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Inngangur 

Starfsáætlun þessi er skrifuð með það að markmiði að hún nýtist starfsfólki Eikarskjóls 

sem er heilsdagsskóli barna með einhverfu í Holtaskóla í Reykjanesbæ. Starfsáætlunin 

er jafnframt hluti af B.A. lokaverkefni höfunda í 30 eininga viðbótarnámi í 

þroskaþjálfafræðum á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Höfundar eru báðir 

útskrifaðir þroskaþjálfar frá Þroskaþjálfaskóla Íslands og hafa starfað saman í deild fyrir 

börn með einhverfu, Eikinni í Holtaskóla í yfir 10 ár. 

     Hugmyndin að verkefninu varð til þegar ljóst var að breyta ætti fyrirkomulagi á 

frístundatilboðum barna með sérþarfir í Reykjanesbæ og ákveðið var að stofna lengda 

viðveru fyrir börn með einhverfu við Holtaskóla. Starfsemin hefur starfsemi haustið 

2012 og verður verkefni þetta nýtt til að skipuleggja starfsemina. 

     Verkefni þetta er í tveimur hlutum, starfsáætlun heilsdagskóla þar sem leitast er við 

að byggja upp markvissa þjálfun sem byggð er á viðurkenndri fræðilegri 

hugmyndafræði og greinargerð sem byggð er á faglegum rökstuðningi á starfsemi 

heilsdagskólans. Starfsáætlun þessi nýtist á margan hátt eins og; umsjónarmanni 

heilsdagsskólans til að hafa yfirsýn yfir starfsemi vetrarins, starfsfólki heilsdagsskólans 

sem dagskipulag til að vinna eftir. Foreldrar geta nýtt starfsáætlunina til að fræðast um 

hugmyndafræðina sem liggur að baki starfseminni og þær áherslur sem unnið er út frá 

ásamt því að fylgjast með daglegu starfi barna sinna. 

     Starfsáætlun heilsdagsskólans er sex vikna áætlun sem er endurtekin með 

breytingum. Markmið verkefnisins var að útbúa áætlun fyrir börn með einhverfu í 

Holtaskóla sem byggði á uppbyggilegri þjálfun í félagslegri færni með það að leiðarljósi 

að þau geti tekið meiri þátt í almennu starfi innan skólans og utan. 

1 Markmið starfsemi Eikarskjóls 

Markmið með starfseminni í Eikarskjóli er að með markvissri þjálfun nái börnin 

félagslegri færni til þess að þau geti tekið þátt í öllu starfi í skólasamfélaginu til jafns 

við önnur börn, án árekstra og tekið þátt í samfélaginu þeim til ánægju. Nemendur með 

einhverfu í fyrsta til sjöunda bekk í Holtaskóla fá tilboð um þjónustu eftir að 

hefðbundnum skóladegi lýkur. Þar verður unnið að félagsþjálfun, kenndar hinar skráðu 

og óskráðu samskiptareglur í leik og starfi ásamt viðurkenndri hegðun. Kynntar verða 
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fyrir börnunum hinar ýmsu tómstundir með það að markmiði að víkka sjóndeildarhring 

þeirra. Algengt er að börnum með einhverfu gangi vel í skipulögðu skólastarfi svo sem í 

bekkjarkennslu en þeirra erfiðustu stundir eru oftast í óskipulögðum tímum svo sem í 

matsal eða frímínútum þar sem mörg skynáreiti skella á þeim í einu. 

2 Um einhverfu 

Einhverfa er röskun í taugaþroska sem kemur venjulega í ljós á unga aldri. Hún 

takmarkar getu barnsins til að læra að tjá sig, eiga félagsleg samskipti og nota 

ímyndunaraflið í leik. Einkenni einhverfu geta verið mörg og af mismunandi styrkleika. 

     Þegar talað er um einhverfurófið er verið að vísa til þess að nokkrir greiningarflokkar 

eru til viðbótar við einhverfu. Flokkarnir líkjast einhverfu mismunandi mikið eða lítið 

þegar horft er til einkenna, styrkleika og þróunar. Dæmigerð einhverfa, ódæmigerð 

einhverfa, Aspergerheilkenni, Rettsheilkenni og aðrar gagntækar þroskaraskanir eru 

dæmi um undirflokka á einhverfurófinu.  Raskanir á einhverfurófi eru því fjölbreyttar 

birtingarmyndir af einhverfu og mikilvægt er að þeir sem vinna með börnum með 

einhverfu skilji hvað liggur að baki þess að vera með einhverfu. 

     Barn sem er greint með röskun á einhverfurófi á við verulega erfiðleika að etja á 

þremur sviðum; í félagslegum samskiptum, í máli og tjáskiptum og sérkennilegri og 

áráttukenndri hegðun. Seinni ár er einnig farið að horfa á óvenjulega skynjun sem einn 

af grunnþáttum einhverfu. 

2.1 Félagsleg samskipti 

Barn með einhverfu á erfitt með að skilja að aðrir hafi ekki sömu þarfir, tilfinningar og 

hugsanir og það sjálft. Það á þar af leiðandi erfitt með að upplifa sig sem hluta af hópi 

eða heild og meðtaka fyrirmæli sem sögð eru yfir hóp til dæmis í kennslustund. Barnið 

á erfitt með að meðtaka það sem aðrir hafa til málanna að leggja, til dæmis í hópastarfi 

eða samvinnuverkefnum. Það horfir á hlutina út frá sjálfu sér og á þess vegna erfitt með 

að skilja og laga sig að félagslegum venjum og leikreglum. Börn með einhverfu eiga 

einnig erfitt með að skiptast á til dæmis í leik og deila með öðrum, ásamt því að 

samsama sig með jafnöldrum sínum þau sækja frekar í samskipti við yngri eða eldri 

börn. Börn með einhverfu hafa gjarnan mjög hlutbundin skilning á máli og eiga erfitt 

með að skilja huglæga þætti máls. Barnið á erfitt með að deila tilfinningum með öðrum 

og skilur illa orðatiltæki og þegar talað er “ undir rós“ eða með kaldhæðni. Það tekur því 
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sem sagt er mjög bókstaflega og getur þar af leiðandi átt í erfiðleikum með að skilja 

þegar verið er að koma illa fram við það.  Sá sem er með einhverfu á erfitt með að halda 

uppi samræðum vegna þess að hann einblínir svo á smáatriðin og er svo upptekin af 

þeim að hann áttar sig ekki á aðalinnihaldi samræðunnar. Oft er það líka þannig að 

þeirra hugðarefni eða áhugamál eru það eina sem þau hafa áhuga á að tala um. 

2.2 Mál og tjáskipi  

Algengt vandamál barna með einhverfu er að þau hafa seinkaðan málþroska eða jafnvel 

ekkert tal, sem veldur þeim erfiðleikum við samskipti, þrátt fyrir eðlilega heyrn. 

Skerðingin liggur ekki í málþroskanum heldur í tjáskiptahæfninni sem er forsenda þess 

að mál þróist og nýtist til samskipta. Þeir sem geta talað, nota jafnvel málið á afar 

sérstæðan hátt. Það gæti verið bergmálstal, endurtekningar eða að tala um sjálft sig í 

þriðju persónu. Hljómfall getur oft verið sérkennilegt og einhæft. Mörgum með 

einhverfu reynist erfitt að halda uppi samræðum við aðra. Þau finna ekki þörf hjá sér til 

að tjá sig, hvorki með svipbrigðum eða bendingum. Þetta dregur úr félagsþroska þeirra. 

Snemmtæk íhlutun er meðferðarúrræði sem ætlað er til að kenna ungum börnum með 

einhverfu að tjá sig með látbragði sem þróast síðan yfir í talmál. 

2.3 Sérkennileg og áráttukennd hegðun 

Mörg börn með einhverfu stagla, sem merkir að þau endurtaka í sífellu ákveðin 

orðatiltæki eða frasa og stelgda sjálfsörvandi hegðun til dæmis veifa höndum, snúa hjóli 

á leikfangabíl eða raða leikföngum eftir fyrirfram ákveðinni röð. Stegld hegðun er 

einhæf, endurtekin, taktföst og marklaus. Hún fylgir fyrirfram gerðu mynstri sem kemur 

innanfrá. Temple Grandin sem er háskólaprófessor í Colorado í Bandaríkjunum er sjálf 

með einhverfu og segir í bók sinni Dyrnar opnast að það sé mjög líklegt að stegld 

hegðun valdi vellíðan og verði sjálfstyrkjandi. Mismunandi skýringar eru á þessu stagli. 

Sumir fræðimenn segja að þetta sé aðferð barnsins við að ná valdi á aðstæðum. Ef 

umhverfi barnsins reynist því erfitt, of mikill hávaði, margmenni, of mikil þrengsli eða 

gerðar eru of miklar kröfur til þess, getur það notað þá staglhegðun sem því hentar best 

til að róa sig niður. 

     Árátta er skyld staglhegðun í þeim skilningi að barnið festist í endurtekningu. Þeir 

sem eru með áráttu hafa tilhneigingu til að festast í ákveðnum hugsunum, aðferðum, 

áhugamálum, persónum eða ákveðnu mataræði. 
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     Áráttan er ekki marklaus eins og stagl heldur tengist hún oft áhugasviði barnsins eins 

og til dæmis risaeðlur, Bubbi byggir eða tölvuleikir. Hægt er að virkja áráttu til náms, 

þannig að ef barn hefur áráttu fyrir risaeðlum þá er hægt að æfa lestur með bókum um 

risaeðlur. Einnig er hægt að tengja persónu úr uppáhalds teiknimynd barnsins, til dæmis 

Bubba byggir við námsefnið í stærðfræði og nota ýmsa tölvuleiki til náms. Oft getur 

verið gott að nýta áráttu barns sem umbun fyrir vel unnin verk 

2.4 Óvenjuleg skynjun 

Skynfærin, það er að segja heyrn,sjón, snerti- og bragðskyn ásamt jafnvægis-, hreyfi- og 

stöðuskyni hafa hvert sitt hlutverk. Þau taka við áreitum og færa upplýsingarnar til 

taugakerfisins, sem túlkar þær og vinnur úr þeim. Skynáreitið þarf að vera í hæfilegu og 

réttu magni svo taugakerfi einstaklingsins geti borið kennsl á þau, brugðist við og 

hegðað sér á viðeigandi hátt. Heilinn tekur við boðum og skynáreitum við eðlilegar 

aðstæður bæði frá umhverfi og líkama, velur þau sem skipta máli og útilokar þau sem 

skipta minna máli. 

     Fólk á einhverfurófi hefur lýst óvenjulegri skynjun hljóðs, sjónáreita, snertingar, 

lyktar, bragðs og tilfinningu fyrir hreyfingu og stöðu. Það getur verið bæði ofurnæmni 

fyrir áreitum og of veik skynjun. Þau lýsa bjagaðri skynjun þar sem dýpt er ranglega 

áætluð eða kyrrir hlutir virðast á hreyfingu, skyn getur dottið út þar sem sjón eða heyrn 

hverfur allt í einu en kemur síðan aftur. Skynjunin getur verið yfirþyrmandi og til dæmis 

getur hljóð vakið upp tilfinningu fyrir lit eða lykt. Afleiðingarnar geta verið gífurlegt 

álag, mikill kvíði, sársauki og hræðsla. Þetta getur truflað daglegt líf og félagsleg 

samskipti þeirra. 

     Eins og fram hefur komið eru margir þættir sem koma í veg fyrir að börn með 

einhverfu geti notið félagslegra samvista við aðra. Þess vegna þurfa þau kennslu og 

þjálfun í félagslegum samskiptum. 

3 Mikilvægi sjónræns dagsskipulags 

Margar leiðir eru farnar í kennslu og þjálfun barna með einhverfu og á Íslandi eru þær 

sem helst hafa verið farnar, atferlismótun og sjónrænt skipulag (TEACCH). Börn með 

einhverfu í Holtaskóla tengjast Eikinni sérdeild barna með einhverfu. Í Eikinni er unnið 

eftir hugmyndafræði um atferlismótun og TEACCH. Í Eikarskjóli verður félagsþjálfun 

unnin eftir TEACCH aðferðinni. 



9 

 

TEACCH- er skammstöfun sem stendur fyrir Treatment and Education of Autistic and 

related Communications handicapped Children, eða meðferð og kennsla barna með 

einhverfu og skyldar boðskiptatruflanir. 

     Um er að ræða aðferð sem var þróuð í Norður Karolínu í Bandaríkjunum 1965 af 

prófessor Eric Schopler og hefur nýst hefur vel við þjálfun og kennslu barna með 

einhverfu. Skipulögð kennsla (Structured Teaching) nefnist sú kennsluaðferð sem þróuð 

hefur verið innan TEACCH- líkansins. Rannsóknir hafa sýnt að vel skipulögð kennsla 

hentar mjög vel einstaklingum með röskun á einhverfurófi. Með því að skipuleggja 

umhverfið, setja upp dagskrá, vinnukerfi, sjónrænt boðskiptakerfi og veita yfirsýn yfir 

það sem er í vændum, hefur áhrifamikil leið verið fundin til að auka færni barna með 

röskun á einhverfurófi. Þannig verða þau færari um að framkvæma hluti án stuðnings 

frá öðrum svo þau geti orðið eins sjálfstæð í aðstæðum og mögulegt er. Þessir 

áhersluþættir eru sérstaklega mikilvægir vegna þess að allt of oft fær barnið ekki 

tækifæri til að virkja sjálfstæði sitt í mismunandi aðstæðum vegna skorts á frumkvæði. 

     Aðalmarkmið félagsþjálfunar TEACCH er að gera félagsleg samskipti áhugaverð, að 

þau hafi tilgang og að þau séu jákvæð fyrir einstaklinga með einhverfu, ásamt því að 

hjálpa fólki með einhverfu til að vera eins sjálfstætt og aðstæður þeirra leyfa. Unnið er 

út frá styrk, þörfum og persónulegum áhugamálum hvers og eins. Lögð er áhersla á að 

leikur og félagsleg samvera verði ánægjuleg fyrir einstaklinginn. Margir einstaklingar 

með einhverfu hafa áhuga á félagslegum samskiptum við jafnaldra en hafa oft upplifað 

höfnun vegna hegðunar eða framkomu sinnar. Nauðsynlegt er að þeir upplifi það að 

vera viðurkenndur í hópi þeirra sem þeir sjálfir hafa áhuga fyrir að vera með. 

4 Mikilvægi félagsfærniþjálfunar 

Að bæta félagshæfni getur aukið getu fólks með einhverfu til að taka meiri þátt í 

samfélaginu og þar af leiðandi aukið lífsgæði þeirra. Til að svo geti orðið verður unnið 

sérstaklega með þennan þátt í Eikarskjóli. 

     Ung börn sem þroskast eðlilega virðist vera það eðlislægt að finnast samskipti 

jákvæð. Þau leita í augnsamband við sína nánustu og vilja kúra hjá þeim. Börn með 

einhverfu sýna ekki sömu þörf fyrir félagsleg samskipti og nánd. Skynúrvinnsla þeirra 

er oft óvenjuleg og gerir þeim erfitt fyrir í samskiptum. Þegar barn er greint með 

einhverfu er horft til mismunandi þátta hegðunar svo sem hvernig því gengur að horfa í 

augu einhvers, lesa í svipbrigði, eða skilja líkamstjáningu annarra. Einnig er skoðaður 
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skilningur þeirra á  félagslegri hegðun og skortur þeirra á að njóta einhvers með öðrum 

svo sem áhugamálum eða afrekum. Frá unga aldri hafa börn með einhverfu ekki  byggt 

upp þennan grunn af trausti og skilningi og njóta því rýrri félagslegra samskipta. Vegna 

skorts þeirra á félagslegri hæfni verða aðstæður þeim erfiðari eftir því sem þau verða 

eldri. Þar af leiðandi er mikilvægt að grípa snemma inní svo einstaklingar með 

einhverfu eigi einhvern tíma möguleika á að njóta og kunna að taka þátt í félagslegum 

samskiptum. 

     Félagsfærnisögur hafa hjálpað mörgum einstaklingum með einhverfu að skilja 

félagslegar aðstæður og félagslega viðurkennda hegðun. Markmið félagshæfnisaga er að 

koma nákvæmum upplýsingum um félagslegar aðstæður til barnanna, svo þau skilji 

betur hvað viðeigandi hegðun við ákveðnar aðstæður. Þessar sögur eru jákvæðar, 

einfaldar og skemmtilegar og eru alltaf skrifaðar í fyrstu persónu, nútíð. Sögurnar lýsa 

félagslegum aðstæðum, athöfnum og færni á mjög einfaldan hátt. Hægt er að kenna 

börnum með einhverfu, samskiptareglur og æfa þær síðan í eðlilegum aðstæðum svo 

sem í leikjum og í frímínútum. Einnig er hægt að kenna barni með einhverfu einfaldar 

spilareglur sem æfðar eru svo í hópi barna. Sjá dæmi um félagsfærnisögu fylgiskjal IV 

5 Hlutverk starfsmanna 

Þrír til fjórir starfsmenn starfa undir leiðsögn þroskaþjálfa í Eikarskjóli og sérkennara 

Eikarinnar. Starfsmenn sjá um að taka á móti börnunum og skrá mætingar, þeir fara 

einnig yfir og framfylgja dagsskipulagi. Starfsmenn eru með börnunum allan tímann. 

Starfsmenn sitja vikulega fundi þar sem farið er yfir dagskrá vikunnar. Einnig sitja þeir 

endurmatsfundi á sex vikna fresti með þroskaþjálfunum og börnunum, þar sem farið er 

yfir og lagt mat á árangur félagslegrar þjálfunar síðustu sex vikna. Tekin er sameiginleg 

ákvörðun um innihald og skipulag dagskrár næstu sex vikna. Hluti starfsmanna 

Eikarskjóls vinna einnig sem stuðningsfulltrúar í Holtaskóla og skapa þannig samfellu í 

starfinu. 

6 Samstarf 

Í Holtaskóla er deild fyrir börn með einhverfu, Eikin. Þar eru gerðar 

einstaklingsnámskrár sem hafðar eru til viðmiðunar við skipulagningu á starfi í 

Eikarskjóli. Deildarstjóri og þroskaþjálfar Eikarinnar vinna þær í samstarfi við foreldra 

þar sem þeir fá tækifæri til að taka þátt í að setja markmið fyrir þjálfun og kennslu barna 

sinna. Þetta er gert til að auka möguleika á að yfirfærsla á námi og þjálfun verði 
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árangursríkari. Lögð er áhersla á mikilvægi þess að gott samstarf sé milli heimilis og 

skóla. 

     Þroskaþjálfar sem vinna í Eikinni hafa umsjón með og sjá um að skipuleggja starfið í 

Eikarskjóli, það er unnið í samstarfi við deildarstjóra Eikarinnar, sérkennara, 

umsjónakennara, stuðningsfulltrúum barnanna og annað starfsfólk skólans á formlegum 

og óformlegum fundum. Unnið er með félagslega þjálfun í öllu skólastarfi og þar með 

talið í samstarfi við Frístundaskóla Holtaskóla sem heitir Holtaskjól. Skólastjóri 

Holtaskóla er ábyrgðarmaður Eikarskjóls, hann sér um fjársýslu og ráðningar 

starfsfólks. 

7 Hagnýtar upplýsingar 

Vegna þess hve börnum með einhverfu reynast félagsleg samskipti erfið mun 

Heilsdagskólinn Eikarskjól leggja aðaláherslu á þjálfun félagsfærni hjá þeim svo þau nái 

betri félagslegri færni til að geta tekið meiri þátt í öllu starfi skólans og átt ánægjulegar 

stundir með jafnöldrum sínum. 

     Heilsdagsskólinn Eikarskjól í Holtaskóla er staðsettur í áttatíu og fimm fermetra 

húsnæði við hlið skólans. Þar er forstofa með fatasnögum og bekkjum. Aðalrýmið er 

bjart og rúmgott, þar eru borð og stólar og hillur á vegg. Færanleg skilrúm gefa 

möguleika á að skipta upp rýminu eftir því hvaða verkefni er verið að vinna hverju 

sinni. Salerni og geymsla eru í enda rýmisins. 

     Eikarskjól verður opið frá kl. 13:20 til 16:00 og fylgir skóladagatali skólans. Það er 

hlutverk stuðningsfulltrúa að skila skjólstæðingum sínum úr skóla í heildagsskólann 

þegar hefðbundnu skólastarfi lýkur á daginn. Starfsmenn þar taka á móti börnunum, 

skrá mætingar og starfa með þeim samkvæmt dagskipulagi hvers dags. 

8 Innra starf Eikarskjóls 

Þar sem heimur barna með einhverfu reynist þeim oft ruglingslegur er árangursríkt að 

nota skipulagða kennslu. Hún hefur það að markmiði að auka hæfni barnsins og 

auðvelda því skilning á umhverfi sínu. Því meira sem umhverfið er skipulagt í kringum 

þau verða þau öruggari, sjálfstæðari og líður betur. 



12 

 

 

Dæmi um stundaskrá sjá fylgiskjal V. og VI. 

8.1  Innskrá 

Starfsfólk tekur á móti börnunum og sýnir þeim sjónræn skilaboð á vegg sem sýnir 

hvernig þau eiga að ganga sjálf frá fötum og töskum, hver á sitt merkta svæði. Farið er 

inn og sest niður og börnin fá tækifæri til að tjá sig um atburði skóladagsins. Síðan 

verður farið yfir sjónræna dagskrá sem sýnir það sem gert verður í Eikarskjóli þennan 

dag. 

8.2 Drekkutími 

Börnin í Eikarskjóli og Holtaskjóli sem er frístundaskóli Holtaskóla, fara saman í 

drekkutíma í matsal skólans. Þar er unnið í sameiningu við að taka til það sem þarf, 

leggja á borð, drekka og ganga frá eftir sig. Börnin fara síðan á salerni, þvo hendur og 

fara síðan að sjónrænni dagskrá til að sjá hvert þau eiga að fara næst. 

8.3 Skipulögð kennsla TEACCH  

Til að ná árangri í kennslu með börnum með einhverfu verður kennari að skipuleggja til 

dæmis kennslustofuna svo þau viti hvar þau eiga að vera hverju sinni, hvað þau eiga að 

gera og hvernig þau eiga að gera það, allt á eins sjálfstæðan hátt og hægt er. 

     Í TEACCH aðferðinni er notað sjónrænt kerfi til að auðvelda barninu hvernig eigi að 

vinna verkefnið. Út frá einstaklingsáætlun sem unnin er í Eikinni að hausti er tekið mið 

af stöðu barnsins og eru vinnuverkefnin valin samkvæmt því. Í viðbót við þá þætti sem 
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á að þjálfa lærir barnið mikilvægi þess að byrja á réttum stað á verkefninu, hversu mikið 

á að vinna og að klára verkefnið. Þegar verkefnið er búið er gefin sjónræn vísbending 

um hvað á að gera næst. Verkefni eru sett í fjórar körfur. Þær geta innihaldið verkefni 

sem þjálfa til dæmis; 

1. Fínhreyfingu 

2. Samhæfingu augna og handa 

3. Formskyn 

4. Úthald og einbeitingu 

5. Flokkun, pörun, röðun 

6. Að setja saman hluti 

7. Tölugildi 

8. Lestur 

9. Stærðfræði 

Sjá dæmi um vinnuverkefni, fylgiskjal VII. 

8.4 Námsþjálfun 

Námsþjálfunin er unnin í samstarfi við foreldra með það að markmiði að heimanám 

verði þeim auðveldara. Hugmyndin með námsþjálfuninni er að stuðla að því að árangur 

þjálfunarinnar yfirfærist heim til fjölskyldunnar, þannig er verið að kenna og þjálfa 

sömu færni við fleiri aðstæður. Börnin hafa meiri möguleika til að eiga betri og þjálli 

samskipti við foreldra, systkini og aðra fjölskyldumeðlimi ef þau hafa fengið sérstaka 

þjálfun í samskiptum. 

     Verkefni sem eru tengd heimanámi eru tilbúin í körfum í byrjun tímans; eins og til 

dæmis að lesa, leysa verkefni og að reikna. Börnin vinna fyrst verkefni úr körfum og fá 

þá umbun. Tímavaki (eggjaklukka) er stillt í upphafi tímans og þau vinna í 20 mín. 

Útskýrt er fyrir barninu í upphafi tímans að það fái límmiða ef það vinnur allann tímann. 

Samið er við barnið um fjölda límmiða sem það þarf að vinna sér inn og umbunin valin 

fyrirfram, svo það viti að hverju sé stefnt. Börnin þekkja umbunarkerfið frá veru sinni í 

Eikinni þar sem sama kerfi er notað. Umbunarkerfið verður notað eingöngu í 
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námsþjálfun þar sem hún er eini þátturinn sem er bóklegur og ekki þáttur af 

félagsfærniþjálfuninni. 

8.5 Lesa og segja frá 

Tjáskipti eru meðal grundvallarþarfa mannsins og undirstaða lífsgæða og félagslegrar 

þátttöku. Eins og fram hefur komið eiga börn með einhverfu oft erfitt með mál- og 

tjáskipti. Markmið með málörvun er að börnin geti átt samskipti við aðra því þannig er 

frekar hægt að mæta þörfum þeirra og þau verða öruggari. Með því að geta tjáð sig 

minnka líkur á hegðunarerfiðleikum og öll samskipti veita þeim meiri ánægju. Mörgum 

með einhverfu reynist erfitt að halda uppi samræðum við aðra, þess vegna eru börnin í 

Eikarskjóli þjálfuð í frásögn og tjáningu. Þau fá hver sína stuttu sögu sem þau lesa hver 

fyrir sig eða starfsmaður les fyrir þau eða lesið með þeim. Síðan setjast allir saman í hóp 

og segja hvort öðru frá um hvað þau voru að lesa. Sjá dæmi um sögu í fylgiskjali III 

8.6 Spila saman 

Flest börn sem eru með einhverfu vilja alltaf vinna í spilum og eiga erfitt með að tapa 

þau vilja þá kenna reglunum um, þær hafi ekki verið réttar. Þetta getur valdið þeim 

erfiðleikum í samskiptum við önnur börn. Mikilvægt er að hjálpa þeim sem tapar að 

komast yfir vonbrigðin með félagsfærnisögu. Í byrjun tímans velja börnin milli tveggja 

spila, síðan verða þeim kenndar leikreglurnar og útskýrt út á hvað spilið gengur. Einnig 

þarf að útskýra spil sem þau hafa spilað áður svo allir séu með sömu reglurnar frá 

upphafi spils. Áður en byrjað er, þarf að útskýra að einhver einn kemur til með að vinna 

spilið og einhver annar kemur til með að tapa í spilinu. Sjá dæmi um félagsfærnisögu í 

fylgiskjali IV 

8.7 Föndra saman 

Þetta er blandaður hópur þar sem börn úr Eikarskjóli og Holtaskjóli vinna saman að 

leikgerð og leiksýningu. 

     Allir föndra saman eitt ákveðið verkefni. Í fyrsta tíma er í sameiningu ákveðið leikrit 

sem á að vinna út frá. Allir búa til leikbrúður úr sokkum og leikmuni úr öðrum efnum. 

Eldri börnin aðstoða þau yngri við leikgerð og leikmuni. Þau verða tæknimenn í 

kringum sýninguna. 
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     Markmiðið er að setja upp lítinn leikþátt í sjöttu viku og verður foreldrum boðið að 

horfa á. Mikilvægt er að minna börnin á í fyrsta tíma að verkefnið taki sex vikur. Merkt 

verður inn á dagatal og talið niður. 

8.8 Atferli daglegs lífs (ADL) 

Hætta er á að börn með sérþarfir fái of mikla þjónustu eða aðstoð við daglegar athafnir 

þar fólk vill þeim svo vel. En þetta getur leitt til lærðs hjálparleysis sem dregur úr 

sjálfstæði þeirra. Í Eikarskjóli æfa börnin athafnir eins og að hneppa, renna, hnýta hnút 

og gera slaufu bæði hjá sjálfum sér og öðrum. Einnig verður börnunum kennt um 

persónulegt hreinlæti og grunnfærni í eldhússtörfum og gildi þess að hafa hreint í 

kringum sig. Hluti kennslunnar fer fram í eldhúsi Eikarinnar þar sem þau fá fræðslu um 

hollustu og heilbrigði og geta lært til dæmis að útbúa sér hollt nesti. Markmið 

þjálfunarinnar er að efla sjálfstæði barnanna. 

8.9 Samvera 

Börnin úr bæði Eikarskjóli og Holtaskjóli drekka saman í matsal og eru á sama tíma í 

útiveru. Börnin úr Holtaskjóli eru með í boltaleikja þjálfuninni. Það fer eftir veðri hvort 

leikið er inni eða úti með krökkunum í Holtaskjóli í föstum samverutímum. Markmiðið 

með samverunni er að börnin með einhverfu nýti sér það sem þau læra í félagslegri 

þjálfun í samskiptum og leik við jafningja. 

8.10 Val 

Valtími er í lok viku. Börnin fá að velja á milli þriggja leikja sem þeim finnst 

eftirsóknarverðir til dæmis K´nex kubbar, Legó kubbar, Bionicle kubbar og fleira. 

Börnin fá að leika sér frjálst, hvort heldur er ein eða með öðrum börnum. 

8.11 Útivera- umhverfisþjálfun 

Þar sem útivera reynir á samskipti er mikilvægt að undirbúa börn með einhverfu vel 

áður en þau fara út. 

     Á fyrsta sex vikna tímabilinu verður áhersla lögð á boltaleiki. Byrjað er á að kenna 

reglur og útskýra hvernig leikurinn gengur fyrir sig. Síðan er farið út og boltaleikurinn 

æfður. 

     Á næsta sex vikna tímabili verður lögð áhersla á umhverfisþjálfun. Umhverfi skólans 

er kynnt fyrir börnunum. Þeim eru kenndar umferðarreglur og hvað ber að varast í 
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umferðinni. Þau börn sem búa í hverfinu læra að ganga leiðina heim og til baka í 

skólann. Þeir sem búa utan hverfis læra að fara með strætisvagni heim og í skólann. 

Markmiðið er, að með tímanum læri þau að fara ein í og úr skóla. Hægt er að nota 

stafræna myndavél, síma eða ipad til að taka myndir af barninu og útbúa 

félagsfærnisögur með honum um leiðina heim, umferðareglur og fleira. 

8.12 Mat á árangri 

Mikilvægt er að meta árangur þjálfunar. Á sex vikna fresti er samstarfsfundur fagaðila 

og starfsfólks þar sem upplýsingar um framfarir eru metnar. Síðan er fundað með 

foreldrum og farið yfir stöðuna. Stuðst er við matslitsta, sem meta árangur í mál-, 

hreyfi- og félagsþroska frá þróunarverkefni Sandvíkurskóla á Selfossi og matslista sem 

meta félagsþroska frá Greiningar-og ráðgjafarstöð ríkisins. Einnig gera börnin sjálfsmat. 

Niðurstöðurnar eru hafðar til hliðsjónar við gerð áætlunar næstu sex vikna. 

9 Mál- og hreyfiþjálfun 

Unnið er samkvæmt Þróunarverkefni Sandvíkurskóla á Selfossi sem er námsefni í mál- 

og hreyfiþjálfun fyrir fyrsta til sjöunda bekk. Það byggir á þeim færniþáttum sem 

nauðsynlegt er að börn hafi á valdi sínu til að geta staðið sig í námi og félagslegum 

samskiptum. Hugmyndafræðilegur bakgrunnur er sá að skynþroski sé undirstaða 

vitræns þroska, barnið lærir með skynfærunum. Með því að þjálfa sjónskyn, rúmskyn, 

heyrnarskyn, tímaskyn og snertiskyn þjálfast hreyfiþroski, málþroski og félagsþroski. 

Sjá nánar fylgiskjöl. I – II 

Lokaorð 

Starfsáætlun þessi er samin sem áætlun til að vinna eftir í kennslu og þjálfun félagslegra 

samskipta barna með einhverfu í heilsdagsskólanum Eikarskjóli í Holtaskóla. Við 

vonumst til að starfið þar verði í sífelldri mótun og að starfsáætlunin nýtist í 

áframhaldandi starfi með börnum með einhverfu. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal I.  Mál og hreyfiþjálfun - vika 1, 3 og 5 

Eggjaklukka er stillt fyrir hvern lið sem litaður er GRÆNN 

1. Á mottum  (ca. 10 mín.) Hvert barn sækir sína mottu og sest á hana. 

a) Myndræn stundartafla.  Kynning á viðfangsefni. Starfsmaður sýnir myndir og 

útskýrir hvað á að gera í dag ( liður 1,2 og 3) 

b) Fingraæfingar. 

1. Köngulóin - leggja fingurgóma í gólf með fingur vel í sundur eins og könguló, 

síðan horfir köngulóin í kringum sig með því að lyfta einum fingri í einu. 

2. Fingurgómaæfingin – láta hvern fingur mæta þumalfingri, á báðum höndum 

samtímis. 

3. Skelin – leggja þumalfingur í lófann og loka skelinni með því að leggja einn 

fingur í einu yfir þumalinn og opna aftur með því að lyfta einum í einu upp aftur. 

Stjórna hverjum fingri fyrir sig og hreyfa fingur beggja handa í einu. Þjálfar 

fingrafimi, einbeitingu, samhæfingu og líkamsvitund. 

c) Saga úr sögubanka. Sögurnar eru tilbúnar í öskju ein sagan er lesin fyrir börnin.                   

Eitt orð í sögunni er undirstrikað. 

d) Orð í eyra – hvísla undirstrikaða orðinu úr sögunni að hverju barni, börnin eiga að 

muna orðið meðan þau gera æfingarnar . Hvert barn gengur frá sinni mottu og allir 

fara í röð. 

2. Áhöldum raðað um rýmið – þrautaleiðangur (ca.20 mín.) 

a) þrír stólar hlið við hlið, bil á milli. Börnin fara undir fyrsta stólinn, yfir (uppá)  

undir þriðja. 

b) stíga uppá stóru háu dýnuna, ganga yfir og hoppa jafnfætis niður. 

c) sippa. 

d) hitta bolta í körfu. Hvert barn gerir tvisvar. 

e) ganga eftir línu með grjónapoka á höfði. 

f) önnur umferð undir/yfir stólana. 

 3. Á mottum  (ca. 10 mín.) Hvert barn sækir sína mottu. 

a) segja frá leyniorðinu sem átti að muna. 

b) segja frá æfingunum í réttri röð. 

c) einbeitingaræfing – allir standa saman í hring og leiðast, reyna að vera alveg   

hljóð og kyrr meðan talið er hægt upp í 30. 

 

Hvert barn gengur frá sinni mottu og allir fara í röð. Kveðja hvert barn með handabandi 

og spyrja með hvaða hendi heilsum við og kveðjum. 
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Fylgiskjal II. Mál og hreyfiþjálfun - vika 2, 4 og 6 

Eggjaklukka stillt fyrir hvern lið sem litaður er GRÆNN. 

1. Á mottum  (ca. 10 mín.) Hvert barn sækir sína mottu og sest á hana. 

a) Myndræn stundartafla.  Kynning á viðfangsefni. Starfsmaður sýnir myndir og 

    útskýrir hvað á að gera í dag. 

b) Fingraæfingar. 

1. Leggja lófa saman og ýta síðan fingrum sundur. Fyrst þumalfingri síðan 

vísifingri osfrv. 

2. Búa til hrúta – leggja vísifingur yfir þumal síðan löngutöng yfir vísifingur  

osfrv. Þar til allir fingur liggja yfir hvorn annan. 

3. Júdóæfingin – halda handleggjum beint fram og kreppa síðan og rétta hnefana  

snögglega til skiptis  

c) Saga úr sögubanka. Sögurnar eru tilbúnar í öskju, ein sagan er lesin fyrir börnin. 

      Eitt orð í sögunni er undirstrikað. 

d) Orð í eyra - hvísla orði úr sögunni að hverju barni, börnin eiga að muna það 

meðan þau gera æfingarnar. 

 2. Á dýnum/mottum sem raðað er í hring. Fínhreyfihringur (ca.20 mín.) 

Spila rólega tónlist á meðan þau gera æfingarnar í 1-2 mínútur og stoppa ½ mín 

meðan þau skipta um stöðvar. 

     a) binda hnúta 

     b) munsturgerð (áfram fyrsti bekkur) 

     c) spora ferninga með gúmmímottu 

d) lyfta hné, setja grjónapoka undir hnéð með annari hendi og taka á móti með   

hinni. Til skiptis hægri, vinstri fótur 

     e) para saman spil með bréfaklemmum 

     f) þræða í net með reim 

     g) skrúfa rær á bolta 

     h) standa upp og setjast með grjónapoka á höfðinu 

     i) spora með skapalóni á blað 

     j) byggja turn úr litlum keilum 

3. Á mottum  (ca. 10 mín.) Hvert barn sækir sína mottu. 

     a) segja frá leyniorðinu sem átti að muna 

     b) segja frá fyrstu æfingunnni sinni 

c) einbeitingaræfing – allir standa saman í hring og leiðast, reyna að vera alveg hljóð 

og kyrr meðan talið er hægt upp í 30. 
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Fylgiskjal III. Lesa og segja frá 

 

Dæmi um sögu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einu sinni var hani. 

Hann átti heima uppi í sveit. 

Þar voru líka hænur. 

Þær gáfu okkur egg. 

Haninn galar til að vekja bóndann. 

Bóndinn fer á fætur og fer að vinna. 

Bóndinn nær í eggin. 
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Fylgiskjal IV. Dæmi um félagsfærnisögu 

 

Að tapa. 

 

Ég heiti Óli. 

Ég á heima hjá mömmu og pabba. 

Stundum spilum við saman. 

Mér finnst gaman að spila. 

Stundum vinn ég, það finnst mér gaman. 

Stundum tapa ég, það finnst mér leiðinlegt. 

Þá get ég orðið reiður og farið í fýlu. 

Það er allt í lagi að verða reiður. 

Ég get andað djúpt og talið upp í 10. 

þá líður mér betur og get haldið áfram að spila. 

Það er gaman að spila saman. 

Ég verð svo glaður þegar ég get haldið áfram að spila. 

Stundum vinnur maður og stundum tapar maður. 

Ég skil það því ég er orðinn svo stór. 
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Fylgisksjal V. Stundaskrár yngri hópur 
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Fylgiskjal VI. Stundaskrár eldri hópur 
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Fylgiskjal VII.  Dæmi um TEACCH körfuverkefni 

 


