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Útdráttur 
 
Einhverfa er þroskaröskun af líffræðilegum toga og greinist yfirleitt hjá börnum á 
aldrinum tveggja til þriggja ára. Einkennin lýsa sér þannig að þau eiga í erfiðleikum 
með augnsamband við aðra og hafa takmarkaðar forsendur til samskipta. Þau sækja í 
áráttukennda hegðum, hafa seinkaðan málþroska og vilja ekki mikla snertingu nema á 
eigin forsendu.  

Einhverfa raðast á róf sem hefur yfirheitið Gagntækar þroskaraskanir. Í fyrsta 
hluta ritgerðarinnar er fræðileg umfjöllun um einhverfu og saga hennar rakin ásamt 
orsökum, líffræðilegum þætti, greiningu og tíðni. Flokkum innan einhverfunnar eru 
einnig gerð skil. Þá er kafli þar sem einhverfir sem komnir eru á fullorðinsár segja frá 
og lýsa lífi sínu. Þessir einstaklingar hafa brotist út úr einhverfunni að einhverju leiti 
og komið hugleiðingum sínum á blað. Þannig gefa þau fólki innsýn í heim einhverfa 
og kemst þá sá sem les nálægt því hvað það er að vera einhverfur. Boðskipta- og 
þjálfunarleiðir einhverfra eru skoðaðar en það eru meðal annars notaðar 
félagshæfnisögur, atferlismótun og TEACCH. Rannsóknarspurningin sem við 
leitumst við að svara er: Hverjar eru boðskipta- og þjálfunarleiðir einhverfra og 
hvernig nýtist TEACCH sem boðskiptaleið fyrir einhverfa? Við tókum viðtal við 
deildarstjóra sérdeildar Síðuskóla um boðskiptaleiðir sem notaðar eru þar. Úrvinnslan 
úr viðtalinu er fléttuð inn í ritgerðina og þær ályktanir sem við drögum af því. Í enda 
ritgerðarinnar er ítarlegur kafli um TEACCHaðferðina og hvernig unnið er eftir henni. 

 

Abstract. 
 
Autism is a biological developmental disorder and is usually diagnosed in children at 
the age of three or four years old. Autistic children have problems making eye contact 
and have limited grounds. They have a tendency towards compulsive behavior, 
postponed language development, don’t want to be touched unless it’s on their 
grounds.  

Autism is categorized and put up in a schema that is called pervasive 
biological developmental disorders. In the first part of the essay autism is discussed in 
a theoretical and historical way. Causes, biological part of autism, diagnose and 
frequency is also discussed and categories within autism are defined. Next part 
reveals true life stories about autistic children who are now adults. They are 
individuals who have broken the chains of autism, in some way and managed to 
reveal their thoughts to the world. That way it is better explained how it is like to be 
autistic and the reader can come closer to understanding how it is like. 
Communicational and training ways for training autistic children are discussed, where 
methods like social stories, behavior modification and TEACCH are used. The 
research question that was seeked to answer is: What are the ways of communication 
and training for autistic children and how does TEACCH help to make 
communication better? A divisional manager of a division for special children in 
Síðuskóli is questioned about the ways of communication in that particular school. 
The outcome of the interview is discussed widely along with the conclusions 
withdrawn from it. At the end of the essay is a detailed discussion about TEACCH 
methods and how it is used in schools for autistic children. 

 


