í haust í 

öðru fylki Bandaríkjanna. Ásta Birna vonast til að Soma útskrifi sig síðan 

sem færa til að kenna öðrum aðferðina eftir 6 mánuði. Næsta sumar ætlar 

Soma að vera með lærling í 3 mánuði en Erika hefur verið í 3 ár. Stefnan er 

að Soma verði með einn lærling á sumrin næstu ár. Til að verða lærlingur 

hjá Somu þarf maður að vera búin að uppfylla ýmsa hluti t.d. að vinna með 

nemendur og síðan þarf maður að standa sig vel í munnlegu prófi hjá henni 

sem Ásta Birna lauk síðasta sumar. Somu langar að opna skóla. Þannig er 

hún að reyna að fá lærling sem býr nálægt Austin Texas, það eru margir á 

lista hjá henni til að komast að ( Ásta Birna Ólafsdóttir, munnleg heimild, 6 

mars 2010). 

 

Ef foreldrar vilja reyna að byrja að nýta sér RPM með börnunum sínum er 

gott að lesa bókina sem að Tito skrifaði og heitir: ,,The mind tree”. Fyrst skal 

hafa í huga að ekki er gott að tala barnamál við börnin, best er að tala 

venjulega og trúa á sig sjálfan og barnið sitt. Hægt er að byrja að skrifa niður 

svör og láta barnið velja. Það getur verið sniðugt að byrja að nota RPM með 

því að lesa bók fyrir barnið. Þá eru til að mynda tvær línur lesnar og svo er 

spurt út úr þeim. Hafa skal í huga að forðast það að hafa samræður um 

tilfinningar, sér í lagi ef að barnið fær reiðikast (Halo. E.d. Understanding 

rapid promting method, How can parents get started using RPM at home).    

 

Ásta Birna segir að tíminn hjá Somu sé búinn að vera mjög fínn. Soma sé 

mjög fagleg og dugleg og leggi mikla áherslu á að fólk sjái einhverfa sem 

hugsandi fólk og beri virðingu fyrir þeim. Ásta Birna vonast eftir því að geta 

komið með þekkingu sína í RPM aðferðinni heim til Íslands en segir það þó 

verða að fara eftir eftirspurn. Það þýðir ekkert að hrúga fullt af fólki á 

námskeið sem trúir ekki á aðferðina. Foreldrar og þjálfarar verða að hafa 
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fulla trú á RPM og vera tilbúnir í að leggja tíma í vinnu með aðferðina ef hún 

á að ganga vel ( Ásta Birna Ólafsdóttir,munnleg heimild, 6 mars 2010). 

 

5.7. Skynþjálfun 

 

Mörg börn með einhverfu þurfa að kljást við skyntruflanir (Jarþrúður 

Þórhallsdóttir, 1997). Þetta þýðir að einhver eða öll fimm skilningarvit 

einstaklingsins eiga í erfiðleikum með að taka á móti eða vinna úr þeim 

upplýsingum sem þeim er ætlað að vinna úr. Þegar þetta gerist getur barnið 

m.a átt erfitt með að skilja það sem það sér eða heyrir.  Skyntruflanir geta 

bæði átt sér stað á þann hátt að þau fái of mikla örvun frá skynfærum eða 

nánast enga örvun frá þeim. Til að reyna að setja sig í spor einhverfa 

barnsins er hægt að ímynda sér að finnast eins og allt sem er í kringum þig 

sé að ráðast á þig hvort það sé í gegnum sjón, heyrn eða önnur skynfæri. Það 

væri erfitt fyrir þig að einbeita þér að einhverju á meðan, það er því alls ekki 

einkennilegt að einhverf börn taki stundum fyrir eyrun eða blaki höndunum. 

Einnig er hægt að ímynda sér heim þar sem þú heyrir ekki ef talað er í 

venjulegum rómi eða finnur ekki fyrir snertingu handar, þá væri heimurinn 

hljóður og ekkert væri til að hvetja þig til að hafa samskipti við hann 

(Robledo, Ham- Kucharski, 2008).   

 

Sú meðferð sem beinist að sampili skynsviða er ætluð til að hjálpa barninu 

að finna visst jafnvægi á þremur skynsviðum. Þessi þrjú skynsvið eru: 

Svið snertingar 

Svið rýmisskynjunar 

Svið hreyfifærni 

Þjálfunaraðilar reyna að hjálpa barninu að finna jafnvægi milli skynsviðanna 

svo að þau geti tekið á móti áreitum og samhæft þau. Þannig getur barnið þá 

komið með viðeigandi mótsvar.   

Í fyrstu tímum skynþjálfunar er barnið metið til að sjá á hvaða sviðum það 

þarf hjálp. Þá er búin til einstaklingsáætlun sem miðar að þeim hlutum sem 

barnið þarf að þjálfa. Til að mynda ef barnið þolir ekki að koma við mjúka 
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eða raka hluti er hægt að koma með svamp rólega inn í þjálfunina þangað til 

að það er tilbúið til að snerta hann og meðhöndla. Aðferðirnar sem notaðar 

eru til að hjálpa barninu  fara  þannig eftir því á hvaða skynsviðum 

erfiðleikar barnsins liggja (Robledo, Ham- Kucharski, 2008). 

 

6. Aðferðafræðin 

 

Við höfðum áhuga á að vita nokkra hluti um það hvernig þjálfunarmál fyrir 

einhverf börn standa í leikskólum landsins í dag. Við settum fram fjórar 

spurningar sem við sendum síðan með tölvupósti til allra sveitafélaga 

landsins. Sveitafélögin eru 77 en alls svöruðu 36 af þeim. Það er 47 %.   

 

6.1. Könnun til sveitarfélaga.     

Þær spurningar sem við leituðum svara við voru eftirfarandi: 

1. Bjóða leikskólar sveitafélagsins upp á fleiri en eina þjálfunarleið fyrir 

einhverf börn? Til að mynda býður sami leikskólinn upp á bæði TEACCH og 

atferlisþjálfun, eða annars konar þjálfunarleið? 

2. Ef ekki er svo, hvernig er málum háttað ef einhverft barn kemur inn í 

leikskóla og foreldrar vilja aðra þjálfunarleið en í boði er? 

3. Er munur á tímafjölda varðandi stuðning sem barnið fær á milli 

þjálfunarleiða? 

4. Við hvað miðast tímafjöldi þegar verið er að úthluta í málum sem þessu? 

 

Hér munum við fara í gegnum þau svör sem að komu úr könnuninni fyrir 

hverja spurningu fyrir sig. 

Til að byrja með skal það tekið fram að ekki gátu öll sveitafélögin sem 

svöruðu okkur gefið okkur svör við spurningunum af tilfallandi ástæðum.   
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Fjögur sveitafélög voru ekki með leikskóla og 13 sveitafélög höfðu ekki barn 

með einhverfugreiningu. Það eru því svör frá 19 sveitafélögum sem var hægt 

að skoða nánar.  

 

Byrjum nú á fyrstu spurningu. 

 

1. Bjóða leikskólar sveitafélagsins upp á fleiri en eina þjálfunarleið fyrir 

einhverf börn? Til að mynda býður sami leikskólinn upp á bæði TEACCH og 

atferlisþjálfun, eða annars konar þjálfunarleið? 

Það voru ekki mörg sveitafélög sem sögðust hafa leikskóla sem byðu upp á 

fleiri en eina þjálfunarleið fyrir einhverf börn. Aðeins eitt sveitafélag sagði að 

svo væri en einnig var eitt sveitafélag sem sagði að oftast væri bara boðið upp 

á eina þjálfunarleið í leikskólunum en að örfáir leikskólar byðu upp á bæði 

atferlisþjálfun og TEACCH. Fróðlegt var að sjá hvernig það dreifðist á 

sveitafélögin hvaða þjálfunarleiðir voru í boði þar sem sumir bjóða aðeins 

upp á eina leið. Hér kemur rit sem að sýnir dreifinguna. 
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Eins og sést þá fékk eitt sveitafélaganna að vera í tveim hópum þar sem það 

sagði að örfáir leikskólar byðu upp á báðar leiðir, en annars væri það skipt 

eftir leikskólum hvora leiðina væri boðið upp á. Svo virðist vera að þar sem 

aðeins er boðið upp á eina þjálfunarleið sé oftar hallast að TEACCH leiðinni. 

Stór hópur sveitafélaganna bjóða upp á þessar tvær leiðir en ekki þannig að 

einn leikskóli bjóði upp á þær báðar. Eitt sveitafélag sagðist notast við 

atferlisþjálfun með hliðsjón af TEACCH.  

 

 

2. Ef ekki er svo, hvernig er málum háttað ef einhverft barn kemur inn í 

leikskóla og foreldrar vilja aðra þjálfunarleið en í boði er? 

Það var misjafnt hverju sveitafélögin svöruðu þessari spurningu. Hér kemur 

rit sem sýnir hvernig svörin dreifðust. 
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Flest sveitafélaganna sögðu að ef að foreldrar myndu biðja um aðra leið en í 

boði væri í leikskólanum yrði haft samráð við foreldra og eitthvað fundið út 

úr því. Þrjú sveitafélög sögðu að foreldrar veldu leikskóla eftir þeirri aðferð 

sem að boðið væri upp á, ef barn væri í leikskóla en vildi fá aðra þjálfunarleið 

væri foreldrum boðið upp á að færa barnið. Fjögur sveitafélög sögðu að sú 

staða hafi ekki komið upp, foreldrar hafi ekki beðið um aðra þjálfunarleið.  

Þrjú sveitafélög sögðu svo að ef svo yrði myndi leikskólinn verða við þeirri 

beiðni.   

 

3. Er munur á tímafjölda varðandi stuðning sem barnið fær á milli 

þjálfunarleiða? 

Þetta var spurning sem öll sveitarfélögin svöruðu eins. Það er enginn munur 

milli þjálfunarleiða. 

 

 

4. Við hvað miðast tímafjöldi þegar verið er að úthluta í málum sem þessu? 

Sveitarfélögin sögðu einnig öll það sama hér, það fer eftir fötlun barns og 

þörf.  Fötluð börn eru látin í flokka eftir við hvaða fötlun þau búa og sá 

flokkur segir til um þann stuðning sem að þau eiga rétt á. Það fer þó einnig 
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eftir þörf barnsins sjálfs. Margir sögðu til að mynda að börn með ódæmigerða 

einhverfu þyrftu kannski minni stuðning en barn með dæmigerða einhverfu. 
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Umfjöllun 

 

Hér í þessum kafla munum við ræða um okkar sýn á það sem kom út úr 

könnuninni til sveitarfélaga. Það má segja að það hafi komið á óvart hversu 

fáir leikskólar bjóða upp á fleiri en eina þjálfunarleið fyrir einhverf börn. Það 

kom okkur einnig mjög mikið á óvart að eitt af stærri sveitarfélögum 

landsins býður aðeins upp á eina þjálfunarleið í öllum leikskólum sínum. Við 

spurðum í rauninni aðallega út frá TEACCH og atferlisþjálfun sem virðast 

vera þær leiðir sem sveitarfélögin bjóða upp á. Ekki sáum við neinn 

sérstakan mun á milli minni og stærri sveitafélaga, nema ef vera skyldi að 

þau minni, sem hafa jafnvel aðeins eitt einhverft barn á leikskóla, voru ívið 

jákvæðari fyrir að taka upp nýja þjálfunarleið, ef foreldrar óskuðu eftir því. 

Það var gaman að sjá að enginn munur er á tímafjölda á stuðningstímum 

milli þjálfunarleiða. Börnin fá því samskonar þjálfun þó leiðarnar séu 

mismunandi.  

Okkur finnst slæmt að flestir leikskólar bjóði aðeins upp á eina þjálfunarleið 

fyrir einhverf börn. Hvaða val er það þá fyrir foreldra? Það er ekki nógu gott 

ef foreldrar þurfa að láta barnið sitt í leikskóla í öðru hverfi ef það vill að 

barnið fái þjálfun sem ekki er boðið upp á í þeirra hverfisleikskóla. Svo vex 

barnið upp, sennilega án þess að þekkja börnin í sínum hverfisskóla. Einnig 

finnst okkur það ekki nógu gott að foreldrar fái eins og staðan er í dag að 

velja milli einungis tveggja þjálfunarleiða. Það er okkar von að leikskólar 

landsins bjóði seinna meir upp á fleiri en eina eða tvær þjálfunarleiðir og geti 

það því alfarið verið val foreldra hvert barnið fer í leikskóla og hvaða 

þjálfunarleið það hlýtur.        
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Lokaorð 

 

Við gerð þessarar ritgerðar hafa höfundar lært margt sem þær ekki vissu 

fyrir. Vinnan við verkefnið hefur gefið okkur góða sýn á þróun mála er kemur 

að vinnu með einhverfum börnum. Það hefur verið fróðlegt að sjá hvaða 

þjálfunarleiðir, fyrir einhverf börn eru í boði hér á landi og hvernig þær eru 

nýttar. Vinnan sjálf hefur einnig gefið okkur mikilvæga reynslu þar sem 

þroskaþjálfar eru stöðugt að rýna í fræðileg rit til að dýpka sýn sína á starf 

sitt. Könnunin sem að við sendum til sveitafélaga gaf okkur dýrmæta sýn á 

það hvernig málum er háttað í landinu og gaman var að sjá hversu margir 

voru tilbúnir að taka þátt í henni. Við sjáum fram á að vinna þessi muni 

nýtast okkur vel í framtíðinni sem þroskaþjálfar, þar sem vel skal þess vanda 

sem lengi á að standa og lengi býr að fyrstu gerð. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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