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Vorráðstefna GRR 2016

• Ekkert sveitarfélag veitir þá ráðgjöf sem 
mælt er með skv. alþjóðlegum viðmiðum í 
snemmtækri íhlutun (hvorki varðandi fjölda 
ráðgjafa, né menntun og reynslu ráðgjafa)



Börn á einhverfurófi

• Árlega eru um það bil 100 börn á 
leikskólaaldri greind á einhverfurófi

• Mikilvægt er að hefja snemmtæka íhlutun 
eins fljótt og mögulegt er eftir að grunur 
um frávik vaknar



Snemmtæk íhlutun – mælt er með

• Snemmtæk heildstæð atferlisíhlutun
(ABA/VB/EIBI)

• Skipulögð kennsla (TEACCH)

(t.d. National Autism Center, 2015; IMPAQ on 
behalf of the Centers for Medicare and 
Medicaid Services, 2010)



Fólkið á gólfinu?

• Leikskólar leitast flestir við að ráða 
fagmenntað fólk til þess að sinna stuðningi 
við börn á einhverfurófi

• Þroskaþjálfi

• BSc sálfræði 

• BA uppeldis- og menntunarfræði

• Leikskóla-/sérkennari

• Leikskólakennari



Skipulögð kennsla (TEACCH)

• Teacch Certified Practitioner

• 5 daga námskeið hjá viðurkenndum 
leiðbeinanda

• 3 daga námskeið (Beyond the Basics)

• Vinna í eitt ár og skil á vinnumöppu 
(portfolio) sem er metið



Snemmtæk heildstæð atferlisíhlutun

• 40 klst fræðsla og þjálfun (Registered 
Behavior Technician) 

• Skráning á hegðun

• Mat

• Kennsla nýrrar færni

• Draga úr óæskilegri hegðun

• Utanumhald á gögnum og 
tilkynningaskylda

• Hlutverk og skyldur



Spurningar til HÍ, HA og HR

• Námskeið sem fjalla um einhverfu

• Námskeið sem fjalla um snemmtæka 
atferlisíhlutun og skipulagða kennslu

• Þjálfun nemenda í tengslum við 
snemmtæka íhlutun



Þroskaþjálfanemar HÍ

• Þroskaþjálfanemar:

• Fræðsla um einhverfu 

• Engin fræðsla um atferlisíhlutun og 
skipulagða kennslu

• Fá starfsþjálfun en ekki skipulagt að hún 
tengist atferlisíhlutun eða skipulagðri 
kennslu



Sérkennslufræði HÍ

• Fá fræðslu um einhverfu

• Fá fræðslu um atferlisíhlutun (sérstaklega 
um hvernig vinna má með óæskilega 
hegðun)

• Fá kynningu á skipulagðri kennslu

• Engin þjálfun tengd snemmtækri 
atferlisíhlutun eða skipulagðri kennslu



Kennaranemar HÍ

• Fá fræðslu um einhverfu

• Fá fræðslu um snemmtæka atferlisíhlutun

• Fá fræðslu um skipulagða kennslu

• Engin þjálfun tengd snemmtækri 
atferlisíhlutun eða skipulagðri kennslu



Sálfræðinemar HÍ

• Fá fræðslu um einhverfu (bæði í grunn- og 
framhaldsnámi)

• Fá fræðslu um grunnlögmál í 
atferlisgreiningu og hvernig þau eru nýtt í 
vinnu með börnum

• Fá ekki fræðslu um skipulagða kennslu

• Engin þjálfun í snemmtækri atferlisíhlutun 
né skipulagðri kennslu



Kennaranemar í HA

• Fá einhverja fræðslu um einhverfu

• Fá kynningu á snemmtækri atferlisíhlutun

• Fá kynningu á skipulagðri kennslu

• Fá enga þjálfun í snemmtækri 
atferlisíhlutun eða skipulagðri kennslu



Sálfræðinemar í HA

• Fékk ekki upplýsingar um hvort nemendur 
fái fræðslu um einhverfu

• Fá fræðslu um grunnlögmál í 
atferlisgreiningu og hvernig þau eru nýtt í 
vinnu með börnum

• Fá ekki fræðslu um skipulagða kennslu

• Engin þjálfun í snemmtækri atferlisíhlutun 
né skipulagðri kennslu



Sálfræðinemar í HR

• Fá fræðslu um einhverfu (bæði í grunn- og 
framhaldsnámi)

• Fá fræðslu um grunnlögmál í 
atferlisgreiningu og snemmtæka 
atferlisíhutun

• Fá ekki fræðslu um skipulagða kennslu

• Fá þjálfun í snemmtækri atferlisíhlutun né 
skipulagðir kennslu (valnámskeið)



Niðurstöður

• Háskólar á Íslandi eru ekki að undirbúa fólk 
til starfa í snemmtækri íhlutun byggð á 
skipulagðri kennslu (TEACCH)

• Lítil sem engin fræðsla

• Engin markviss starfsþjálfun



Niðurstöður

• Nemendur í HÍ og HA fá fræðslu um 
grunnlögmál atferlisgreiningar og fræðslu 
um atferlisíhlutun (að einhverju leyti).

• Nemendur eru ekki að fá þjálfun í 
snemmtækri atferlisíhlutun í vinnu með 
einhverfum börnum 



Nemendur frá HR

• Í HR geta nemendur valið námskeið þar 
sem er fræðsla og þjálfun í snemmtækri 
atferlisíhlutun

• Nær ekki öllum viðmiðum RBT en fer langt 
með það

• Valnámskeið sem hefur verið í boði einu 
sinni og óljóst með framhaldið



Undirbúa háskólar á Íslandi fagfólk 
til vinnu með einhverfum börnum?

• Engin háskóli á Íslandi útskrifar nemendur 
sem eru tilbúnir til að vinna í snemmtækri 
íhlutun með einhverfum börnum.

• Sálfræðinemar í HR hafa getið valið sér 
námskeið sem undirbýr þá til þessarar 
vinnu

• Nemendur í öllum deildum hafa gert og 
hafa val um að gera verkefni sem tengjast 
snemmtækri íhlutun einhverfra barna



Vinur er sá er til vamms segir

• Markmið þroskaþjálfanáms í HÍ:

Nám í þroskaþjálfafræði miðar að því að 
nemendur öðlist sérfræðiþekkingu og 
hæfni til þess að veita fötluðu fólki 
fjölbreytilega þjónustu og ráðgjöf í 
samfélaginu í þeim tilgangi að styðja við 
fullgilda samfélagsþátttöku þeirra, jafnrétti 
og lífsgæði á við aðra.
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