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Algeng frávik  

Örkynning



ADHD

• Taugaþroskaröskun

• Hefur ekki bara áhrif á nám heldur líka 
félags- og tilfinningafærni

• Skiptist í tvennt:
• Athyglisbrestur

• truflast auðveldlega, gleymin, ná 
ekki fyrirmælum

• Ofvirkni/hvatvísi
• geta ekki stoppað, grípa fram í, 

tala mikið, geta ekki setið kyrr, 
fikta



Gott að hafa í huga 

• Margir þurfa styttri vinnulotur og pásur 
yfir skóladaginn

• Skýr einstaklingsfyrirmæli

• Aðstoð í félagslegum aðstæðum

• Þekkja styrkleika barnsins

• Hlýleg orð - hrós



Tourette

• Arfgengur taugasjúkdómur, ólæknanlegur

• Helstu einkenni eru ósjálfráðir kækir
• ósjálfráðar endurteknar hreyfingar og hljóð

• Geta verið heilar setningar, langar hreyfingar

• Gott að hafa í huga
• Þau reyna oft að bæla kækina.

• spennandi aðstæður



GOTT AÐ HAFA Í HUGA 

Ekki er hægt að stjórna kækjum hvorki með 
verðlaunum, fyrirmælum né refsingum.

Forðist að bregðast við kækjunum, það eykur 
líkurnar á að þeir aukist.

Bjóðið upp á regluleg hlé.

Rými innan skólans
 hvíld og að geta gert kæki án þess að aðrir séu að horfa á barnið



Einhverfurófsröskun

• Einhverfa er röskun á taugaþroska og sjást 
frávik og truflanir á mörgum sviðum.
• Hvert barn á rófinu með sín séreinkenni

• Vankantar í félagslegum tengslum/Samskiptum
• deila ekki reynslu, lélegt augnsamband, áhugalaus um 

samskipti

• slakur málskilningur, afbrigðileg tónhæð

• Áráttukennt mynstur hegðunar og þörf fyrir 
stöðugleika umhverfis
• áráttukennd áhugamál, mikil mótmæli við breytingu á 

rútinu, fastheldni í hugsun og hegðun, öðruvísi 
skynúrvinnsla



Gott að hafa í huga

• Undirbúðu breytingar

• Gefðu barninu þann tíma sem það þarf.

• Hafðu útgönguleið

• Vertu meðvituð/aður um skynþröskulda

• Sjónrænar vísbendingar

• Notaðu einfalt tungumál.

• Hrósaðu óspart



Málþroskaröskun

• Tengsl við hegðunarvanda

• Flækir samskipti

• Getur valdið pirringi, reiði eða
trúðslátum



Sértækir námsörðugleikar

Lesröskun Ritröskun Reikniröskun



Góð áminning

• Allar þessar raskanir hafa orsakir á líffræðilegu stigi

• Samburður við nemanda með nærsýni

• Segir honum ekki að reyna að sjá betur

• Hann fær gleraugu og fær kannski að sitja 
fremst



Væntingar



Hegðunar- og 
ofbeldisvandi



Hegðunarvandi

• Skapofsaköst

• öskur

• hótanir

• ljótt orðbragð

• að meiða aðra

• að skemma hluti

• hvatvísi

• óhlýðni

• mótþrói

• krafa um mikla og stöðuga athygli.



Ofbeldisvandi

Stjórnendum ber skylda til að láta hótanir og/eða ofbeldi á vinnustað ekki
viðgangast og gera öllum sem starfa í skólum (einnig nemendum og
foreldrum/forráðamönnum) ljóst með skýrum hætti að slík hegðun sé óheimil og
að við henni verði brugðist.

Tekið af vef KÍ



Ofbeldisvandi

Æskilegt er að starfsfólk skóla ræði hvað er ofbeldi, setji það fram
skriflega og þekki sín mörk. Við erum öll ólík og þolum mismikið.
Stjórnendur þurfa ásamt starfsfólki að skilgreina hvenær um ofbeldi er
að ræða.

Tekið af vef KÍ



Samskipti



Hvað eru samskipti

• Boð sem einstaklingar senda sín á milli

• Skiptast í yrt og óyrt boðskipti

• Lærð hegðun

• Það læra börnin sem fyrir þeim er haft



Samskiptamódelið



Vægi óyrtra 
samskipta

Orð Tónn Líkamstjáning

Byggt á rannsóknum Albert 
Mehrabian

https://www.youtube.com/watch?v=ixSUBl1WNxk&list=PLJ6GzcMPZ8XIzEmkWUtI42Mf_dIzX85CP&index=8






Líkamsrými



Tilgangur 
hegðunar

• Að forðast óþægindi

• Að fá athygli

• Að fá umbun

• Skynjun



Tengsl sjálfsmyndar og 
hegðunar

• Barn með sterka sjálfsmynd
endurspeglar hana með öryggi í 
framkomu

• Barn með veika sjálfsmynd
upplifir óöryggi



Samskipti við 
,,stjórnlaus” börn

• Vertu fyrirmynd fyrir rólega og yfirvegaða 
hegðun.

• Ekki rökræða/deila/hóta

• Hugaðu að líkamstjáningu þinni

• Sýndu tilfinningum barnsins skilning án þess 
að samþykkja hegðunina

• Ekki taka því sem barnið segir persónulega

• Notaðu skýr skilaboð

• Verum samkvæm sjálfum okkur



Jákvæð og 
uppbyggjandi 
samskipti

• Að gefa tækifæri til þess að leiðrétta mistök

• Að leita að ástæðunni á bak við vandamálið

• Öll börn eru góð að upplagi

• Viðhorf fullorðinna til barna þurfa að vera viðurkennandi en ekki hafnandi.



Nokkur 
gagnleg verkfæri



Ömmureglan

• „Þegar þú ert búin/n að 
raða skónum þínum þá 
máttu fara inn í klefann.“

• ,, Þegar þú ert búin/n að 
klára matinn þinn máttu 
fara út að leika“



Lýsandi hrós

• ,,Þú varst mjög hjálpsamur og góður 
vinur þegar þú náðir í töskuna fyrir 
Friðrik“

• - Ekki ,, Þú ert svo duglegur og góður“

• ,, Þú stóðst þig vel í stærðfræði og 
leystir verkefnin vel“

• - Ekki: ,, Þú ert snillingur“



Skýr fyrirmæli

Stutt Jákvæð Hnitmiðuð Í boðhætti



Skýr mörk

• Það veitir barni öryggi að vita 
til hvers er ætlast í 
mismunandi aðstæðum.

• Dregur úr árekstrum minnkar
líkur á krefjandi hegðun



Umbunarkerfi 

Gagnreynd 
aðferð

Skapar 
festu 

og öryggi

Fara yfir í 
upphafi 

og lok dags

Lifandi 
plagg



Hegðunarsamningur

Ein útfærsla 
umbunarkerfis

Tímasettur 
samningur



Pásupassi

• Hentar vel ef barn notar
óæskilega hegðun til að komast
út úr ákveðnu umhverfi

• Hjálplegt fyrir einhverfa, ADHD 
og Tourette krakka.

• Tímamörk



AÐ LOKUM:
ÖLLUM BÖRNUM FINNST MIKILVÆGT

Að finna að fullorðna fólkinu sé 
annt um mig.

Að finnast maður tilheyra

Að finnast maður öruggur

Að við séum saman í liði

Að ekki sé  gengið út frá að 
verið sé að brjóta af sér



SPURNINGAR??



Takk fyrir mig!


