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Ágrip 

Rannsóknin sem hér um ræðir var gerð á tímabilinu frá hausti 2008 til 

vors 2011 og fjallar um eigin tilraun til að kenna nemanda með einhverfu. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða eigin starfshætti sem kennari 

/sérkennslustjóri eftir TEACCH þjónustulíkaninu sem er kennsluaðferð 

fyrir börn með einhverfu. Í langan tíma hafði höfundur verið að spá í 

hvernig hann ætti að starfa sem kennari innan þessarar líkans. Í 

ritgerðinni lítur höfundur yfir farinn veg, skoðar hvað vel var gert og 

hefði hugsamlega mátt gera betur. Gagnaöflun fólst í dagbókaskrifum 

höfundar, útgefnum skýrslum, fundagerðum og viðtali við stuðningsaðila. 

Rannsóknarvinur var höfundi til halds og traust og aðstoðaði við 

úrvinnslu rannsóknarinnar. Reglulega var fundað og rannsóknin ígrunduð 

á hispurslausan hátt. Við gerð rannsóknarinnar var gengið út frá 

rannsóknarspurningunum.  

Í síðasta kafla ritgerðarinnar var reynt eftir bestu getu að svara þessum 

spurningum með tilliti til hvaða lærdóm mátti draga af rannsókninni og 

hvernig höfundur gæti betrum bæta starfshætti sína í framtíðinni. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Abstract 

The study presented here was conducted in the period from autumn 2008 

until spring 2011 and addresses my own attempts to teach student with 

autism. The aim of the study was to examine my own practices as a 

teacher/special education director following the so-called TEACCH 

program that was designed for the teaching of children with autism. For a 

long time I‘ve been wondering how I should act as teacher within this 

program. In the thesis I take a close look at my doings, reflecting on if I 

was doing well enough and how I could possibly do better. Data collected 

included my own journal writings, official published reports, minutes and 

recorded interviews with parents and members of the staff of my 

institution. One of my friends acted as critical friend, supporting me in 

my attempts to make sense of my data. We met regularly to discuss the 

study and my observations. Doing the study, I was guided by certain 

research questions.  

In the last chapter of the thesis I revisit those questions. In particular I 

make attempts to figure out what I learned from the study and how I 

could improve my practices in the future. 
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1 Inngangur 

Tilgangurinn með rannsóknarverkefninu er að skoða sjálfa mig í starfi 

með það að markmiði að ég verði betri kennari/sérkennslustjóri í 

Skipulagðri kennslu innan TEACCH þjónustulíkansins (Treatment and 

Education of Autistic and related Communications handicapped 

CHildren). Annað markmið er að geta frætt og leiðbeint aðra kennara um 

hvernig hægt er að beita TEACCH þjónustulíkaninu við nám barna með 

einhverfu, í mínu tilfelli drengsins Ara sem fékk greininguna dæmigerð 

einhverfa haustið 2008. 

 

Rannsóknarspurningarnar verkefnisins voru eftirfarandi; 

• Hvaða möguleika hafði ég sem sérkennslustjóri til að auka 
við þekkingu mína og færni með því að kenna barni með 
einhverfu í TEACCH þjónustulíkaninu?  

• Hvað lærði ég af aðkomu minni að kennslu barns með 
einhverfu í leikskóla? 

Til að nálgast markmiðin og svara rannsóknarspurningunum mun ég 

fjalla um sögu mína sem kennara/sérkennslustjóra frá því að ég kom að 

málum Ara og þá kennslu sem hefur átt sér stað hjá okkur frá hausti 2008 

fram til vors 2011. Margt hefur gerst á þessum tíma sem verður skoðað 

og endurmetið út frá gögnum, vangaveltum og reynslu minni af 

kennslunni.  

 

Áhugi minn á Skipulagðri kennslu innan TEACCH þjónustulíkansins 

hefur verið í mótun s.l. 2 – 3 ár. Ég hóf störf í leikskóla haustið 2008 þar 

sem voru tvö börn greind með einhverfu. Eftir að hafa kynnt mér 

einhverfuna fór ég á námskeið hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Í 

framhaldi sat ég tvö námskeið í kennsluaðferðum sem Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins bauð upp á, atferlisþjálfun og TEACCH. Foreldrar  

barnanna tóku ákvörðun að velja TEACCH aðferðina fyrir sín börn og 

áhugi minn vaknaði meira þegar ég fór að vinna eftir aðferðinni og fá 

reynslu af TEACCH-líkaninu. Annað barnið útskrifaðist úr leikskólanum 

þá um vorið en hitt barnið er enn í námi við leikskólann. Því meira sem 

ég hef unnið við þjónustulíkanið hefur áhugi minn beinst að 
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kennsluaðferðinni sem þróuð hefur verið innan líkansins, enda er unnið 

eftir þeirri aðferð við kennslu með börnum í leikskólanum. Þessi 

kennsluaðferð heitir Skipulögð kennsla (e. Structured Teaching). 

Í Skipulagðri kennslu er markvisst unnið er með þætti eins og 

boðskipti, fyrirsjánalegt dagskipulag, skipulagt umhverfi, skipulögð 

verkefni, sjálfstæð vinna og leik. Farið verður mun nánar í þessa þætti í 

fræðilega kafla ritgerðarinnar. Skipulag kennslunnar hentar mér vel í 

kennslu vegna þess að það er einfalt og tekið er tillit til stöðu barnsins í 

hverjum þætti fyrir sig. Ég upplifi að kennslan nýtist barninu mjög vel 

fyrir framtíðina. Ég hef unnið sem leikskólakennari í 12 ár og ófaglærður 

starfsmaður í 4 ár þar á undan. Ég kynntist mörgum kennsluaðferðum á 

þeim tíma. TEACCH hentar mér vel í starfi vegna skipulagsins og 

hvernig komið er til móts við þarfir einstakra barna eftir styrkleika og 

getu. Ég tel að kennari barna í skipulagðri kennslu þurfi að vera vel 

meðvitaður um hver áhrif hans eru á barnið í kennslunni og að hver 

hreyfing og skipulag sem kennari gerir, skiptir máli fyrir framgang hans. 

Það er hlutverk kennarans að örva þroska barnsins en fara á sama tíma 

ekki hratt yfir til að varna því að barnið fari aftur í þroska og þekkingu 

(fari í einhverfuna). Því er mikilvægt að kennarinn sé meðvitaður um 

þarfir þess og geti kennt því af nærgætni en þó með það markmið að bæta 

stöðugt við þá þekkingu sem kennslan býður upp á. Nálgun kennarans 

skiptir miklu máli og að hann sé meðvitaður um næstu skref í kennslunni 

og þar kem ég inn sem kennari/sérkennslustjóri barnsins. Mínar 

ákvarðarnir skipta miklu máli og því tel ég að það sé mikilvægt fyrir mig 

sem kennara/sérkennslustjóra að skoða minn þátt í kennslunni; hvað ég er 

að gera, hvar ég er að gera góða hluti og hvar ég get gert betur. Einnig tel 

ég að mín upplifun á Skipulagðri kennslu geti nýst öðrum til góðs þegar 

þeir hefja sambærilega kennslu. Má þar helst nefna að vera vakandi fyrir 

atriðum sem ég hef rekið mig á og hvar ég hefði getað komið betur til 

móts við barnið svo það geti komist lengra í þroska og sjálfshjálp. 

Sem betur fer hefur margt breyst til batnaðar í skólamálum síðustu 

árin og ekki síst hvað varðar nám og viðhorf til barna með einhvers konar 

frávik. Salamanca yfirlýsingin var gríðarlega stórt skref í rétta átt að 

benda á að hvert einasta barn eigi rétt á menntun og skólagöngu (Ólafur 

Páll Jónsson, 2009). Í framhaldi var farið að tala um skóla án 

aðgreiningar og leikskóla fyrir alla sem er einnig mjög jákvætt að mínu 

mati, að allir hafi sama rétt. 
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Þrátt fyrir að skólastefnan skóli án aðgreiningar sé kominn í lög og í 

Aðalnámskrá leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) svo dæmi séu 

nefnd, er baráttan rétt að hefjast fyrir kennsluumhverfi barnanna og 

starfsaðstæður s.s. starfsfólk með rétta þekkingu. Það fellur í skaut 

kennara að sinna þessari baráttu og búa börnunum umhverfi þar sem hægt 

er að öðlast hæfni, þekkingu og samfélagsleikni um leið og kröfur um 

afrakstur frá þjóðfélaginu er til staðar (Benjamín, án árs). Þetta krefst þess 

að kennarinn sé fullur eldmóðs með skýr markmið og tilbúinn að takast á 

við hlutina. Það sem Ólafur Páll ræðir í grein sinni Skóli án aðgreiningar, 

lýðræði og félagslegt réttlæti (2009) er eins og talað úr mínu hjarta. Hvert 

einasta barn á rétt á menntun og skólagöngu þó það glími við einhvers 

konar frávik. Þegar við gerumst kennarar fáum við ekki leyfi til að flokka 

börnin og velja síðan einn hóp þar úr til að kenna og ýta öllum öðrum til 

hliðar. Sem þegnar í lýðræðislegu samfélagi höfum við öll sömu 

mannréttindi. Þetta allt hefur haft gífurleg áhrif á starf mitt sem 

sérkennari sem og allar kennsluaðferðir sem ég hef kynnst.  

Það eru margir fræðilegir straumar sem hafa haft áhrif á mig í starfi 

fram að þessu. Þeir renna mikið til saman og eru sjálfsagður þáttur í starfi 

mínu í dagsins önn. Ég tel að upphafið fyrir viðhorfsbreytingu gagnvart 

fjölbreytileikanum sé hægt að vinna með innan leikskólans. Ef við sýnum 

börnum að allir séu jafnir og allir hafi hæfileika á einhverju sviði, sköpum 

við virðingu gagnvart ólíkum styrkleikum hvers og eins (Cummings, 

Dyson, Millward, 2003). Það getur margt flokkast inn í nám barna sem 

ekki lærist af skólabókum. Félagsfærni og lífsleikni í lýðræði er eitt af 

því. Það er mjög mikilvægt að rjúfa einangrun barna sem eru „utangarðs“ 

á einhvern hátt og að tengja þá við skólasamfélagið (Wolfgang Edelstein, 

2008).  

Ritgerðin er byggð upp þannig að fræðilegt efni kemur hér á eftir 

inngangi, þar sem fjallað eru um; einhverfu, TEACCH (Skipulagða 

kennslu) og starfslýsingu sérkennslustjóra. Þar á eftir er kafli um aðferð 

rannsóknarinnar, en hún er unninn sem starfendarrannsókn þar sem sagt 

er frá hvaða gagnaöflun var notuð fyrir rannsókninna. Í kafla fjögur er 

fjallað um mína eigin reynslu og fimmti kafli er helgaður niðurstöðum á 

rannsókninni. Kafli sex er tileinkaður umræðum og vangaveltum.  

Það er von mín að þú sem lesandi hafir jafnt gagn sem gaman af 

lestrinum. 
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2 Fræðilegur hluti 

Til að geta sagt frá sögunni um aðkomu mína að Ara í þessu 

rannsóknarverkefni og starfinu sem ég vann ásamt öðrum í Skipulagðri 

kennslu þessi þrjú ár, tel ég nauðsynlegt að kynna einhverfuna, 

þjónustulíkanið TEACCH (Treatment and Education of Autistic and 

related Communications handicapped CHildren, eða meðferð og kennsla 

barna með einhverfu og skyldar boðskiptatruflanir) og skilgreina 

Skipulagða kennslu (e. Structured teaching) í anda þessa líkans. Að 

lokum kemur kafli með starfslýsingu sérkennslustjóra, en þeirri stöðu 

gegndi ég á þessu tímabili sem rannsóknin fór fram.  

2.1 Einhverfa 

Einhverfa er þroskaröskun sem þýðir að eitthvað hefur farið úrskeiðis í 

miðtaugakerfinu. Fram til þessa hefur ekki verið hægt að meta hvort þetta 

frávik hefjist á fósturstigi eða eftir fæðingu. Getgátur eru um að frávikið 

eigi sér stað á fósturstigi og haldi jafnvel áfram eftir fæðingu (Edvald 

Sæmundsen, 2000). Orsakir einhverfu eru ekki vel þekktar en geta verið 

fjölbreytilegar. Það er vitað að um líffræðilegar truflanir er að ræða þ.e. 

galli í byggingu og starfsemi miðtaugakerfis. Læknisfræðilegar skýringar 

koma eingöngu fram hjá litlum hluta einstaklinga sem greinast með 

einhverfu. Það eru ekki til líffræðileg próf sem hægt er að framkvæma til 

að skera úr hvort um einhverfu sé að ræða eða ekki. Ekki er vitað hvaða 

þættir það eru í taugaþroska sem ráða mestu um að einkennin komi fram. 

Þó er ljóst að heilastarfsemi einstaklings skerðist sem hefur áhrif á 

samskiptafærni hans við annað fólk (Evald Sæmundsen, 2008a; Evald 

Sæmundsen, 2000). 

Flestar rannsóknir sýna að um það bil eru 51-116 af hverjum 10.000 

fæddum börnum greinast með einhverfu (Evald Sæmundsson, 2008a; 

Greingar- og ráðgjafarstöð ríkisins, án árs). Kynjahlutfall er þannig að 3-

4 drengir greinast á einhverfurófinu á móti 1 stúlku. Stúlkur eru oftar með 

alvarlegri einhverfu en drengir (Evald Sæmundsen, 2011; Evald 

Sæmundsen, 2008b; Robledo og Ham-Kucharski, 2005/2008).  

Ýmsar sögusagnir hafa litið dagsins ljós í gegnum tíðina sem eiga að 

útskýra hvers vegna einhverfa komi fram hjá vissum aðilum. Sú hin 

fyrsta þeim fjallar um svokallaðar „ísskápsmæður“, sem eru mæður sem 

gefa barninu sínu ekki nógu mikla umhyggju og hlýju og orsaka þannig 
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einhverfu (Kanner og Eisenberg, 1956). Þessari kenningu hefur verið 

hafnað og sagt að orsökin liggi ekki í umönnun foreldra (Robledo og 

Ham-Kucharski, 2005/2008; Schopler, 1971). Önnur sögusögn er að 18 

mánaða ungbarnasprautan geti valdið einhverfu. Engar rannsóknir sanna 

bein tengsl þarna á milli með óhyggjandi hætti og því telja sérfræðingar 

að það séu ekki tengsl á milli bólusetningar og einhverfu. Þeir mæla ekki 

með því að sleppa að bólusetja börn vegna hættu á útbreiðslu hættulegra 

smitsjúkdóma sem bólusetning kemur í veg fyrir hrefna (Roblodo og 

Ham-Kucharski, 2005/2008). 

„Dulda fötlunin“ er heiti sem oft er notað yfir einhverfu því hún er 

ekki sjáanleg í útliti né hreyfingum einstaklingsins (Evald Sæmundsen, 

2000). Einkenni einhverfu geta birst á ólíkan hátt hjá einstaklingum. Til 

að átta sig betur á hvernig einhverfan lýsir sér, mun koma hér í framhaldi 

upplýsingar um hegðunareinkenni sem geta komið fram. Hafa ber í huga 

að hver einstaklingur er einstakur og birtingarform einhverfu misjafnt 

hvað varðar styrkleika og samsetningu. Farið verður í greiningaflokka 

einhverfunnar og lýst einkennum á hverju sviði fyrir sig. Síðan er skýrt 

nánar frá greiningarferlinu og hvaða staðlar eru notaðir við greiningu á 

einhverfu. 

2.1.1 Hegðunareinkenni 

Einkenni einhverfu sjást ekki á útliti barna heldur birtast sem 

hegðunareinkenni með ólíkum styrkleika og samsetningu eins og fram 

hefur komið (Evald Sæmundsen, 2000). Hegðunareinkennum er skipt upp 

í þrjú svið sem stuðst er við í greiningu einhverfu; 1) félagslegt samspil, 

2) mál og tjáskipti og 3) sérkennileg og áráttukennd hegðun (Páll 

Magnússon, 1993; Páll Magnússon, 2007). Hér á eftir er fjallað um hvert 

einkennasvið fyrir sig. 

 Félagslegt samspil 

Augntengsl, svipbrigði eða hreyfingar eru ekki notuð á venjulegan hátt í 

samskiptum við aðra. Algengt er að það þurfi að hafa fyrir því að ná 

augnsambandi. Stundum stara börn með einhverfu í augun á fólki, án þess 

að tilgangur sé fyrir því. Augnaráð eða bendingar nýtast illa til að vekja 

eða stýra athygli annara. Tengsl við jafnaldra þróast ekki á venjulegan 

hátt, eins og að deila tilfinningum og áhugamálum með öðrum. Þess 

vegna er skortur á félagslegri gagnkvæmni, eins og að hugga ef öðrum 
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líður ílla. Þá gætir lítillar viðleitni hjá börnum með einhverfu að deila 

gleði, áhugamálum eða eigin afrekum með öðrum (Mesibov og Schopler, 

2004; Robledo og Ham-Kucharski, 2005/2008; Páll Magnússon, 2007). 

 Mál og tjáskipti 

Talmál kemur oft seint miðað við jafnaldra og stundum tala einstaklingar 

með einhverfu ekki, það er að segja nota ekki talmál í samskiptum við 

aðra. Lítill eða engin áhugi er á því að bæta upp skerðingu á máli með því 

að benda á hluti til að vekja athygli á þeim. Hreyfingar og látbragð í 

tjáskiptum er takmarkað og svipbrigði lítið notuð til að lýsa tilfinningum 

eins og gleði, reiði o.s.frv. Þá er skert geta til að hefja og halda uppi 

samræðum sem byggjast á gagnkvæmni og fela í sér svörun við því sem 

hinn aðilinn hefur til málanna að leggja. Algengt er að viðkomandi vilji 

tala um sín hugðarefni í stað þess að tala um málefni frá hinum aðilanum. 

Stegld eða sérkennileg málnotkun eins og bergmálstal, frasar, 

nýyrðasmíði og sérkennileg orðanotkun er algeng. Oft vantar getu til að 

taka þátt í þykjustuleik (hlutverkjaleiki) og geta til félagslegs 

eftirhermuleiks er skert, eins og hermukrákuleik (Símon segir) (Mesibov 

og Schopler, 2004; Robledo og Ham-Kucharski, 2005/2008; Páll 

Magnússon 2007).   

 Sérkennileg, áráttukennd hegðun 

Áhugamál og hugðarefni eru oft óvenjuleg. Stundum sýna börn með 

einhverfu mikinn áhuga á ákveðnum hlutum sem jafnaldrar þeirra skeyta 

lítið um, til dæmis þvottavélar, vita allt um þær og tala mikið um þær. 

Áráttukennd þörf fyrir að fylgja ákveðnum föstum venjum, sem þjóna 

ekki skiljanlegum tilgangi (fyrir okkur hin), eins og að einstaklingurinn 

þurfi að snúa sér í hring áður en hann gengur í inn um dyr. Óvenjulegur 

áhugi á ákveðnum eiginleikum hluta eins og raða hlutum í raðir, snúa 

dekkjum á bílum. Stegldar hreyfingar koma oft fram sem handablak, 

táganga og hopp á tám (Páll Magnússon 2007; Robledo og Ham-

Kucharski, 2005/2008).  
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2.1.2 Flokkar 

Einhverfa er flokkuð í ákveðna greiningarflokka sem raðast á svokallað 

einhverfuróf eða vídd, en það fer eftir styrkleika og samsetningu einkenna 

ásamt þroska, þroskasögu og byrjunaraldri hvað greiningin er kölluð. Það 

fer eftir fjölda og styrkleika einkenna hversu alvarlegt ástandið er og sá 

breytileiki myndar einhverfurófið (Evald Sæmundsen, 2008b). Yfirleitt er 

talað um þrjá flokka á rófinu (þeir eru fleiri), dæmigerð einhverfa, 

ódæmigerð einhverfa og Asperges-heilkenni (Evald Sæmundsen, 2000). 

Dæmigerð einhverfa er á alvarlegri enda einhverfurófsins og Aspergers-

heilkenni er á vægari endanum. Þess ber að geta að flokkarnir geta víxlast 

að einhverju leyti.  

Til að átta sig betur á hverjum flokki einhverjurófsins fyrir sig er hér 

að neðan nánari lýsing á þeim s.s. hvaða hegðunareinkenni þurfa að vera 

til staðar og á hvaða aldri einkenni þurfa að hafa birts. 

 Dæmigerð einhverfa (stundum kölluð bernsku einhverfa) 

Þegar barn fær greininguna dæmigerð einhverfa þarf ákveðin fjöldi 

hegðunareinkenna að vera til staðar og ná greiningarmörkum á öllum 

þremur einkennasviðunum. Auk þess þurfa einkennin að hafa birst fyrir 

þriggja ára aldur (36 mánaða) (Evald Sæmundsen 2000; Páll Magnússon 

2007). 

 Ódæmigerð einhverfa 

Ef barn er eldra en 36 mánaða þegar fyrstu einkenni koma fram og/eða ef 

greiningarviðmið einhverfunnar uppfyllast á einu eða tveimur 

einkennasviðum, þá fær barn greininguna ódæmigerð einhverfa (Robledo 

og Ham-Kucharski, 2005/2008). Þegar um ódæmigerða einhverfu er að 

ræða er ástandið vægara en dæmigerð einhverfa (Páll Magnússon 2007). 

 

 Aspergers-heilkenni 

Þeir sem fá greininguna Aspergers-heilkenni eru einstaklingar með 

sjálfhjálparfærni, aðlögun og forvitni um umhverfi sitt með eðlilegum 

hætti á fyrstu 36 mánuðum líf síns (Páll Magnússon, 2002). Ekki er um 

að ræða umtalsverða seinkun á mál- og vitsmunaþroska (Evald 
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Sæmundsen, 2000). Það sem sker sig mest úr hjá einstaklingum með 

Aspergers-heilkenni er félagsþroski. Þeir hafa tilhneigingu til að halda sig 

út af fyrir sig eða eiga erfitt með að aðlaga sig umhverfinu. Þeir eiga oft 

erfitt að skilja óyrtar athafnir eins og augnsamband, bendingar og 

svipbrigði. Einstaklingana skortir oft eðlileg tengsl við jafnaldra og sýna 

lítin sem engan áhuga á að deila áhugamálum og afrekum með öðrum. 

Þeir sýna hegðun sem tengist einhverfu eins og að blaka höndum, 

þráhyggju og þörf fyrir að fylgja ákveðnu mynstri (Robledo og Ham-

Kucharski, 2005/2008; Páll Magnússon 2007). Einstaklingar með 

Aspergers-heilkenni eru oftast góðum gáfum gæddir og standa sig oft vel 

í námi (Robledo og Ham-Kucharski, 2005/2008). Væg skerðing á 

hreyfifærni er algeng sem og klaufalegar hreyfingar (Páll Magnússon, 

2002). 

2.1.3 Greining 

Greiningar hér á landi fara flestar fram á Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins (GRR) en einnig að einhverju leyti á Barna- og unglingageðdeild 

Landspítalans (Robledo og Ham-Kucharski, 2005/2008). Samkvæmt 

lögum þarf frumgreining að hafa farið fram áður en GRR tekur við 

málinu. Frumgreining fer einkum fram hjá barnadeildum sjúkrahúsa, 

sérfræðiþjónustu grunnskóla, ráðgjafar- og sálfræðiþjónustu leikskóla, 

sérfræðingum svæðisskrifstofa, greiningarteymum heilbrigðisstofnanna, 

sjónstöð, Heyrnar- og talmeinastöð og ýmsum sérfræðingum (Lög GRR, 

nr. 83/2003). Tilvísun er síðan send til GRR ef grunur um einhverfu hefur 

komið fram í frumgreiningu og í henni þurfa að fylgja með allar 

rannsóknir sem barnið hefur gengist undir og nýleg heyrnarmæling frá 

Heyrnar- og talmeinastöð (Robledo og Ham-Kucharski, 2005/2008). 

Á Íslandi er stuðst við greinarkerfi Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar 

(WHO) sem nefnist ICD-10 (Robledo og Ham-Kucharski, 2005/2008). 

Þegar greining fer fram hjá GRR er óskað eftir skýrslu frá skóla barnsins 

ásamt myndbandsupptöku ef barnið dvelur í leikskóla. Foreldrar og 

kennari barnsins fylla út matslista vegna hegðunarhátta barnsins (Robledo 

og Ham-Kucharski, 2005/2008). Greiningin á GRR tekur að jafnaði tvo 

til fimm daga og er unnin af þverfaglegu teymi (ýmsir fagaðilar). Þar fer 

fram læknisskoðun, athugun á hegðunarröskun, vitsmunaþroska, 

málþroska, aðlögunarhæfni og þroskasagan skoðuð. Ef teymið telur þörf 

á fer barnið í skyn- og hreyfiþroskaathugun (Robledo og Ham-Kucharski, 
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2005/2008). Þverfaglega teymið hittist að athugun lokinni, ber saman 

bækur sínar og kemur sér saman um niðurstöður sem eru kynntar fyrir 

foreldrum og aðstandendum (ef foreldrar kjósa) og þeir fá kynningu á 

þeirri þjónustu og úrræðum sem í boði eru. (Robledo og Ham-Kucharski, 

2005/2008). Í framhaldi eru foreldrum, aðstandendum (ef foreldrar kjósa) 

og fagaðilar sem koma að málefnum barnsins boðið upp á fræðslu um 

þjálfun, kennsluleiðir, réttindi, þjónustu og allt sem viðkemur aðstoð við 

barnið eftir greiningu. GRR bíður upp á námskeið um einhverfu og 

kennsluaðferðum sem viðurkenndar eru hér á landi (Robledo og Ham-

Kucharski, 2005/2008). Það eru tvær þjálfunar- og kennsluaðferðir hér á 

landi sem eru viðurkenndar. Skipulögð kennsla (e. Structured Teaching 

Model (byggt á TEACCH líkaninu)) og Atferlisþjálfun (e. Early 

Behavioral Intervention (byggt á hagnýtri atferlisgreiningu)) (Guðný 

Stefánsdóttir, 2008). Eftir að greining hefur farið fram og foreldrum 

kynntar niðurstöður, er þeim úthlutað tengilið (starfsmaður innan 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins) og sett saman þjónustuteymi (í 

þjónustuteymi eru foreldrar og fulltrúar þjónustuaðila, þ.e. leik-, grunn- 

eða framhaldsskóla, sérfræðiþjónustu sveitarfélags, félags- og 

heilbrigðisþjónustu eftir því sem við á) og eftirfylgni og ráðgjöf 

skipulögð. Á fyrsta teymisfundi er minnisblað fyllt út sem inniheldur 

skilgreiningu á ábyrgð og hlutverk hvers og eins (viðauki 1). Teymisstjóri 

boðar og stýrir fundum teymisins. Mælt er með því að setja upp 

heildstæða þjálfunar- og þjónustuáætlun (Robledo og Ham-Kucharski, 

2005/2008). Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins hefur að leiðarljósi 

hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar (e. early intervention) ásamt 

öðrum íhlutunarleiðum (Guðný Stefánsdóttir, 2008). Þó að barnið sé 

orðið eldra en 6 ára er ekki þar með sagt að heildstæð þjónusta skili sér 

ekki til barnsins í þjálfun og til framtíðar (Sigrún Hjartardóttir, 2008). 
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2.2 TEACCH  

TEACCH er alhliða þjónustulíkan fyrir einstaklinga með röskun á 

einhverfurófinu og fjölskyldur þeirra (What is TEACCH, 2005).  

Aðalmarkmið TEACCH er að efla þekkingu á einhverfu, fræðslu um 

meðferð og leiðir í kennslu og foreldrar eru virtir sem samstarfsaðilar 

(Svanhildur Svavarsdóttir, 1995). 

Það var dr. Eric Schopler (f. 1927, d. 2006) sem kom fyrstur fram með 

hugmyndafræði TEACCH árið 1965. Hann ásamt öðru samstarfsfólki 

stofnaði TEACCH líkanið árið 1970 (What is TEACCH, 2005). Þegar dr. 

Schopler hætti störfum tók sálfræðingur að nafni dr. Gary Mesibov við 

starfi hans og þróaði það áfram (Svanhildur Svarvarsdóttir, 1995). 

Schopler lagði áherslu á að einstaklingurinn aðlagaðist samfélaginu eins 

vel og kostur er á fullorðins árum og að íhlutunin sé sérstaklega sniðin að 

færni, þörfum, og áhuga hvers og eins. Áhersla er á að vinna markvisst 

með þætti sem styrkja færni, frumkvæði og sjálfstæði viðkomandi 

einstaklings. Einnig er áhersla á snemmtæka íhlutun í kennslu og þjálfun, 

þó hægt sé að byrja að vinna eftir þjónustulíkaninu á öllum aldri 

einstaklingsins (Sigrún Hjartardóttir, 2008). 

Höfuðstöðvar TEACCH er í Háskólanum í Chapel Hill í Norður 

Karólínu í Bandaríkjunum. Þar er stjórnunardeild staðsett og 

framkvæmdar rannsóknir á sálfræði-, mennta- og heilbrigissviði ásamt 

ýmis konar kennslu er varða hugmyndafræði TEACCH (What is 

TEACCH, 2005; Mesibov, Shea og Schopler,  2004). Ásamt þessu styðja 

höfuðstöðvarnar við þjálfun á alþjóðarvettvangi. Eitt af hlutverk 

höfuðstöðvarinnar er að mennta fagfólk á svæðismiðstöðvunum (kemur 

hér að fyrir neðan) og þjálfa kennara og starfsfólk sem vinna með börn 

með einhverfu (Svanhildur Svavarsdóttir, 1995). 

Það eru ellefu svæðismiðstöðvar víðs vegar um Norður-Karólínu 

fylkið. Starfsstöðvarnar veita klíninska þjónustu eins og greiningar, 

foreldraþjálfun, foreldra stuðningshópa, þjálfun, ráðgjöf kennara, 

félagsþjálfun og styðja við atvinnu og búsetu einhverfa (Sigrún 

Hjartardóttir, 2008; Svanhildur Svavarsdóttir, 1995). Þegar greining hefur 

farið fram fá börnin og fjölskyldur þeirra 6 vikna meðferð og kennslu á 

miðstöðinni. Lögð er áhersla á einstaklingsnámskrá fyrir barnið í samráði 

við foreldra. Einnig er undirbúin dvöl á sérdeild í þeim leikskóla eða 

skóla sem barnið mun stunda menntun sína (Svanhildur Svavarsdóttir, 
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1995). Kennarar og foreldrar fá markvissa þjálfun um undirbúning fyrir 

barnið áður en það fer í skólann sinn. Í upphafi er lögð áhersla á 

einstaklingskennslu í samráði við foreldra og kennara barnsins 

(Svanhildur Svavarsdóttir, 1995). Einstaklingar sem hafa lokið námi í 

skóla fá áfram þjónustu frá miðstöðinni, t.d. er varðar vinnu við 

atferlismótun, starfsþjálfun og búsetu (Svanhildur Svavarsdóttir, 1995).  

 

Aðferðafræði TEACCH er Skipululögð kennsla og um hana verður 

fjallað í næstu köflum. Skipulögð kennsla er sá þáttur sem unnið er eftir í 

skólum til að kenna nemendum að skilja betur umhverfi sitt og verða 

sjálfstæðari. 

2.2.1 Skipulögð kennsla 

Staða barnsins er metin og skipulag þróað út frá getu, áhugamálum og 

þörfum þess (Ágerður Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir, 2002). Barnið 

er aðalatriðið og síðan kennsluaðferðir og kenningar. Áhersla er lögð á 

einstaklingsmat (hugmynd af einstaklingsmati er í viðauka 2) til að skilja 

þarfir barnsins og er skipulagið þróað út frá stöðu þess á hverjum tíma 

(Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir, 2002). Við gerð 

einstaklingsnámskrár er sjónum beint að styrkleikum og áhugasviði 

barnsins í stað þess að einblína á veikari hliðar þess (Ásgerður Ólafsdóttir 

og Sigrún Hjartardóttir, 2002). Einstaklingsnámskrá (hugmynd af 

einstaklingsnámskrá er í viðauka 3) er ávallt höfð til hliðsjónar þegar 

kennsla er skipulögð. Því er gerð einstaklingsnámskrá til styttri tíma, 

jafnvel einungis einnar til tveggja vikna í senn eftir því hvað hentar 

einstaklingnum. Áður en einstaklingsnámskrá er gerð þarf að hafa farið 

fram nýlegt mat á barninu. Mikilvægt er að vinna einstaklingsnámskrá og 

mat í samráði við foreldra. Foreldrar geta þá komið með óskir um 

þjálfunarþætti sem henta heimili barnsins eins og tómstundir og hvaða 

þekkingu eða hegðun þau vilja að sitt barn temji sér á heimilinu (Áslaug 

Melax, 2008). Reglulega þarf að endurskoða markmiðin sem koma fram í 

einstaklingsnámskránni og meta framfarir barnsins. Það er gert með því 

að skoða skráningarnar sem hafa farið fram í kennslu og öðrum þáttum 

sem verið er að stefna að í námskránni. Foreldrar fá afrit af 

einstaklingsnámskránni að henni lokinni og fá tækifæri að gera 

athugasemdir ef þeir telja þörf á. Mælt er með að gera skýrslu að vori 
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(jafnvel við hver annarlok) um framfarir og vísbendingar hvað gott væri 

að stefna að á næstu önn (Áslaug Melax, 2008). 

Flest börn með einhverfu eru málhömluð og eru því með takmarkaðan 

málskilning og eiga erfitt með að átta sig á og skilja félagslegar venjur 

fólksins í kringum sig (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og 

Svanhildur Svavarsdóttir, 1994). Málhamlaðir einstaklingar nota ekki 

málið til að skipuleggja hugsun eða aðgerðir sem þeir eru að framkvæma. 

Þeir eiga erfitt með að fara eftir munnlegum fyrirmælum, eða geta það 

ekki, og tengja ekki orð við skilning heldur þurfa þeir á rútínu að halda til 

að vera virkir þátttakendur í umhverfinu. Því er mikilvægt að nýta 

sónrænan styrkleika þeirra til að aðstoða þau við að meðtaka fyrirmæli 

(Svanhildur Svavarsdóttir, 1995). Ef barn bregst illa við umhverfinu er 

ásæðan oft sú að það skilur ekki hvað til er ætlast. Þess vegna er 

mikilvægt að skipuleggja vel allar aðstæður og tíma barnsins með 

sjónrænum vísbendingum þannig að það átti sig betur á hvað til er ætlast 

og hvað sé framundan (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og 

Svanhildur Svavarsdóttir, 1994). Þetta getur veitt barninu hugarró og það 

verður betur í stakk búið til að takast á við verkefni og aðstæður dagsins. 

Mikilvægt er að kenna barninu með einhverfu boðskipti (e. 

Communication) því þau eiga oft erfitt með félagslega færni (e. Social 

Skills). Til að geta átt í félagslegum samskipum þarf maður að geta átt 

boðskipti á einhvern hátt. Tungumál er notað í boðskiptum til að koma 

upplýsingum á milli aðila. Tungumál getur verið talmál, ritmál, táknmál, 

myndmál og fleira til að koma upplýsingum á milli (Mesibov, Shea og 

Schopler, 2004). Fyrstu boðskiptin sem birtast eru svo kölluð 

frumkvæðistjáning, sem er eins og líkamshreyfing, augntillit, hljóð, 

snerting, orð, notkun mynda/tákna, það er að segja án þess að annar aðili 

komi samskiptunum af stað með einhvers konar áreiti. Önnur boðskipti 

geta einnig verið líkamstjáning, grátur, tónar/hljóð, svipbrigði eða önnur 

hegðun/tákn sem gefur til kynna upplýsingar frá einni persónu til annarar. 

Einstaklingar með einhverfu eiga oft erfitt með að lesa úr þess háttar 

boðskiptum (Mesibov, Shea og Schopler, 2004). 

Þeir sem nota ekki talmálið til samskipta þurfa kennslu til að nota 

aðrar leiðir til samskipta. Þeir eru yfirleitt sterkir á sjónræna sviðinu og 

því eru oft notaðar myndir eða ritmál til samskiptanna. Kennsla í 

boðskiptum fer fram allan daginn í skólanum. Stundataflan (lýst hér á 

eftir), myndir við matarborðið, rútinu myndir við ýmsar athafnir og 
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markviss kennsla við vissar aðstæður er hluti af boðskiptaþjálfun 

(Mesibov, Shea og Schopler, 2004). Einstaklingar sem hafa talmál eiga 

oft erfitt með að halda uppi samræðum ef það er ekki verið að tala um 

þeirra áhugasvið. Því þarf að kenna þessi samskipti á skipulagðan hátt 

(Mesibov, Shea og Schopler, 2004). 

Skipulögð kennsla getur farið fram hvar sem er. Sum börn geta nýtt 

sér kennsluaðstæður í almennum skólum á meðan önnur börn með 

einhverfu þurfa á úrræðum eins og sérdeild að hluta eða að öllu leyti, þar 

sem námsefni og umhverfi er skipulagt sérstaklega fyrir þeirra þarfir 

(Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir 2002). Það þarf að hafa í 

huga þegar velja á skóla fyrir barnið er að flest börn með einhverfu hafa 

góðan sjónrænan skilning. Þau hugsa hlutlægt og hafa þörf á reglum en 

eiga erfitt með að yfirfæra nám og reynslu og vilja því festast í athöfnum 

eins og til dæmis að snúa dekkjum á bílum eða raða hlutum í röð (Sigrún 

Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir, 1994). 

Foreldrar þurfa að skoða skóla með þetta í huga og athuga hvernig 

skólinn getur komið til móts við þeirra barn, áður en þeir ákveða val sitt. 

Eins og fram hefur komið skiptir máli að barnið læri rútínur og leiðir í 

gegnum vinnukerfin til að geta yfirfært þekkingu sína yfir í daglegt líf.  

Því fleiri rútinur sem barnið lærir þeim mun sjálfstæðari verður það og 

þarf minna á stýringu að halda frá öðrum. Sum börn þurfa á sjónrænum 

vísbendingum að halda við athöfnina þar sem rútína fer fram sér til 

stuðnings og til að minna á hvað gera skal næst. Þá er gott að hafa 

myndrænt spjald eins og við klósettið og minna á að sturta niður og loka 

klósettinu eftir notkun. Þetta fer allt eftir barninu sjálfu og með tíð og 

tíma hættir það að þurfa þennan stuðning og framkvæmir athöfnina 

sjálfkrafa. Það er mismunandi hversu lengi barnið þarf á þessum 

sjónrænu vísbendingum að halda áður en það tileinkar sér rútínuna og 

leiðirnar sem ætlast er til af því (Áslaug Melax, 2008; Mesibov, Shea og 

Schopler, 2004). 

 

Innan Skipulagðrar kennslu eru áhersluþættir eins og skipulagt 

umhverfi, vinnukerfi, sýnilegt upphaf og endir, endurtekning, sjálfstæði, 

og yfirfærsla. Hægt er að setja þessa þætti upp í pýramída þar sem 

skipulagt umhverfi er neðst, síðan stundatafla/dagskipulag, því næst 

vinnukerfi, næst efst er rútína og leiðir og að lokum skipulögð verkefni. 
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Innan vinnukerfanna er einstaklingskennsla, sjálfstæð vinna og leikur 

(Áslaug Melax, 2008). 

Hér á eftir verður útskýrt hvað er innann hvers þáttar og hvað felst í 

hverjum þætti. 

2.2.1.1 Skipulagt umhverfi 

Fyrsta skrefið er að finna út hvaða aðstæður þurfi að vera til staðar hjá 

barninu (Svanhildur Svavarsdóttir, 1995). Barnið með einhverfu þarf að 

skilja hvar það á að vera, hvar það á að framkvæma tiltekna athöfn og 

hvenær það á að fara á næsta stað (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig 

Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir, 1994). Skipulagið þarf að 

sega til um það hvar eigi að vinna verkefni, hvar á að bíða, hvar á að vera 

í samverustund, hvar á að vera til að klæða sig í útiföt og annað sem fer 

fram í skólanum (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og 

Svanhildur Svavarsdóttir, 1994). 

Ef skipulagið er ekki nægjanlega skýrt fyrir barnið getur það komið í 

veg fyrir skilning á umhverfinu og barnið getur orðið órólegt (sýnt 

áráttukennda hegðun). Vel skipulagt umhverfi gefur barninu augljósar 

vísbendingar og auðveldar því að átta sig á hvað ætlast er til að gert sé á 

hverjum stað og hversu lengi það eigi að vera við tiltekna athöfn. Til að 

barnið geti unnið á svæðunum þarf að hafa farið fram kennsla á 

viðkomandi athöfn. Þessi kennsla fer fram í einstaklingskennslu (sem 

verður fjallað hér um á eftir) og þekkingin yfirfærð á önnur svæði þegar 

barnið er búinn að ná færninni í einstaklingskennslunni (Áslaug Melax, 

2008). Í skipulaginu er barnið að læra fastar rútínur í daglegu starfi og 

reglusemi. Ef það tekst vel þá lærir barnið fljótt á þessar venjur og reglur 

og er þá rólegri. Það skilur umhverfið betur og verður hæfara til að læra 

nýja færni og athafnir (Svanhildur Svavarsdóttir, 1995). Hluti af 

skipulaginu er einstaklingssniðin stundatafla fyrir barnið og um hana 

verður fjallað hér á eftir. 

2.2.1.2 Stundatafla/dagskipulag 

Barnið þarf á skýrri stundatöflu að halda til að skilja betur til hvers er 

ætlast af því. Hún gefur því upplýsingar hvað er næst á dagskrá. Þegar 

stundaskrá er útbúin þarf að huga að því hvað hentar barninu best. 

Ákveða þarf hvort það þurfi t.d. á hlutastundatöflu að halda sem segir að 

skófla er útivera, glas er matartími og þar fram eftir götunum eða skilur 

það best ljósmyndir af svæðunum sem það á að fara að. Öðrum nægir að 
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hafa táknmyndir (bordmaker; myndaforrit eða pictogrammyndir; svart 

hvítar myndir). Sum börn hafa mynd og ritaðan texta og enn aðrir 

eingöngu texta. Teiknaðar myndir henta sumum en annað öðrum. Við val 

á gerð stundatöflunnar þarf að taka mið af hverju barni þ.e. getu þess, 

skilningi og áhuga (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og 

Svanhildur Svavarsdóttir, 1994; Áslaug Melax, 2008). 

Stundatafla segir barninu á skýran sjónrænan hátt hvað á að gera næst. 

Hún er notuð til að barnið geri greinarmun á athöfnum í dagskipulaginu. 

Stundatafla er sett upp lárétt frá vinstri til hægri eða lóðrétt og þá er 

byrjað efst og haldið niður (þannig gefur hún vísbendingar um tíma). 

Stundataflan þarf að vera aðgengileg fyrir barnið og fer það sjálft að 

henni og tekur efsta (eða lengst til vinstri) táknið sem merkir þá athöfn 

sem það er að fara að gera næst (Áslaug Melax, 2008). Fyrir sum börn er 

of mikið að hafa allt dagskipulagið og hentar betur að hafa hálfan daginn 

uppi í einu. Önnur börn ná ekki yfirsýninni yfir fleiri þætti en einn eða 

tvo. Við þær aðstæður er gott að sýna hvað er verið að gera núna og hvað 

er næst. Töflumiði (spjald/miði með mynd á sem sýnir áhugasvið 

barnsins með val á mynd) er notaður til að vísa barninu að stundatöflunni. 

Kennari eða foreldri afhendir barninu miðann og við viðtöku hans fer 

barnið að stundatöflunni og „stimplar sig inn“ (parar töflumiðan við eins 

mynd við hlið töflu eða setur hann í sérstakan ákveðinn stað hjá töflu). Í 

framhaldi tekur það næsta miða/hlut á töflunni sem vísar því á næstu 

athöfn. Algengt er að miðinn sem tekinn er af stundatöflunni sé paraður 

við eins miða á því athafnarsvæði sem barnið er að fara á. 

Form og útlit stundatöflu getur verið mjög mismunandi, allt eftir getu 

barnsins og kennari þarf jafnvel að þreifa sig áfram til að finna bestu 

leiðina fyrir sinn nemanda (Áslaug Melax, 2008). Það þarf að hafa í huga 

að sum börn þola illa að þurfa að fara að stundatöflunni í hvert skipti sem 

ný athöfn á að hefjast. Í leikskóla eru oft langar vegalengdir sem eru að 

trufla barnið og það missir sjónar af því hvað það er að fara gera og upp 

getur komið neikvætt atferli. Því getur lausnin verið að kennarinn sem er 

að vinna með barninu sé með stundatöfluna á sér til að barnið fái strax 

nýjar upplýsingar þegar athöfn er lokið og ný athöfn eigi að hefjast eða 

barnið hafi sjálft tveggja til þriggja mynda stundatöflu sem það ber sjálft 

á milli svæða. 
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2.2.1.3 Vinnukerfi 

Skipulagt vinnukerfi gefur barninu upplýsingar með skýrum sjónrænum 

vísbendingum hvað það eigi að vinna, hvernig það eigi að vinna, hve 

mikið eigi að vinna, hvenær það sé búin og hvað gerist næst (Áslaug 

Melax, 2008; Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur 

Svavarsdóttir, 1994). Börn með einhverfu eiga oft erfitt með að 

skipuleggja athafnir sínar og þurfa að fá upplýsingar um upphafið, hvar 

verkefnið byrjar, hvað á að gera fyrst og síðan næst, eins og til dæmis að 

klæða sig í útiföt. Þegar barnið hefur farið í gegnum þessa rútínu oft með 

aðstoð sjónrænna vísbendinga og kennara, verður athöfnin að vana og 

það tileinkar sér hana án stuðnings frá kennara (eða öðrum) (Sigrún 

Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir, 1994). 

Oft eiga börn með einhverfu erfitt með að byrja á verkefnavinunni. 

Því er nauðsynlegt að hafa vinnukerfi sem leiðir þau áfram. Vinnukerfið 

er byggð upp þannig að á vinnuborðinu hjá barninu er spjald með 

upplýsingum um hversu mörg verkefni það á að vinna í kennslustundinni. 

Fjöldi verkefna er sýndur með miðum, á hverjum miða á spjaldinu er 

einhverskonar tákn sem barnið tekur og parar við verkefni vinstra megin 

við sig. Með þessu er barnið að læra að vinna frá vinstri til hægri. Hvert 

verkefni er merkt með samskonar miða eins og er á vinnukerfinu á 

vinnuborðinu. Þegar barnið hefur lokið verkefninu setur það verkefnið í 

„Búið“ kassann og tekur næsta miða sem vísar á nýtt verkefni. Þegar 

verkefnunum er lokið er vísbending neðst á vinnukerfinu sem vísar 

barninu á næstu athöfn sem það er að fara í.  

Vinnukerfi er markvisst notað í einstaklingskennslunni, sjálfstæðri 

vinnu og í skipulögðum leik og verður fjallað um það hér á eftir. Þessir 

þættir eru undirstaða fyrir barnið að tileinka sér nýjar aðferðir og rútínur 

með aðstoð kennara/foreldrum (Mesibov Shea og Schopler, 2004). 

 Einstaklingskennsla 

Áður en einstaklingskennsla fer fram þarf að vera búið að skipuleggja 

umhverfið þar sem kennsla á sér stað. Svæðið þarf að vera afmarkað og 

merkt, veita upplýsingar um hvar á að vera við kennsluna og að barnið 

skilji hvað er ætlast til að því. Stundatafla leiðir barnið á kennslusvæði. Í 

einstaklingskennslu lærir barnið nýja færni og vinnukerfið segir því hvað 

það á að gera, hversu mikið það á að gera, hvernig það á að framkvæma 
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og hvað gerist næst. Einstaklingskennsla fer fram með kennara. Barnið 

vinnur ákveðinn fjölda skipulagðra verkefna (sagt nánar frá þeim síðar), 

sem ákveðið hefur verið fyrirfram. Verkefnunum er raðað vinstra megin 

við barnið og þegar það hefur lokið hverju verkefni fyrir sig lætur það 

verkefnið í svokallaðan „Búið“ kassa (kassi að einhverjum toga sem 

verkefnin geta farið ofan í) sem er staðsettur hægra megin við það. Það 

þarf að vera skýrt upphaf og endir þannig að barnið skilji hvenær verkefni 

hefst og hvenær því lýkur. 

 Sjálfstæð vinna 

Þegar barnið hefur náð þeirri þekkingu og færni að geta unnið verkefni 

sjálft án aðstoðar í einstaklingskennslunni eru þau sett á svæði sem er 

kallað sjálfstæð vinna. Barnið vinnur verkefnin þar og kennari er til hliðar 

og fylgist með. Vinnukerfi er einnig til staðar í sjálfstæðu vinnunni með 

eins fyrirkomulagi og í einstaklingskennslunni. Kennari grípur inn í 

vinnuna ef þess þarf, eins og ef dagsformið er ekki nægilega gott þann 

daginn og barnið er ekki að ráða við verkefnið, vegna magns eða 

þyngdar. Kennari styttir þá verkefnið og aðstoðar barnið eins mikið og 

þörf er á til að óæskileg hegðun (eins og stagl) komi ekki fram (Áslaug 

Melax, 2008). Sjálfstæð vinna er mikilvæg fyrir barnið. Þegar það hefur 

náð því ferli að geta unnið sjálfstætt án þess að kennari þurfi að standa 

yfir því, þá gefur það því meiri möguleika fyrir atvinnu síðar meir og 

foreldra að koma barninu í verkefni á meðan þau eru að gera eitthvað 

annað inn á heimilinu sem krefst þess að barnið sé á öruggum stað á 

meðan. Þá lærir barnið að nota verkefni sér til afþreyingar. Einnig eflir 

sjálfstæð vinna sjálfstæði barnsins. 

  Skipulagður leikur 

Eitt af hlutverkum vinnukerfisins er að kenna leik. Félagssamskipti er 

einn af þeim eiginleikum sem einhverfir eiga oft erfitt með (eins og fram 

kom í kaflanum um einhverfu). Því þarf að kenna barninu leik með 

skipulegum hætti og er það tilvalið með einstaklingskennsluaðferð. 

Kennari er búinn að setja upp verkefni í leik áður en barnið kemur í 

kennslu, svipað og í einstaklingskennslunni. Kennari er með barninu og 

kenndir eru til dæmis leikir/athafnir eins og skiptast á (rúlla bolta á milli), 

hlutverkaleikir (kaffiboð,dúkkuleik) og leikir til dægrastyttingar (skoða 

bækur, kubba ofl.). Það er hægt að setja upp stöðvaþjálfun en þá eru t.d. 
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fimm verkefni sett upp á ólíkum stöðum í herberginu sem kennslan fer 

fram og barnið fer á milli stöðva og vinnur verkefnin. Það fer síðan eftir 

barninu hvernig skiptin eiga sér stað, hvort það séu settir upp tímamiðar 

(miðar sem barnið sér og kennari fjarlægir smátt og smátt þangað til þeim 

líkur og þá fer barnið á nýja stöð), tímavaki (klukka sem hringir þegar 

tími er liðinn) og einnig er hægt að spila lag fyrir hverja stöð fyrir sig 

(barnið er þá við vinnu við verkefnið á meðan lagið spilast). Val á 

verkefnum/leikföngum fer eftir áhugasviði barnsins og hvað er verið að 

leggja áherslu á að kenna, það geta verið trönur (til að teikna á), hljóðfæri 

(til að spila með), kubba, spila og hlutverkaleikur.  

Hafa þarf í huga hvernig leikur getur þróast, þegar byrjað er að vinna 

með leik með barnsins. Fyrsta stigið er einstaklingskennsla þar sem þarf 

að kenna barninu leikinn, koma upp rútínu í honum og orða athafnirnar 

sem eiga sér stað (t.d rúlla). Á öðru stigi er annað barn fengið með í 

leikinn. Barnið sem er að aðstoða þarf að kunna leikinn sem á sér stað, 

einnig barnið með einhverfuna. Fylgst er með baninu hvort það haldi 

athygli og úthaldinu í leiknum. Á þriðja stigi eru fleiri börn komin með í 

leikinn. Barnið (með einhverfuna) er með í leiknum í stutta stund í einu, 

fer eftir úthaldi þess og athygli. Tíminn getur síðan lengst með 

endurteknum leik með barnahópnum (Áslaug Melax, 2011). 

2.2.1.4 Skipulögð verkefni 

Kennari þarf að vera vel undirbúinn fyrir hverja kennslustund sem hann 

vinnur með barninu. Hann þarf að vera búinn að setja upp vinnusvæðið 

þannig að barnið geti gengið að því án vandkvæða. Verkefnin þurfa að 

hafa sýnilegt upphaf og endi þannig að barnið skilji til hvers er ætlast af 

því og að það átti sig á því hvenær það er búinn með verkefnið (Áslaug 

Melax, 2008). 

Verkefnin þurfa að vera auðskiljanleg þannig að barnið átti sig á því 

hvað það eigi að gera til að leysa verkefnið. Fyrstu verkefnin þurfa að 

leiðrétta sig sjálf, það er að ekki sé hægt að framkvæma verkefnið á 

rangan hátt. Sem dæmi að hafa tvö göt á kassa með misunandi lögun og 

tvenns konar hluti sem settir eru í götin. Hver hlutur passar eingöngu í 

annað gatið á kassanum. 

Við val á verkefnum þarf að fara eftir þroska, getu og áhugasviði 

barnsins. Verkefnin þurfa að vera fyrirsjánleg og hafa einhvern tilgang. 

Það þarf að setja þau þannig upp að barnið hafi greiðan aðgang að þeim 

og sjái strax hvar það eigi að byrja og hvernig það vinnur það. Kennari 
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aðstoðar barnið og leiðbeinir því fyrst í stað og þegar það hefur náð 

tökum á verkefninu er það sett í sjálfstæða vinnu. Huga þarf að 

uppsetningu verkefninsins á þann veg að hlutirnir sem verið er að vinna 

með séu í skipulagðri röð eftir aðgerðaáætlun og fyrir sum börn þarf að 

huga að því að hlutirnir sem verið er að vinna með séu ekki á víð og dreif. 

Það getur truflað barnið í vinnu og það missir sjálfstjórn þegar það skilur 

ekki til hvers er ætlast af því.  

Í fyrstu er unnið með einföld eins þrepa verkefni en síðan bæta við 

þrepum til að gera verkefni flóknari. Eins þrepa verkefni eru þannig að 

barnið framkvæmir eingöngu eina atöfn fyrir hvern hlut til að leysa 

verkefnið, eins og að setja hlut í dollu með gati. Tveggja þrepa verkefni 

eru byggð upp þannig að barnið þarf að framkvæma athöfn tvisvar með 

sama hlutinn til að leysa verkið t.d. þrjár körfur í röð, í fyrstu körfu er 

dolla, í annari körfu eru lok og þriðja karfan er fyrir dollur sem búið er að 

setja lokin á. Þriggja þrepa verkefni eru þá með þremur atöfnum áður en 

þau eru leyst og svo koll af kolli (Áslaug Melax, 2011). 

Kennari þarf að vera búinn að velta fyrir sér framkvæmd verkefnisins 

vel og vandlega áður en hann leggur það fyrir barnið. Kennari prófar 

sjálfur að leysa verkefnið til að sjá hvort það virki rétt. Ef verkefnið er 

ekki að ganga upp og barnið áttar sig ekki á því, þarf að endurskoða 

verkefnið og finna lausn þannig að það virki fyrir barnið. Stundum þarf 

að festa hlutina betur niður eða ramma þá betur af. Það getur oft verið 

snúið að útbúa verkefni og því er gott fyrir kennarann að styðjast við 

bækur sem eru með hugmyndir af verkefnum. Bækur eins og Vinnukerfi. 

Skipulögð kennsla byggð á hugmyndafræði TEACCH eftir Ragnheiði 

Júlísdóttur (1998), Let´s Get Started eftir Susan Boswell (fjórða útgáfa 

2011) og Tasks Galore eftir Laurie Eckenrode, Pat Fennell og Kathy 

Hearsey (2003) eru bækur sem leiðbeina starfsfólki og foreldrum og gefa 

hugmyndir af verkefnum. Í bókunum eru ljósmyndir af ýmsum 

verkefnum, mis erfiðum og í flokkum eftir því hvað er verið að kenna. 

Þessar hugmyndir gefa starfsfólki og foreldrum stuðning við gerð 

verkefna, hvernig hægt er að setja þau upp o.s.frv. 
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2.3 Starf sérkennslustjóra 

Til að lesandi átti sig á því hvert hlutverk mitt í starfi sem sérkennslustjóri 

í leikskóla er, kemur hér á eftir starfslýsing sem birt er í kjarasamningi 

Félags leikskólakennara. 

STARFSHEITI: SÉRKENNSLUSTJÓRI  

NÆSTI YFIRMAÐUR: Leikskólastjóri.  

STARFSSVIÐ: Starfar samkvæmt lögum og reglugerð um 

leikskóla, lögum um málefni fatlaðra, öðrum lögum er við 

eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi 

sveitarfélags.  

MEGIN VERKEFNI:  

Stjórnun og skipulagning: 

 Ber ábyrgð á og stjórnar skipulagningu, framkvæmd 
og endurmati sérkennslunnar í leikskólanum ásamt 
leikskólastjóra.  

 Er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í leikskólum, 
annast frumgreiningu og ráðgjöf til annarra 
starfsmanna leikskóla   

 Ber ábyrgð á miðlun upplýsinga milli 
sérkennsluráðgjafa/sérkennslufulltrúa leikskóla og 
starfsmanna leikskólans.  

 Hefur umsjón með uppeldis- og námsgögnum 
leikskólans sem tengjast sérkennslu.  

Uppeldi og menntun:  

 Ber ábyrgð á  að börnum sem njóta sérkennslu í 
leikskólanum sé boðið upp á þroskavænleg verkefni.   

 Hefur yfirumsjón með gerð verkefna og ber ábyrgð á 
gerð einstaklingsnámskráa fyrir börn sem njóta 
sérkennslu.  

 Hefur yfirumsjón með að áherslum um kennslu 
annarra sérfræðinga sé framfylgt í leikskólanum og 
að skýrslur séu gerðar.  
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Foreldrasamvinna:  

 Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn 
barna sem njóta sérkennslu í leikskólanum og situr 
fundi og viðtöl með þeim.  

 Veitir foreldrum/forráðamönnum barna sem njóta 
sérkennslu stuðning, fræðslu og ráðgjöf.  

 Situr foreldrafundi sem haldnir eru á vegum 
leikskólans.  

ANNAÐ: 

 Ber að hafa náið samstarf við sérkennsluráðgjafa og 
aðra sérfræðinga sem tengjast leikskólanum vegna 
barna sem njóta sérkennslu.  

 Situr fundi þar sem fjallað er um málefni barna sem 
þurfa sérfræðiaðstoð eða sérkennslu í leikskólum 
samkvæmt boðun yfirmanns eða hlutaðeigandi aðila.  

 Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður 
segir til um og varða starfsemi leikskólans.  

 Sinnir þeim verkefnum er varða sérkennslu sem 
yfirmaður felur honum. 

(Félag leikskólakennara, 48, 2006) 
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3 Aðferð 

Þessi kafli fjallar um þær aðferðir sem beittar voru við rannsóknarhluta 

ritgerðarinnar. Rannsóknin var unnin sem starfendarannsókn og sagt 

verður frá markmiðum og framkvæmd hennar. Fjallað verður um 

gagnaöflun sem voru notaðar og úrvinnslu gagnanna. Einnig verður sagt 

frá rannsóknarvini og því hlutverki sem hann gegndi fyrir mig við 

rannsóknina og skrif hennar í ritgerðinni. 

3.1 Rannsóknarpurningar- og markmið 

Markmiðið með rannsóknarverkefninu var að skoða sjálfa mig í starfi 

með þá hugsun að leiðarljósi hvernig ég get orðið betri 

kennari/sérkennslustjóri í skipulagðri kennslu innan TEACCH 

þjónustulíkansins fyrir einhverfa. Einnig að aðrir sem eru að, eða koma til 

með, að vinna með börn innan TEACCH þjónustulíkansins, geti fræðst 

um aðkomu mína og hvað ég var að kljást við og hugsa þegar ég var að 

vinna í Skipulagðri kennslu. 

Rannsóknarspurningarnar voru; 

 Hvaða möguleika hafði ég sem sérkennslustjóri til að auka við 

þekkingu mína og færni með því að kenna barni með 

einhverfu í TEACCH þjónustulíkaninu?  

 Hvað lærði ég af aðkomu minni að kennslu barns með 

einhverfu í leikskóla? 

3.2 Um starfendarannsóknir 

Starfendarannsóknir (e. action research) beinast yfirleitt að því að þróa og 

bæta starfsvettvang og/eða verkfærni starfsfólks. Þær má skoða með því 

að rannsaka raunverulegar aðstæður í skólum. Þær eru tækifæri fyrir 

rannsakandann að bæta eigin fagmennsku með því að skoða eigin 

starfshætti, lesa fræðileg skrif og ræða við samstarfsfólk (McNiff og 

Whitehead, 2006). Starfendarannsókn er framkvæmd af starfsmanninum 

sjálfum og sagt er að um starfendamiðaða rannsókn sé að ræða og felur 

það í sér að rannsakandinn hugsi um og ígrundi eigið starf eða um 

sjálfsskoðun eða sjálfsrýni sé að ræða (McNiff og Whitehead, 2006). 

Rannsóknarsniðið felur í sér íhlutun, það er að bæta og breyta 
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starfsaðferðum við raunverulegar aðstæður og er þá íhlutunin skoðuð og 

metin jafn óðum (Cohen, Manion og Morrison, 2001).  

Rannsóknaraðferðinni hefur verið líkt við hringferli þar sem eitt 

þrepið tekur við af öðru sem er einkenni þessa rannsóknarsniðs (sjá mynd 

1). Hringferlið er ekki línulagt ferli heldur er farið fram og til baka 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Það fer þannig fram að ferlið er endurtekið 

þar sem rannsakandinn heldur áfram að ígrunda, endurskoða, bæta og 

breyta starfinu í hverju ferli (Hitchick og Hughes, 2001).   

Mynd 1. Ferli starfendarannsókna. (Jóanna Einarsdóttir, 2009) 

Það má einnig líta á starfendarannsóknir sem spíral (sjá mynd 2). 

Rannsókninni lýkur í raun aldrei, heldur leiðir af sér nýjar spurningar sem 

geta orðið af nýju ferli (McNiff og Whitehead, 2006). Spíralarnir geta 

teigt anga sína í ýmsar áttir, spíralar og hliðarkrókar geta verið til marks 

um að rannsóknin taki breytingum, nokkuð sem er algengt í ferlinu (Jóna 

Guðbjörg Torfadóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2008).  

 

 

Mynd 2. Spírall starfendarannsókna. 
(http.//www.edu.plymouth.ac.uk/RESINED/actionresearch/arhome.htm) 
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Starfendarannsóknir geta verið ólíkar að gerð en tilgangurinn er alltaf 

sá sami, að rannsakandi er að skoða sína stafshætti með það fyrir augum 

að skilja betur og/eða endurskoða starfshætti sína. Tilgangurinn með 

þessu er að rannsakandi vaxi sem persóna og fagmaður í starfi, efli 

þekkingu sína þannig að það skili sér með betri starfsháttum fyrir hann 

sjálfan og skólaumhverfið (McNiff og Whitehead, 2006). 

Markmið starfendarannsókna er að ígrunda sjálfan sig í starfi, á þann 

hátt að auka skilning á sínum eigin vinnubrögðum og beinist það ekki 

eingöngu að praktískum viðfangsefnum heldur líka að rannsakandi vinni 

að þekkingarsköpun, viðhorfum sínum og gildismati sem endurspeglast 

síðan í starfssamfélagi rannsakandans (Hafþór Guðjónsson, 2008). 

Starfendarannsókn hefst gjarnan með því að rannsakandinn spyr 

„Hvernig get ég bætt mig?“. Rannsakandi skoðar sjálfan sig í starfi og 

leitar leiða til að bæta það fyrir sjálfan sig og skólasamfélagið. Rannsókn 

að þessu tagi er með öðrum orðum að jafnaði þróunar- og umbótamiðuð. 

Miklar líkur er á því að rannsakandi hafi góð áhrif á starfsumhverfi sitt 

þegar hann hefur aukið skilning á sínu eigin starfi og jafnvel bætt það í 

framhaldi af rannsókninni. Líkur eru á því að rannsakandinn spegli 

jákvæðu áhrifin sem koma úr rannsókninni og hafi áhrif á samstarfmenn 

sína, þannig að þeir læri af honum og þekkingin nýtist skólasamfélaginu 

(McNiff, 2002). 

Eitt af einkennum starfendarannsókna er að þær byrja ekki á fyrirfram 

ákveðinni tilgátu, heldur hugmynd sem er þróuð áfram á meðan 

rannsóknin er unnin. Markmiðið er að rannsakandinn sé stöðugt að 

fylgjast með og að útkoman standi undir væntingum hans og er útkoman  

nokkurs konar sjálfsmat fyrir rannsakandann. Rannsakandinn tekur 

ábyrgð á eigin starfi og því á hann að spyrja sig spurninga á meðan á 

ferlinu stendur. Rannsakandinn þarf að hafa í huga að tryggja að 

ransóknin sé markviss og námkvæm (McNiff, 2002). Það er mikilvægt að 

rannsakandinn fái gagnrýni á rannsóknina frá rannsóknarvini eða öðrum 

sem eru hreinskilnir og leiðbeinandi (McNiff, 2002).   

Gagnaöflun fyrir starfendarannsóknir fer fram með ýmsum hætti eins 

og t.d. með dagbókaskrifum, myndbandsupptökum, minnisblöðum, 

viðtölum, könnunum og gögnum úr skólastarfinu svo eitthvað sé nefnt, 

(McNiff og Whitehead, 1996). Úrvinnsla út gögnunum fer síðan eftir því 

hvað er verið að skoða og leita eftir.  



 

38 

3.3 Rannsóknarverkefnið 

Hér fjalla ég um þátttakendur í rannsókninni og annað sem við kemur 

undirbúningi rannsóknarinnar, gagnaöflun, rannsóknavin og öðru sem 

tengist rannsókninni á einhvern hátt. 

3.3.1 Þátttakendur  

Ég beini athyglinni að sjálfri mér í þessari rannsókn og til að ég geti það á 

sem gagnlegastan hátt fékk ég í lið með mér foreldra drengs með 

einhverfu sem gáfu mér leyfi að skrifa um aðkomu mína að starfi með 

honum. Barnið (hér eftir nefndur Ari) tók þátt í rannsóknini með þeim 

hætti að ég vann með honum hluta til í daglegu starfi og kenndi honum 

eftir TEACCH aðferðinni. Einnig var ég stuðningur/ráðgjafi (sem 

sérkennslustjóri leikskólans) við stuðningsaðilann hans. Foreldrar tóku 

þátt í rannsókninni með samþykki sínu að leyfa mér að vinna og skrifa 

um samstarfið með barninu þeirra. Stuðningsaðili veitti viðtal og 

fundagerðir af vikulegum fundum milli okkar voru nýttar í 

gagnaöfluninni. 

3.3.2 Upplýst samþykki 

Þar sem ég vann rannsóknina út frá starfi mínu með einu barni og auðvelt 

er að finna út hvaða einstaklingur á í hlut, voru foreldrar gerðir 

meðvitaðir um þá stöðu og voru sátt við hana. Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar og fékk auðkennið S5331/2011 (viðauki 4). Enn fremur 

undirrituðu foreldrar barnsins upplýst samþykki (viðauki 5) um gerð 

rannsóknarinnar sem forráðamenn ólögráða einstaklings. Einnig skrifaði 

stuðningsaðili undir upplýst samþykki vegna aðkomu sinnar að 

rannsókninni. 

3.4 Gagnaöflun 

Hugmyndin að nota gögnin sem voru til staðar í rannsóknina kviknaði 

veturinn 2009-2010. Þá var ég að velta fyrir mér hvað ég ætti að rannsaka 

í mastersritgerð minni og vaknaði þá hugmynd hjá mér að skoða sjálfan 

mig í starfi með Ara og sá að þá þegar var ég komin með töluvert af 

gögnum sem ég gat unnið með. Í framhaldi fékk ég munnlegt leyfi hjá 

foreldrum Ara og skólanum að nýta starf mitt með honum í rannsóknina. 

Í framhaldi af því var ég meðvituð um gildi gagnaöfluninnar fyrir 
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rannsóknina og vann því gögnin í kringum aðkomuna markvissara og 

með það bak við eyrað að nota gögnin sem hluta af rannsókninni. 

Gagnaöflun fór fram með viðtali við stuðningsaðila, 

myndbandsupptökum, dagbókafærslum, fundagerðum, skýrslum, 

skráðum punktum frá kennara (mér) úr kennslunni, og skráningu 

verkefna frá kennslu. Aðkoma mín að barninu hófst haustið 2008, 

kennsla í Skipulagðri kennslu hófst í nóvember 2008 og stóð fram að vori 

2011. Til að getað metið minn þátt í kennslunni taldi ég 

starfendarannsókn vera góða leið til að skoða sjálfa mig í starfi og 

ígrunda eigin starfshætti til að ég geti orðið betri kennari í Skipulagðri 

kennslu innan TEACCH þjónustulíkansins. 

3.4.1 Rannsóknarvinur 

Rannsóknarvinur er einstaklingur sem vinnur með rannsakanda. 

Rannsakandi og rannsóknarvinur ræða um vinnu rannsakanda með 

opnum hug og á leiðbeinandi hátt (McNiff, Lomax og Whitehead, 1996). 

Þegar ég fór að velta fyrir mér að gera þróunarverkefni um sjálfan mig í 

starfi sá ég að það væri gott að hafa rannsóknarvin sem væri tilbúinn að 

veita mér aðhald og málefnalega gagnrýni. Enginn var til þess betur 

fallinn en samstarfskona mín sem ég hef unnið með í kennslu barnsins 

sem ég skoðaði sjálfan mig í starfi með. Rannsóknarvinur minn heitir 

Harpa Svavarsdóttir. Harpa útskrifaðist sem leikskólakennari 1986 og 

hefur unnið við það síðan fyrir utan þrjú ár sem hún vann sem 

umsjónarkennari með 1. bekk í grunnskóla. Harpa sótti námskeið í 

Skipulagðri kennslu hjá GRR eftir að Ari fékk greininguna. Harpa var 

deildastjóri á deildinni sem Ari var á fyrsta árið (2008-2009) sem ég vann 

með hann, seinni tvö árin (2009-2011) var hún stuðningsaðilinn hans án 

deildastjórnun. Harpa kom því að aðkomu Ara og vann í samráði við mig 

frá byrjun. Það var hins vegar misjafnt hvað hún var lengi með honum 

dag hvern á milli ára. Fyrir utan daglegt starf þá hittumst við á 

samráðsfundum einu sinni í viku (eftir að hún tók við stuðningi Ara) og 

ræddum um starfið með honum og skipulögðum áframhaldandi kennslu 

næstu viku. Harpa las yfir rannsóknina og var dugleg að benda mér á 

hnökra og koma með önnur sjónarhorn á hlutina við úrvinnslu 

rannsóknarinnar og skrif hennar. 



 

40 

3.4.2 Dagbók 

Ég hélt dagbók allan tímann sem rannsóknin stóð yfir og skráði hjá mér 

atburðarrásina og mat á stöðu hennar. Einnig skráði ég vangaveltur mínar 

um og hvernig ég gæti gert hlutina á annan hátt. Punktar með 

vangaveltum og spurningum til tengiliðs Greiningar- og ráðgjafarstöðvar 

ríkisins voru einnig skráðar í bókina og ég notaði þá punkta til að fjalla 

um á teymisfundum og fá leiðbeiningar með þau atriði. Ég skráði 

vandlega niður hvað gerðist á fundum þegar tengiliður (aðili frá 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins sem heldur utan um mál nemandans) 

kom í vinnuheimsóknir. Í vinnuheimsóknunum var hann að fylgjast með 

starfsfólki í starfi með Ara, fylgjast með Ara sjálfum og veita ráðgjöf í 

kennslu og umhverfi hans. Ég hringdi í ýmsa aðila utan leikskólans sem 

snertu aðkomu við Ara sem ég skráði niður, s.s. dagsetningar og helstu 

atriði sem fjallað var um í þeim samtölum. 

3.4.3 Ljósmyndir og myndbönd 

Myndbandsupptökur voru teknar af og til yfir tímabilið og rýnt í þau 

myndbönd. Ég skoðaði þar á meðal árekstra sem urðu á milli mín og Ara. 

Hvað ég hefði getað gert öðruvísi og velti fyrir mér leiðum til að koma 

betur á móts við hann. Myndböndin voru einnig notuð til að rýna í 

starfshætti stuðningsaðila og velta fyrir sér samskiptum hans við Ara og 

þar kom ég að sem ráðgjafi stuðningsaðilans. Ég og stuðningsaðili 

ræddum um myndböndin og veltum hlutunum fyrir okkur og fundum 

nýjar leiðir í sameiningu þegar þess þurfti. Ljósmyndir voru nýttar til að 

skoða umhverfið og hvernig betur mætti koma til móts við Ara. Einnig 

voru teknar ljósmyndir af þeim viðfangsefnum sem verið var að vinna 

með til að fylgjast með þróun kennslu og kennslugagna. 

3.4.4 Fundagerðir og skýrslur 

Allir fundir sem fóru fram, það eru teymisfundir, fundir með foreldrum, 

stuðningsaðila fjölskyldu og samráðsfundir með stuðningsaðila, voru 

skráðir af mér. Ég var teymisstjóri fundanna (sá um að boða til þeirra, 

halda utan um umræður og skrá það sem fór fram). Notast var við hluta af 

upplýsingum sem kom fram á þessum fundum, það er að segja það sem 

varðaði mig og mitt starf með Ara. Skýrslur sem sendar voru til 

Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins (skráðar af mér) voru nýttar til að 

skoða framfarir og vinnuaðferðir sem verið var að vinna eftir á þeim tíma. 
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Skýrsla til Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins við lok 

leikskólagöngu Ara, sem var skráð af Hörpu Svavarsdóttur 

stuðningsaðila, var einnig nýtt sem gagn út frá þróun og framförum Ara 

síðustu mánuði hans í leikskólanum. Þess ber að geta að ég var ekki í 

starfi síðustu 5 mánuði í skólagöngu hans, en koma að ráðgjöf til 

stuðningsaðila með bréfaskriftum og í gegnum síma. 

3.4.5 Skráning kennslu 

Í fyrstu var ekki markviss skráning á kennslu og verkefnum sem Ari vann 

við en það var fljótlega byrjað á því. Skráðar voru niður upplýsingar um 

þau verkefni sem hann vann í einstaklingskennslu og hvernig honum 

gekk að leysa þau s.s. hvort hann gat unnið þau án aðstoðar eða með 

aðstoð og einnig hvernig dagsformið var hjá honum. Haldin var skrá yfir 

þann mat sem hann vildi borða og bætt við þann lista þegar nýjar 

matartegundir bætust við. Á listann voru einnig skráðar framfarir í 

matmálstímum, eins og borða með gaffli og að matur sem hann vildi ekki 

borða mátti vera á disknum án afskipta hans. Boðskiptaskráning fór 

aðallega fram á samráðsfundum með stuðningsaðila og rætt var um næstu 

skref. 

3.4.6 Viðtal 

Ég tók viðtal við stuðningsaðila upp á segulband og var það afritað eftir 

á. Viðtalið var hálf opið, það er að segja að farið var af stað með vissa 

punkta til að ræða um við stuðningsaðila, en hann fékk að tjá sig nokkuð 

frjálst eftir því sem hann vildi. Eftir að ég hafði afritað viðtalið sá ég að 

mig vantaði lítilega upplýsingar og hafði því samband við stuðningsaðila 

símleiðis og fékk svör við spurningum mínum. 

3.4.7 Greining gagna 

Gögin voru skoðuð og rýnd. Að lokum ákvað ég að flokka þau í þemu og 

skrifa niðurstöður samkvæmt þemunum. Ég las mjög ítarlega yfir viðtalið 

sem ég tók við stuðningsaðila. Ég skoðaði margoft 

myndbandsupptökurnar út frá mismunandi þáttum í hvert sinn og 

punktaði hjá mér jafn óðum það sem ég var að skoða í það skiptið. 

Dagbókin og fundagerðir voru helstu heimildirnar mínar og þær skrifaði 

ég af heiðarleika. Fundagerðirnar voru sendar til þeirra sem sátu fundina 

og sendu þeir athugasemdir ef þeir töldu þess þurfa. Samtöl við 
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rannsóknarvin hafa verið mikilvæg og margar vangaveltur spruttu út frá 

þeim samtölum. Ég talaði um hugleiðingar mínar um sjálfan mig í starfi 

og í tengslum við rannsóknina. Í þeim samtölum komu upp mörg ný 

sjónarmið sem ég hafði ekki leitt hugann að og er ég þakklát fyrir að hafa 

haft gagnrýnan rannsóknarvin sem var ekki að verja mig á neinn veg, 

heldur talaði við mig á hispurslausan hátt.  

3.4.8 Siðfræðileg álitamál 

Þegar skoðuð er kennsla með einu barni vakna upp ýmis siðfræðileg 

álitamál sem vert er að skoða. Ég velti fyrir mér á hvaða hátt ég gæti 

verndað persónu Ara í rannsókninni og tel það nokkuð vandasamt vegna 

fámennis og nándar innan þessa geira. Það eru tiltölulega lítill hópur sem 

starfar með einstaklingum með greininguna einhverfu og því nokkuð 

auðvelt fyrir þá aðila að átta sig á því hver Ari væri. Þetta er eitt af þeim 

atriðum sem þörf var á að vanda sig við og velti ég þessu mikið fyrir mér 

og í umræðum við foreldra. Ég fékk upplýst samþykki foreldra Ara sem 

gáfu þar á meðal leyfi fyrir að ég notaði rétt nafn Ara. En ég valdi að nota 

dulnefni því ég taldi að þannig væri auðveldara fyrir mig að skrifa um 

Ara á hlutlausari hátt og að sama skapi auðveldara með að segja frá 

hlutum/atvikum en ef ég notaði hans rétta nafn. 

Það vekur ef til vill athygli lesandans að ég nota ekki rétt nafn 

stuðningaaðila þar sem ég hef nú þegar nafngreint hana með réttu nafni. 

Ástæðan er sú sama og með Ara, að dulnefnið auðveldaði mér úrvinnslu 

gagnanna. Dulnefnið var valið af stuðningsaðilanum, Hörpu sem var 

sammála mér að með notkun dulnefnis væri auðveldara að skrifa um 

hennar aðkomu á hlutlausari hátt. 

Úrvinnsla gagna er oft flókið ferli og rannsakandinn (ég í þessu 

tilfelli) hefur óhjákvæmilega áhrif á túlkun og úrvinnslu þar sem rýnt er í 

gögnin og þau metin út frá hans sjónarhorni. Sú staðreynd að ég er bæði 

rannsakandi og matsaðili á mínu eigin starfi vakti vissulega með mér 

efasemdir um hversu hlutlaus úrvinnsla gæti orðið og er það líklega 

ómögulegt að gæta fyllsta hlutleysi þrátt fyrir að vandað sé til verka. Á 

hinn bóginn getur verið vel réttlætanlegt að hafa persónuleg gleraugu 

þegar unnið er úr rannsóknargögnum starfendarannsóknar þar sem slík 

rannsókn er persónuleg sjálfskoðun eigin starfshátta. Þegar rannsóknin er 

lesin er þó mikilvægt að hafa í huga að fyrri reynsla og persóna mín hefur 

áhrif á úrvinnslu rannsóknargagna og er ekki víst að mitt mat endurspegli 

túlkun og sjónarhorn annarra sem að rannsókninni koma.  



 

43 

4 Lífsagan mín 

Til að lesendur átti sig á því hvernig saga mín spilar stórt hlutverk í vali á 

starfi ákvað ég að rita niður helstu þætti sögu minnar. 

Undanfarin misseri hef ég hugsað mikið um hvað varð til þess að ég 

fór að mennta mig í sérkennslufræðum og vinna í sérkennslugeiranum. Í 

byrjun fann ég enga sérstaka skýringu á því fyrr en ég fór að bera bernsku 

mína saman við bernsku margra annarra. Þá komst ég að því að hún var 

ólík á margan hátt. Móðurbróðir minn er mikið fatlaður og var mikið inn 

á mínu heimili. Tvær mínar bestu vinkvenna áttu fötluð systkini og ég tók 

þátt í fjölskyldulífi þeirra að einhverju leyti. Ég sjálf var ótalandi um 

fjögurra ára aldur og þurfti mömmu mér við hlið sem túlk. Með hjálp 

Kristínar Aðalsteinsdóttur (í dag starfandi sem prófessor við Háskólann á 

Akureyri) og mömmu, náði ég tökum á málinu. Ég fékk því snemma 

reynslu af fjölbreytileika mannlífsins og þekkingu um að við séum ekki 

öll eins. Þessi reynsla hefur nýst mér til góða við kennslu og er 

sambærileg viðhorfunum sem Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006) talar 

um að búa til aðstæður þar sem einn og einn einstaklingur sker sig ekki úr 

vegna fötlunar heldur að allir eru ólíkir.  

Kristín hafði mikil áhrif á mig í æsku og ætlaði ég að verða eins og 

hún, alltaf brosandi, svo ljúf og gat hjálpað fólki sem leið illa. Hún var 

heimagangur á mínu heimili og alltaf þegar hún kom var faðmur hennar 

opinn fyrir mig. Í grunnskóla upplifði ég höfnum því ég gat ekki lært að 

lesa eins og hin börnin og taldi sjálfa mig vera heimska. Í 5. bekk var lagt 

fyrir mig greindarpróf þar sem mér gekk illa í bóklegum fögum fyrir utan 

stærðfræði. Ég hef aldrei fengið að vita hvað kom út úr greindarprófinu 

en eftir það var að mestu leyti hætt að koma fram við mig eins og ég væri 

vitlaus (mín upplifun). Ég var þó tekin út úr kennslutímum (þó einna helst 

stærðfræði) til að kenna mér að skrifa rétt. Ég man að þetta voru erfiðir 

tímar og ég þurfti að leggja mig alla fram til að skilja og gera mitt besta. 

Mörg tárin féllu þessi ár í skólanum og stundum kom ég heim og sagðist 

aldrei ætla aftur í skólann því ég væri svo vitlaus að ég gæti ekki gert 

neitt eins og kennarinn bæði um. Þarna endurspegluðust væntingar 

kennarans til getu minnar í námi og brutu niður sjálfsmat mitt sem 

nemanda. Þetta er dæmi um að kennarar geta auðveldlega takmarkað 

möguleika barna með því að einblína á veikleika þeirra (Mittler, 1999). 
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Með mikilli eljusemi og þrjósku hafði ég það af að útskrifast úr 

grunnskóla og ákvað að fara í framhaldsskóla þrátt fyrir erfiðleikana í 

grunnskólanum. Ég var full vonar um að nú myndi allt fara ganga miklu 

betur en ég féll endurtekið í erlendu tungumálunum. Með mikilli þrjósku 

(ég eiginlega veit ekki af hverju ég hætti ekki námi) útskrifaðist ég mjög 

stolt eftir 6 ára skólagöngu með stúdentspróf af félagsfræðibraut. Þá um 

vorið hafði mamma samband við mig og sagði að Anna Lilja 

Sigurðardóttir (fjölskylduvinur og starfsmaður Fræðsluskrifstofu 

Akureyrar) hefði haft samband og vilji fá að hitta mig og leggja fyrir mig 

próf vegna lesblindu. Við þá athugun kom í ljós að ég átti við að glíma 

mjög sértæka lestrarerfiðleika þ.e. svo kallaða dyslexiu. Niðurstöðurnar 

voru eins og himnasending! 22 ára fékk ég loksins skýringu á öllum 

erfiðleikunum! Ég var þá eftir allt saman ekki heimsk og vonlaus. Hins 

vegar gerði ég mér grein fyrir því að ég þyrfti að leggja mig meira fram 

en aðrir til að ná markmiðunum í lífi mínu. 

Ég tel að á þessum tímapunkti hafi ég fundið þá þörf að aðstoða önnur 

börn sem eiga við samskonar erfiðleika að etja og ég. Mig langaði að 

mennta mig þannig að geta hjálpað og forðað öðrum börnum frá því að 

ganga í gegnum sömu þrautagöngu og ég í skólakerfinu. Fá börn til að 

finna fyrir því að allir væru frábærir á sinn hátt og ættu rétt á að fá aðstoð 

á uppbyggilegan hátt. Það án þess að telja sig vera tímaeyðslu í 

skólakerfinu eins og mín upplifun var. Þess vegna sótti ég um í 

Fósturskóla Íslands og hóf þar nám um haustið 1995 í fjarnámi. Ég 

útskrifaðist sem leikskólakennari með B.ed gráðu 1999 frá Kennara- 

háskóla Íslands (námið fór á háskólastig á meðan námi mínu stóð). Ég 

vann í leikskóla með náminu sem reyndist mér vel þar sem ég gat skoðað 

og ígrundað fræðin samhliða náminu. Haustið 2001 hóf ég nám í 

sérkennslufræðum við Kennaraháskóla Íslands og langþráður draumur 

hófst í að mennta mig í sérkennslu. Ég tók stolt við útskriftarskírteini upp 

á diplomu í sérkennslufræðum haustið 2003 og þennan góða dag flaug 

ítrekað í gegnum huga minn „Þetta gat ég!!“. Eftir að hafa unnið sem 

sérkennslustjóri frá áramótum 2005 og aflað mér reynslu á því sviði tók 

ég ákvörðun um áramótin 2009 að bæta M.ed. gráðu sérkennslufræða við 

námsferil minn og er þessi rannsókn síðasti hlekkurinn í því. Ég trúi því 

varla sjálf að náminu sem ég hef unnið að með dugnaði og þrautsegju sé 

að verða lokið og enn kemur upp í hugann „Þetta gat ég!!“.  

Maður lærir svo lengi sem maður lifir og er ég sífellt að verða fyrir 

nýjum og nýjum áhrifum. Ég hef mótast mikið af öllu námi mínu og 
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víðtækri starfsreynslu sem ég hef aflað mér. Sem er í sjálfu sér eðlileg 

fagleg starfsþróun mín sem kennara. Ég hef unnið allt frá fámennum 

leikskóla í sveit til fjölmennum leikskóla á höfuðborgarsvæðinu, miklum 

fjölmenningarskóla og skóla með mörg börn með „stimpil“. Með þessa 

reynslu að baki hef ég náð að samþætta þau fræði sem ég þekki og nýtt 

mér þau til framdráttar.  

Þar sem skólaganga mín hefur ekki gengið áfallalaust fyrir sig hef ég 

ígrundað hvað það var sem hafði bestu og jákvæðustu áhrifin á mig. 

Fljótlega komst ég að því að það voru þeir kennarar sem töluðu við mig á 

jákvæðan og uppbyggilegan hátt, tóku mér eins og ég var, hrósuðu mér 

fyrir vel unnin verk og voru tilbúnir til að sýna mér hlýju og skilning á 

vanlíðan minni og vanmætti gagnvart veikleika mínum án þess að 

vorkenna mér. Sumarið 2009, tuttugu árum eftir að ég útskrifaðist úr 

grunnskóla, hitti ég kennara sem kenndi mér á þeim tíma. Ég sagði 

eitthvað á þá leið „ það er nú furðulegt hvað ég er búin að mennta mig í 

dag, miðað við hvað ég var slakur nemandi í grunnskóla og fólk hafði 

litla trú á mér“. Þá sagði kennarinn „María mín, þú ert ekki heimsk og 

hefur aldrei verið það, þú kunnir bara ekki stafsetningu!“. Því í 

ósköpunum fékk ég ekki að heyra þetta á grunnskólaárunum, þá hefði ég 

kannski ekki þurft að ganga í gegnum þessa vanlíðan og trúleysi á sjálfri 

mér. En á móti kemur þá voru kennarar á þeim tíma ekki eins upplýstir og 

nú til dags. En þrjóskan hefur borið mig langt og í dag er hún að hjálpa 

mér til að vinna að góðum málum fyrir nemendur mína í baráttunni um að 

þeir séu einstakir einstaklingar, eins og allir aðrir í þjóðfélaginu og að 

þeir eigi rétt á tækifærinum að eiga möguleika. Ég hef því alltaf í huga að 

trú kennars á nemanda sínum skiptir sköpum í námi hans og líðan 

(Mittler, 1999). 
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5 Ég og Ari í starfi (niðurstöður) 

Í þessum kafla geri ég grein fyrir rannsókn minni. Hann er settur þannig 

upp að fyrst segi ég frá aðkomu að hverjum kennsluþætti fyrir sig og 

framförum. Síðan kemur frásögn um aðkomu mína að hverjum þætti og 

vangaveltur þar að lútandi. Hvað gerði ég sem ég var ánægð með, hvað 

ég hefði getað gert betur, og hvernig hefði ég getað gert á annan hátt? En 

áður en fjallað verður um það kemur stutt frásögn um mig og Ara, til að 

lesendur átti sig aðeins á aðdragandanum að starfinu sem farið var í. 

5.1 Forsagan mín 

Ég hafði unnið sem sérkennslustjóri í þrjú og hálft ár á tveimur öðrum 

leikskólum áður en ég hóf störf sem sérkennslustjóri í leikskólanum sem 

Ari var á. Annar leikskólinn sem ég vann á var á höfuðborgarsvæðinu og 

hinn á landsbyggðinni. Reynsla mín af námi með börnum með einhverfu 

var enginn, ég þekkti til fráviksins en varla mikið meira en það. 

Haustið 2008 réð ég mig til starfa sem sérkennslustjóri í leikskólanum 

sem Ari stundaði nám í. Í leikskólanum voru þá þegar börn sem þurftu á 

málörvun að halda, eitt barn með greininguna dæmigerð einhverfa, eitt 

barn með þroskahömlun (greindist síðar einnig með einhverfu), eitt barn 

með downs heilkenni og eitt barn (Ari) sem beið eftir greiningu á 

einhverfusviði hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Mitt hlutverk var 

að halda utan um málefni þessara barna ásamt því að veita ráðgjöf um 

ýmis málefni til samstarfsfólks og foreldra. Barnið sem var með 

einhverfugreininguna var á síðasta ári leikskóla. Í samráði við foreldra 

var ákveðið að vinna eftir TEACCH hugmyndafræðinni og sá ég alfarið 

um þá kennslu með aðstoð deildarinnar sem barnið var á. Þar sem ég 

hafði takmarkaða þekkingu á einhverfu og kennsluaðferðum fyrir börn 

með einhverfu sótti ég námskeið hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins. Fyrst fór ég á grunnnámskeið um einhverfu. Í framhaldi af þessu 

námskeiði sat ég námskeið í báðum kennsluaðferðum sem notaðar eru hér 

á landi, þær eru Atferlisþjálfun fyrir börn með einhverfu og Skipulögð 

kennsla (byggð á hugmyndafræði TEACCH. 
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5.2 Ari 

Ari er fæddur 2005 og er fyrsta og eina barn foreldra sinna. Á heimilinu 

er talað móðurmál foreldra sem bæði eru erlend. 

Ari byrjaði í leikskólanum í ágúst 2007, þá rúmlega tveggja ára. 

Aðlögun gekk frekar illa, hann grét mikið og sýndi umhverfinu lítinn 

áhuga. Hann gerði sig ekki líklegan til þess að mynda tengsl við starfsfólk 

né börn. Fljótlega vöknuðu áhyggjur hjá starfsfólki um líðan hans og 

heilsufar. Þar á meðal að hann heyrði illa og talaði ekki heldur gaf frá sér 

sérkennileg hljóð og grét mikið. Hann borðaði mjög takmarkað af mat, þá 

helst epli, vínber, hafrakodda og drakk eingöngu vatn. Hann kaus einveru 

og vildi ekki vera með hinum börnunum. Augnsamband var ekki til 

staðar og hann sótti í leikföng með því sjónarmiði að naga þau. Hann 

brást illa við kröfum og mótlæti, við það hentir hann sér gjarnan í gólfið, 

vældi eða öskraði og lamdi höfði í gólf eða nærliggjandi hluti. Stundum 

lamdi hann í höfuðið á sér með krepptum hnefum. Hann ráfaði um 

stefnulaust. Foreldrar sögðu að hann hefði gaman af því að skoða bækur 

og horfa á sjónvarp eða myndbönd, þegar hann var við það athæfi var 

ekki hægt að ná sambandi við hann. 

Leikskólinn leitaði aðstoðar til heilsugæslu og í framhaldi af því fór 

Ari í heyrnamælingu og var vísað til GRR í nánara mat. Þar sem margt 

benti til þess að Ari væri með einhverfu var fengin aðstoð frá 

einhverfuráðgjöf. Eftir þá aðstoð var byrjað að nota ljósmyndir af stöðum 

og athöfnum í leikskólanum og honum sýnt. Myndirnar voru ekki að 

nýtast sem skildi og því duttu þær út smátt og smátt. Starfsfólk gerði sitt 

besta og dagurinn látinn líða með því að leyfa honum að ráfa um með 

eftirliti starfsmanns. Oft var honum leyft að ráfa um húsnæði skólans því 

þá urðu færri árekstrar, hann varð rólegri og starfsfólk og börn fengu smá 

hvíld. 

5.3 Stuðningsaðilar sem komu að Ara 

Veturinn 2008-2009 var deildastjóri (verður kölluð Klara hér eftir) og 

tveir starfsmenn á deildinni með Ara í stuðing. Haustið 2009 var ákveðið 

að tveir leikskólakennarar (Klara önnur þeirra) væru með Ara í stuðning, 

hálfan daginn hvor. Fljótlega var hætt við þá ákvörðun og Klara var ein 

með Ara í stuðning. Haustið 2010 fékk Ari viðbótar stuðning og var sá 

starfsmaður Klöru til aðstoðar. 
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5.4 Skipulögð kennsla með Ara 

5.4.1 Skipulagt umhverfi 

Eins og fram kom í fræðilega kaflanum um skipulagt umhverfi er 

mikilvægt að umhverfið sé vel skipulagt í kringum barn með einhverfu. 

Því þurfti að skoða þann þátt mjög vel þegar farið var að vinna með Ara í 

leikskólanum. Fyrsta árið hans í leikskólanum, áður en vitað var að um 

einhverfu var að ræða, var lítið um skipulagt umhverfi þar sem ekki var 

vitað hver ástæðan var fyrir hegðun Ara og hvers vegna hann var að 

aðlagast illa í leikskólanum. Útbúinn var lyklahringur með nokkrum 

ljósmyndum á sem honum voru sýndar í daglegu amstri, en það virtist 

skila sér illa til hans. Þessu er nánar lýst á stundatöflunni hér neðar og 

þróun hennar en þar kemur fram í upphafi að skilningur Ara á 

ljósmyndum virtist ekki vera til staðar. Haustið 2008, þegar ég byrjaði að 

vinna í leikskólanum og greining hafði verið gerð, var sett upp 

hlutastundatafla sem þróuð var áfram eftir þroska hans og getu. Einnig 

var byrjað að skipuleggja umhverfið í kringum matmálstíma og þróaðist 

það smátt og smátt eftir getu og þroska Ara. Eitt af því sem var gert var 

að útbúa svokallaða „Búið“ kassa sem voru settir hér og þar um 

leikskólann þar sem Ari var í starfi. „Búið“ kassinn gegndi mikilvægu 

hlutverki fyrir hann til að átta sig á hvenær hlutum eða athöfnum var 

lokið. „Búið“ kassinn var til dæmis í hvíld og setti hann koddann sinn í 

hann þegar hvíld lauk og fékk því skýr skilaboð um að þeirri athöfn væri 

lokið og í framhaldi var honum afhentur hlutur af stundatöflunni sem 

vísaði honum í næstu athöfn. „Búið“ kassarnir eru enn í notkun í dag og 

gegna mikilvægu hlutverki fyrir hann í daglegu starfi í skólanum. 

Fataklefinn var erfiður fyrir Ara vegna of mikils áreitis frá hinum 

börnunum og réð hann illa við þessar aðstæður. Tíðar og miklar umræður 

sköpuðust í kringum skipulagið í fataklefanum og reynt var að finna 

lausnir á því hvernig best væri að koma á móts við hann þar. En þar sem 

fataklefinn var þannig uppbyggður að alls staðar var umgangur starfsfólks 

og barna var okkur erfitt um vik að finna hólf þar sem Ari varð ekki fyrir 

áreiti. Ákveðið var að staðsetja hófið hans nálægt herbergi sem hægt var 

að loka. Það herbergi var oft notað sem útgönguleið fyrir hann til að 

komast burtu úr erli fataklefans. Einnig voru gerðar tilraunir að klæða 

hann þegar hin börnin voru úti eða í starfi á deildinni, en þrátt fyrir það 

var erill í fataklefanum vegna þess að herbergi deildarinnar voru sitt 
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hvoru megin við klefann. Stuðningsaðili þurfti því að vera vel vakandi 

yfir Ara þegar hann var að klæða sig í og úr útifötum. Stuðningsaðili var 

á hækjum sér fyrir framan Ara og aðstoðaði hann ásamt því að koma í 

veg fyrir að hin börnin rækju sig í hann eða hann í börnin. Í dag getur Ari 

án mikilla vandkvæða verið í fataklefanum og sinnt sínu með aðstoð 

stuðningsaðila og áreitið virðist ekki trufla hann að ráði. 

Haustið 2009 tók ég þá ákvörðun að setja upp mynd af klósetti á 

ýmsum stöðum í leikskólanum þar sem Ari var í starfi. Eftir að Ari hætti 

á bleiu tók hann niður um sig buxurnar þegar honum var mál og skipti þá 

ekki máli hvar hann var staddur, úti eða inni. Þessi hegðun fannst mér 

ekki vera ásættanleg og ákvað ég því að prófa að nota klósettmyndirnar. 

Það tók hann stuttan tíma að læra að nýta sér myndirnar og nota þær 

markvisst. Ari hefur einnig áttað sig á því að ef hann fer að myndinni og 

bankar í hana þá fær hann að fara af viðkomandi svæði og hefur hann nýtt 

sér það markvisst. Ákveðið var að hunsa ekki þegar hann færi að 

myndinni og léti vita, þótt að hann væri að nota hana sem 

undankomuleið, heldur fylgja honum á klósettið og fara síðan aftur á það 

athafnarsvæði sem hann var á. Með þessu minnkaði Ari að nota myndina 

sem undankomuleið og lærði að hún þýddi eingöngu það að fara á klósett. 

Skipulag inn á deild hefur að mestu snúist um matmálstíma, hvar hann 

sat, hverjir sætu næst honum og hvað var í kringum hann. Það var útbúin 

„Búinn“ kassi til að setja borðbúnaðinn í eftir matmálstíma, Ari var 

fljótur að nýta sér hann og vildi oft setja borðbúnaðinn í kassann þrátt 

fyrir að matmálstíma væri ekki lokið og því var kassinn settur í hillu fyrir 

aftan matarborðið og dregin fram í lok matmálstímans. 

Mynd 3. Klósettmiði 
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Veturinn 2009-2010 var byrjað að nota deildina sem afþreyingu. Ari 

leik sér með seguldót og vann einföld verkefni eins og hann vann í 

einstaklingskennslu (sagt nánar frá síðar). Til að ramma hann af var sett 

teppi á borðið sem þýddi fyrir hann að þar ætti að vinna. Þetta gekk vel, 

en úthaldið var lítið og oft á tíðum stoppaði hann stutt við. Ari fór 

markvisst hluta af vetrinum að kassa inni á deildinni sem var fullur af 

makkarónum. Í makkarónurnar var búið að setja ísspýtur og tölur sem 

hann þurfti að finna og setja í dollu. Þetta gekk vel og hann virtist geta 

verið við þetta viðfangsefni þrátt fyrir að hin börnin á deildinni væru í 

leik í kringum hann. 

Vorið 2011 var sett upp aðstaða fyrir sjálfstæða vinnu inn á deild en 

þar vinnur hann einu sinni til tvisvar á dag verkefnin sín og börnin eru í 

leik í kringum hann á meðan.  

Ari átti erfitt með að tolla við viðfangsefni yfir daginn og erfitt var að 

finna afþreyingu fyrir hann. Eftir miklar vangaveltur og prufur á ýmsum 

viðfangsefnum var komist að því að hann hafi mikinn áhuga á að sulla 

með vatn. Í framhaldi af því var útbúin aðstaða bæði inn á deild og í 

listaskála fyrir sull. Ari gat dundað sér við sullið í þó nokkurn tíma í einu, 

allt upp í klukkustund þá daga sem honum leið vel og hann var rólegur. 

Umhverfið í kringum sullið var skipulagt þannig að hann fékk mynd af 

dagskipulaginu sem hann tók með sér á svæðið sem hann var að fara á og 

setti á viðeigandi stað á svæðinu. Því næst þurfti hann að klæða sig úr 

fötum og fara í sérstaka brók sem hann sullaði í. Fötin setti hann í kassa 

Mynd 4. Ari í sulli 
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sem var á svæðinu. Í fyrstu var erfitt fyrir hann að klæða sig í og úr 

fötunum, en í dag getur hann gert það alveg sjálfur. Stundum þarf að 

minna hann á að halda áfram og er það gert með því að kippa laust í fötin. 

Ígrundun  

Í kjölfar greiningar var hafist handa að útbúa hlutastundatöfluna. Ég 

hafði aldrei komið nálægt þess konar vinnu áður og því þurfti ég að lesa 

mér töluvert til og fá aðstoð frá ráðgjafa GRR. Ég velti því mikið fyrir 

mér hvaða hlutir væru hentugir fyrir hvern þátt í starfinu og leit hófst að 

þeim. Ég taldi að hlutirnir mættu ekki vera of smáir, Ari þyrfti að geta 

haldið auðveldlega á þeim með aðstoð kennara. Því næst fóru 

vangaveltur af stað hvar hentugast væri að hafa töfluna og hvernig hún 

yrði sett upp, eftir umræður kom deildastjóri/Klara með þá hugmynd að 

setja króka á hillu sem var inn á deild og hengja hlutina á krókana. Ég 

var dugleg að nota hlutina þegar ég var í kennslu með Ara, yfirleitt tók ég 

með næsta hlut fyrir þá athöfn sem hann átti að fara i, það gerði ég til 

þess að þurfa ekki að teyma hann með mér að töflunni. Ég upplifði að 

stuðningsaðilar (fyrir utan Klöru) ættu dálítið erfitt með að tileinka sér 

að taka með sér næsta hlut og talaði oft um að það væri nauðsynlegt fyrir 

Ara. Líklega var ástæðan fyrir því að þeim vantaði fræðilega gruninn í 

líkaninu og þar af leiðandi ekki að átta sig næganlega á því hversu 

mikilvægt þetta var. 

Eftir að ráðgjafi frá GRR sagði frá notkun „Búið“ kassa var ákveðið 

að fara í að útbúa þá. Deildastjóri/Klara tók það verk að sér og ég studdi 

hana við þá framkvæmd ásamt því að finna út hvar best væri að hafa þá í 

leikskólanum. Ég tók þátt í að kenna Ara að nota „Búið“ kassana, að 

mínu mati var hann fljótur að átta sig á þeim og ég var himinlifandi að 

þeir væru að virka svona vel fyrir hann. 

Fataklefinn var erfitt viðfangsefni og oft ræddi ég um lausnir við 

ráðgjafa og Klöru, að lokum sá ég enga einfalda lausn á málinu og talaði 

um að við yrðum bara að gera gott úr þessu og gera okkar besta. Ég sá 

um að aðstoða Ara í fataklefanum þegar ég var með hann í afleysingu 

þegar stuðningsaðilar voru í kaffi eða þegar mannekla var í 

leikskólanum. Ari fékk oft „köst“ og ég velti fyrir mér hvað ég hefði gert 

rangt í það og það skiptið. Tekið var upp myndband þegar ég var með 

honum og ég rýndi í það. Þar sá ég að ég var of nálægt honum og var of 

mikið með hendurnar fyrir framan hann. Ég prufaði mig áfram og smátt 



 

53 

og smátt fækkuðu köstunum þegar ég var að aðstoða hann í útifatnað. 

Þegar Ari tók köst fór ég með hann inn í herbergið sem var við hliðina á 

hólfinu hans í fataklefanum, þar leyfði ég honum að vera nokkuð frjálsum 

en greip inn í ef hann fór í sjálfsmeiðandi hegðun. Við það inngrip var 

hætta á að hann slasaði mig. Ég var nokkuð lunkin við að koma í veg 

fyrir að hann biti mig, en oft var ég klóruð og búið að rífa í hárið á mér. 

Eftir köst var ég oft þreytt, þau tóku á mig. Þess vegna var ég dugleg að 

leysa starfsmenn af sem voru með hann í köstum því ég átti oft 

auðveldara með að róa hann niður. Stundum var ég kölluð á deildina til 

að vera með hann í köstunum. Ég var sátt við það og skildi vel að 

starfsfólk var kvíðafullt að vera með Ara þar sem hann gat meitt sig og 

aðra. Foreldrum fannst erfitt að Ari tæki köst í leikskólanum og vildi fá 

að taka hann heim. Ég spjallaði við foreldra og sagði þeim að þetta væri 

allt í lagi því við tækjum þessu ekki persónulega og þetta væri hluti af 

Ara sem við þyrftum að hjálpa honum með. Ég velti því oft fyrir mér 

hvernig það væri fyrir foreldranna að vita að Ari veitti starfsfólki áverka 

í köstum. Ég setti dæmið þannig upp að ef þetta væri mitt barn ætti ég 

erfitt með það. Þess vegna var ég dugleg að upplýsa foreldra að þetta 

væri allt í lagi og við í leikskólum vissum vel að þetta beindist ekki að 

okkur persónulega. Einnig bauð ég foreldrum að vera með okkur í 

leikskólanum og sjá hvað við værum að gera. Það væri margt annað en 

köstin sem færu fram í starfinu og Ari væri svo flottur strákur á svo 

mörgum sviðum. Við þyrftum eingöngu að hjálpa honum við að geta nýtt 

það sem hann væri góður í og finna lausnir að ná því fram. „Köstunum“ 

myndi fækka smátt og smátt þegar við starfsfólkið kynnum betur að fara 

að honum og hann myndi skilja betur hvað væri ætlast til af honum. 

Þegar ég ákvað að setja klósett miða hér og þar um húsið var Klara 

efins, hún taldi að þeir myndu ekki nýtast honum. Ég stóð fast á mínu því 

ég taldi ekki æskilegt að Ari væri að taka niður um sig buxurnar við 

hvaða aðstæður sem var. Það væri ekki eðlilegt ferli í samskiptum að 

taka niður um sig buxurnar til að láta vita að hann þyrfti á klósettið. Þar 

sem þetta var mín ákvörðun tók ég það á mig að byrja að prófa að nota 

myndina, en í fyrstu var hún við matarborðið og í sal. Í hvert skipti sem 

Ari tók niður um sig tók ég buxurnar upp og labbaði með honum að 

miðanum, kom við hann og sagði „Klósett“. Því næst fór ég með hann á 

klósettið. Ari var frekar fljótur að átta sig á tilgangi miðans og fór að 

nota hann markvist. Við það dró ég mig til baka og Klara tók við 

kennslunni. Þegar Klara kom til mín og sagði að Ari væri byrjaður að 
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nota klósettmiðana til að komst af svæðum, hugsaði ég með mér að hann 

væri klár strákur, en við gætum ekki leyft honum að komast upp með 

þetta. Því var ákveðið í sameiningu að best væri að hunsa ekki skilaboðin 

frá honum þegar hann kom við miðann þótt það væri vitað að hann þyrfti 

ekki á klósettið, heldur fara með hann á klósettið og aftur til baka á 

svæðið sem hann var á. Ari gerði tilraunir að fara eitthvað annað á 

leiðinni á klósettið og stundum þurfti að hafa fyrir því að koma honum 

aftur á það svæði sem hann var á. Eftir að hann hafði gert þetta í dálítinn 

tíma og Klara fór alltaf með hann til baka fór að draga úr þessu. Ég var 

ánægð með að hafa ráðlagt að gera þetta á þennan hátt og hugsaði með 

mér að mér væri að fara fram við að skilja einhverfuna. 

Þegar byrjað var að kenna honum að nota hluti til að biðja um mat, 

var ég mikið inn á deild og tók að mér að vera með Ara í þeirri kennslu 

með Klöru. Það tók Ara ekki langan tíma að skilja hvað við værum að 

ætlast til af honum. Ég sá eftir á að ég hugsaði þetta ferli ekki til enda og 

of langur tími leið frá því að hann notaði hlut til að fá meira að borða í 

þessum eina matmáltíma, fram að því að sett var upp skipulag í kringum 

alla matartímanna. Kennslan var ekki nægilega markviss þar sem 

kennslan fór fram einu sinni á dag og þá í aukabitanum kl. 10. Ef ég væri 

að gera þetta í dag (með þá þekkingu sem ég er búin að auðnast) myndi 

ég skipuleggja alla matmálstíma út frá þessu ferli, ég held að það hefði 

verið skýrara fyrir Ara. 

Aðkoma mín að skipulagi inn á deild fór því sem næst eingöngu fram 

sem ráðgjöf. Ég fór inn á deild og horfði í kringum mig og spjallaði við 

Klöru í leiðinni, og við ræddum leiðir og hugmyndir. Klara sá síðan um 

að framkvæma. Ég var í framhaldi með eftirfylgni og spurði hvernig 

hlutirnir væru að virka og aðstoðaði við að finna lausnir ef þess þurfti. 

Ég var oft með hugann við skipulagið og rissaði upp hugmyndir og las 

mér til. Stundum fannst mér þetta vera flókið og var ekki að átta mig á 

því hvernig best væri að koma að þessu. Fljótlega sá ég að besta lausnin 

væri að fikra sig áfram og athuga hvort skipulagið væri að virka fyrir 

Ara og það væri þá bara allt í lagi ef það gerði það ekki því við lærðum 

af því og gátum þá bara bætt það og útfært betur. Með þessari reynslu 

yrðum við einnig fljótari að sjá út hvað væri að virka og værum því 

sneggri í næsta skipti að sjá út úr hlutunum. 

Mér fannst erfitt að finna út hver væru áhugamál hans og hvernig 

hægt væri að nýta þau sem afþreyingu. Hann hafði áhuga á boltum og 
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ýmsu glingri. Ef hann var of mikið með þetta dót fór hann í áráttuhegðun 

með það og því taldi ég ekki vera æskilegt að hafa það sem afþreyingu. 

Klara fann síðan út að Ara fyndist gaman af því að sulla, mér þótti 

gaman að fylgjast með honum í sullinu og hugsaði með mér að við yrðum 

að nýta það í kennslunni þar sem hann gat verið í sullinu í töluverðan 

tíma (sagt nánar frá síðar).  

5.4.2 Stundataflan/dagskipulag 

Þegar greining hafði farið fram var 

byrjað á því að setja upp stundatöflu 

fyrir Ara. Þar sem Ari var ekki með 

talmál og átti erfitt með öll boðskipti 

var ákveðið að stundataflan yrði með 

því sniðinu að hlutir væru notaðir í 

stað mynda eða texta. Í fyrstu voru 

hlutir valdir fyrir hverja athöfn yfir 

daginn og hengdir upp á króka á hillu 

inn á deild. Einnig var útbúin miði 

með upplýsingum til starfsfólks hvað hver hlutur merkti. Þetta ferli átti 

sér stað í nóvember 2008. Ara var afhentur hlutur af stundatöflunni og 

hann fór með hlutinn með aðstoð stuðningsaðila á þann stað eða í þá 

athöfn sem hann vísaði til. Þetta var oft erfitt og Ari henti hlutnum ítrekað 

frá sér, virtist ekki skilja nægilega vel hvað ætlast væri til af honum. 

Stuðingsaðili þurfti því að halda hlutnum í hönd hans og leiða hann á 

staðinn. Dagsformið var mismunandi og suma daga gekk þetta vel en 

aðra daga var þetta hreinlega ekki að ganga upp án kasta að hálfu Ara. 

Fljótlega sást að hann þyrfti að „stimpla“ sig inn með hlutnum og var þá í 

framhaldi settar körfur eða dollur á svæðin sem hann var að fara á. Þegar 

hann kom á svæðið setti hann hlutinn af dagskipulaginu í körfuna. Við 

þetta virtist Ari fá betri skilning á því til hvers var ætlast til af honum og 

færri köst komu í kjölfarið. Það tók um ár fyrir Ara að tileinka sér það að 

nýta hlutina á réttan hátt í stundatöflunni og átta sig á hvernig þeir 

auðvelduðu honum að fara á milli svæða. Einnig tók það tíma fyrir 

stuðingsaðila að nýta töfluna á réttan hátt, því stundum virtist það 

gleymast að sækja hlut og rétta honum til að hann skildi hvað hann ætti 

að gera. Það virtist vera að stuðingsaðilar tækju oft frekar í hönd hans og 

leiddu hann að svæðinu sem hann átti að fara á í stað þess að nota 

hlutadagskipulagið. 

Mynd 5. Hlutastundatafla 
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Næsta skref var að tekið ári síðar eða í 

nóvember 2009. Þá voru teknar ljósmyndir 

af hverjum hlut og ljósmyndin var fest við 

hlutinn. Fljótlega var séð að fyrirkomulagið 

að hafa stundatöfluna inn á deild var ekki að 

henta, vegalengdin var óhægstæð fyrir Ara 

og brást hann ítrekað neikvætt við á leiðinni 

að töflunni. Hann var líklega ekki að skilja 

til hvers var ætlast til að honum þegar hann 

var leiddur á stað. Ari var ekki að geta nýtt 

sér töflumiða til að segja honum að núna 

væri hann að fara að stundatöflunni og því 

þurfti að leiða hann að henni. Eftir 

vangaveltur kom Klara með þá góðu hugmynd að fá sér mittistösku og 

hengja hlutina á hana. Við það voru hlutirnir alltaf til taks og það þurfti 

ekki að leiða Ara að töflunni í hvert skipti sem hann var að fá ný 

skilaboð. Taskan var með hólfi sem hægt var að geyma hlutina í og þeir 

dregnir fram og hengdir á töskuna. Við þetta fyrirkomulag var Ari með 

tvo sjáalega hluti í einu „FYRST“ og „SVO“, það er að segja hvað hann 

ætti að gera núna og hvað hann ætti að gera næst. Smá saman var aukið 

við val á svæðum og athöfnum bætt við. Þá voru eingöngu ljósmyndir 

notaðar, þar sem hlutirnir tóku mikið pláss og það virtist vera að hann 

væri búin að tengja saman hlut og ljósmynd. Hlutirnir hurfu smátt og 

smátt, vorið 2010 voru ljósmyndir notaðar fyrir utan einn hlut sem var 

lyklakippa sem þýddi að fara heim. 

Haustið 2010 var Ari byrjaður að fá að 

skoða myndirnar í töskunni og velja sér 

viðfangsefni einu sinni á dag. Ef hann valdi 

viðfangsefni sem ekki var hægt að koma til 

móts við hann var sagt, SEINNA og Ari 

valdi eitthvað annað. Hann var ekki sáttur í 

fyrstu þegar hann fékk skilaboð um að 

viðfangsefnið væri ekki í boði og sýndi það 

með hegðun eins og reiði, klípa, rífa í hár 

og þess háttar. Ef dagsform hans var ekki gott þá hafði Klara ekki alla 

miðana í boði til að koma í veg fyrir árekstra. Þetta lærðist smátt og smátt 

og núna getur hann tekið því á rólegan hátt ef sagt er SEINNA og velur 

sér þá eitthvað annað. Ari skildi tilgang myndanna og gat sýnt hvað hann 

Mynd 6. Hlutastundatafla 

með ljósmynd 

Mynd 7. Ari í vali með 

stundatöflu 
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vildi. Hann valdi oftast sull þegar hann fékk að velja. Í tvö skipti kom það 

fyrir að hann valdi mynd sem merkti að fara heim (valið var uppúr kl 14). 

Hann var þá þreyttur og var veikur daginn eftir. Í seinna skiptið var hann 

einnig þreyttur því þá hafði skólinn farið í sveitaferð og allir voru úrvinda 

eftir daginn. Ari brosti líka oftast á föstudögum, þegar hann fékk mynd af 

Bokka hund, því þá vissi hann að hann og jafnaldri hans (einnig með 

einhverfu) færu heim til Klöru. Þar hittu þeir hundinn, fengu að dunda við 

að sulla í eldhúsvaskanum eða hoppa á trambólíni. 

Þennan vetur var einnig byrjað að taka út ljósmyndir og nota myndir 

frá myndaforritinu Boardmaker og Pictogrammyndir til að gera 

stundatöfluna hans aðeins fullorðinslegri. Einnig var byrjað á því að láta 

hann fá stundatöflu með tveimur reitum og stóð þar fyrir ofan „FYRST“ 

og fyrir neðan „SVO“. Ari var látinn halda á þessari töflu sjálfur og fara 

með hana á milli svæða. Á hverju svæði var staður sem Ari festi töfluna á 

þegar hann kom þangað. Hann var sjálfur látinn færa myndirnar þegar 

athöfn lauk og setja nýja mynd á stundatöfluna. Hann tók þá myndina 

sem var neðar undir „SVO“ og setti í „FYRST“ og fékk nýja mynd til að 

setja í „SVO“. 

 

 

Vorið 2011 voru eingöngu Pictogram- og Boardmaker myndir notaðar 

í stundatöfluna. Við sjaldgæfar athafnir sem ekki vannst tími til að útbúa 

myndir fyrir, voru teiknaðar myndir að honum sjáandi. Það reyndist vel 

og Klara sagði um leið hvað hún væri að teikna t.d „Ari og Klara í bíl“, 

„Ari og Klara labba á fjallinu“. Þessi aðferð verður eflaust notuð meira 

næsta vetur, bæði vegna þess að Ari er orðin duglegri að takast á við 

nýjar aðstæður og teiknuðu myndirnar virtust skila sér í skilningi til hans. 

Mynd 8.  Stundatafla „Fyrst og 

Svo“ í notkun með Ara  

Mynd 9.  „Fyrst og Svo“ 

stundatafla á sínum 

stað á svæði 
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Ígrundun 

Aðkoma mín að stundatöflunni/dagskipulaginu var aðallega með ráðgjöf, 

spjalli, vangaveltum með Klöru um gerð hennar og notkun. Ég var virkur 

þáttakandi að nota töfluna þegar ég var í starfi með Ara. Ég fann oft fyrir 

kvíða að ég væri ekki nægilega hvetjandi að láta nota töfluna sem skildi, 

en hugsaði með mér að ef ég væri virkur notandi myndu aðrir sjá að hún 

væri að skila sínu og starfsfólk (ekki Klara) myndi nota hana meira 

samhliða því. Þegar hlutataflan fór að breytast var ég eingöngu í ráðgjöf 

við breytingarnar með því að spjalla við Klöru og hvetja áfram. Við 

ræddum oft um hversu hratt breytingarnar mættu ganga og hvers konar 

myndir ætti að nota. Ég held að ég hafi jafnvel dregið aðeins úr 

þróuninni á tímabili vegna þess að ég var dálítið hrædd við að Ari myndi 

ekki ná þeim og honum færi aftur í nýtingu töflunnar. En þetta voru 

óþarfa áhyggjur hjá mér og Ari var fljótur að tileinka sér nýjar myndir 

og aðferðir við notkun töflunnar. Ég lagði áherslu á að hvetja og hrósa 

Klöru fyrir gott starf með notkun á töflunni og dáðist oft að þrautseigju 

hennar að prófa sig áfram. Stundum hugsaði ég með mér að það hefði 

verið gott að fá meiri leiðbeiningar frá GRR þegar við vorum að fikra 

okkur áfram, en eftir á hyggja veit ég að hver nemandi er ólíkur og því 

engin ein uppskrift hvernig eigi að fara að. Það er nemandinn sjálfur sem 

leiðir þessa vinnu eftir skilningi sínum og getu. Á teymisfundum og 

vinnufundum með tengilið GRR, var tengiliðurinn spurður spjörunum úr 

hvort við værum á réttri leið og hvað við gætum gert betur. Stundum var 

ég ekki alveg að átta mig á ráðgjöfinni og skapaðist það líklega af því að 

ég var ekki með nægilega þekkingu og reynslu á sviðinu. Tengiliðurinn 

sýndi ótrúlega þolinmæði við útskýringar en það var ekki nóg fyrir mig á 

öllum tímapunktum. Mig vantaði oft meiri sýnikennslu, eins og myndbönd 

af öðrum í starfi og myndir af uppsetningum stundatafla sem voru fyrir 

nemendur á sama þroskastigi og Ari. 

5.4.3 Matmálstímar  

Þegar Ari byrjaði í leikskólanum haustið 2007 borðaði hann takmarkað af 

mat, helst sænskar kjötbollur. Hann átti það til að fá „köst“ við 

matarborðið og henti þá öllu niður og festist í áráttum eða sjálfsmeiðandi 

hegðun. Haustið 2008 var gerður matarlisti yfir þær matartegundir sem 

hann borðaði og hengt upp á vegg á deildinni sem hann var á. Á þeim 

tímapunkti byrjaði ég að kenna honum að nota gaffal, fram að því hafði 
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hann alltaf notað hendurnar til að matast. Það gekk svona upp og niður, 

en hann var duglegur og var farin að nota gaffalinn þegar hann borðaði 

kjötbollur. Það mátti ekki skera bollurnar í sundur og fór kennsla 

samhliða gaffalkennslunni af stað að skera bollurnar til helminga, 

ýmislegt gekk á þessari kennslu og oft sást á mér og Klöru sem vorum 

honum til aðstoðar, þar sem Ari klóraði eða reyndi að bíta. Einnig var 

byrjað á því að skammta honum bollur á disk, í stað þess að láta hann fá 

alla bolluskálina, þá þurfti hann að „biðja“ okkur Klöru um meira. Það 

gerði hann annað hvort með því að benda hendinni að skálinni eða taka í 

hönd okkar og beina henni að skálinni. Ari átti erfitt með að hafa mat sem 

hann borðaði ekki á disknum sínum  og glasið hans varð að vera hreint. 

Það var farið markvist í að setja aðra matartegund en hann borðaði á 

diskinn, passað var að sá matur snerti ekki matinn sem hann borðaði. 

Með tíð og tíma sætti hann sig við þetta og hætti að velta þessu fyrir sér. 

Einn daginn gerðist síðan kraftaverkið og hann prófaði að smakka matinn 

sem var á disknum og upp frá því var hann tilbúnari að bragða á nýjum 

matartegundum. Á þessum tíma tók Ari oft „köst“ við matarborðið og þá 

urðum við Klara að vera snöggar til þannig að Ari skaðaði okkur ekki og 

sjálfan sig. „Köstin“ komu oft í kjölfarið á kröfum frá okkur og einnig ef 

við vorum of nálægt Ara með hendurnar. Þá varð hann argur og sýndi það 

með því að henda hlutunum í gólfið, meiða okkur og sjálfan sig með því 

að lemja sig og slá höfðinu í. Eina sem hægt var að gera var að taka hann 

afsíðis og leyfa „kastinu“ að líða hjá sem tók mislangan tíma. „Köstin“ 

gátu staðið í allt að einn og hálfan klukkutíma. Við þær aðstæður skiptust 

við á að vera í nálægð við Ara. Eftir eitt svona kast beit hann mig illa og 

þurfti ég í kjölfarið að fá stífkrampasprautu, vegna þess að bitið var mjög 

djúpt og það blæddi töluvert. 

Ari var lystalítill á morgnana og því var ákveðið að hann fengi 

hrökkkex og rúsínur um klukkan tíu, 

þar sem hann var mjög svangur og 

eirði illa vegna svengdar. Í þessum 

matmálstímum var byrjað að prófa 

sig áfram með boðskipti að biðja um 

meira í stað þess að teygja sig eftir 

matnum eða nota okkur sem 

framlengingu til að ná í mat. Sett var 

lok af rúsínudollunni á borðið og Ara 

var kennt að koma við lokið og þá 

Mynd 10. Ég að kenna Ara að nota 

boðskipti í matmálstíma 
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fengi hann meira. Í þessari kennslu vorum við Klara saman og önnur kom 

við lokið og hinn rétti rúsínurnar. Ari var frekar fljótur að tileinka sér 

þessa færni og ákveðið var að fara í næsta skref sem er að hann tæki upp 

lokið og rétti okkur til að fá meira. Á þessu tímabili var Ara kennt að 

smyrja sjálfur brauðið sitt og hrökkkex með aðstoð í upphafi. Hann var 

frekar fljótur að tileinka sér að smyrja, en þótti ekki gott að fá smjörið á 

hendurnar, sem hann þurrkaði af sér í fötin ef það fór á hann. 

Veturinn 2009 – 2010 var 

útbúinn góður rammi utan um 

matardiskinn hans og glasið 

(diskamotta). Á diskamottuna var 

síðan festur renningur með 

frönskum rennilás þar sem myndir 

af matartegundunum sem hann var 

að borða voru settar á og voru í 

boði í hvert skipti. Ákveðið var að 

hafa myndirnar sem einfaldastar og 

hafist var handa við að útbúa 

myndir af umbúðum matarins og 

ljósmyndir af mat sem ekki var 

hægt að nota umbúðirnar. Ari 

notaði myndirnar frekar ómarkvisst 

í fyrstu, benti á allar myndirnar í 

einu þannig að við áttum erfitt með 

að vita hvað hann vildi. Einnig 

komumst við að því að það væri 

ekki nægilega mikið pláss á renningum til að setja allar myndirnar á 

þegar margt var í boði. Því var renningurinn stækkaður. Við héldum fyrst 

að Ari þyrfti á kennslu að halda til að geta nýtt sér myndirnar, en fljótlega 

sáum við að ramminn væri ekki nægilega skýr í kringum myndirnar og 

farið var að hugsa hvernig hægt væri að gera myndirnar skiljanlegri og 

hvernig hægt væri að ramma þær betur af.  

Útbúinn var nýr renningur og hann skiptur upp í reiti með svörtum 

línum til að ramma hverja mynd betur inn. Prófað var að nota 

diskamottuna á þennan hátt í dálítinn tíma, en það virtist ekki vera 

nægilega skýrt fyrir Ara. Þá var bætt svörtum bakgrunni fyrir aftan allar 

myndir, við þetta fóru myndirnar að virka betur og Ari notaði myndirnar 

Mynd 11. Fyrsta diskamottan 

Mynd 12. Diskamotta með tveimur 

renningum 
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markvissar þegar hann var að biðja um mat og hvað hann vildi fá. Glasið 

sem hann drakk úr var æði oft að fara um koll og því var útbúinn svartur 

hringur á diskamottuna fyrir glasið (sýnilegt hvar glasið á að vera). 

Á þessum tíma voru myndir úr umbúðum fjarlægðar og settar 

ljósmyndir af mat í staðinn. Það virtist vera nægilega mikið áreiti fyrir 

hann að nota myndirnar sem boðskipti til að fá mat, þannig að kennsla 

við að nota gaffal var sett á bið. Matarlistinn sem var upp á vegg var 

sífellt í endurskoðun og bætt á hann þegar nýjar matartegundir bættust við 

það sem hann borðaði. Meiri fjölbreytni varð í matartegundunum, en Ari 

forðaðist þó algjörlega mjólkurvörur. Ástæðan fyrir því var líklega að 

hann var með bakflæði sem hrjáði hann og gerir enn.  

Fljótlega árið 2011 var byrjað að skipta út ljósmyndum af matnum og 

byrjað að setja inn Pictogrammyndir. Vorið 2011 voru eingöngu notaðar 

pictogrammyndir við 

matarborðið. Þá var aftur 

hafin kennsla með gaffalinn 

og einnig var byrjað að kenna 

Ara að nota hníf til að setja 

hrísgrjón upp á gaffalinn 

þegar hann var að matast. Það 

var gert af og til í 

matartímanum en taka þurfti 

tillit til dagsforms hans hversu 

Mynd 13. Diskamotta með svörtum bakgrunni undir myndum og merktum 

stað fyrir glas 

Mynd 14. Diskamotta með 

pictogrammyndum 
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stíft því var haldið að honum. Þess á milli notaði hann hendurnar. Talið 

var að það væri of mikil krafa að láta hann nota hnífapörin allan 

matmálstímann, en vonast var til að hann myndi tileinka sér notkun þeirra 

smátt og smátt þar sem Ara finnst ekki gott að vera með skítugar hendur. 

Hann þurrkar af höndunum í fötin sín eða í föt kennara sem er við hlið 

hans. 

Ígrundun 

Veturinn 2008-2009 var ég oft viðstödd matmálstíma og fylgdist með 

hluta af þeim, stundum var ég með Ara í þeim. Í eitt skiptið þegar ég sat 

með honum ákvað ég að byrja að kenna honum að nota gaffal. Fannst að 

hann þyrfti á því að halda, því það væri ekki borðsiðir í okkar samfélagi 

að borða með fingrunum og við það að borða með fingrunum var hann 

ekki á sama stað í þroska í matmálstímum og jafnaldrar hans. Kennslan 

tók tíma og oft þurfti ég að bíta á jaxlinn til að hætta ekki við, það gat 

tekið upp í þrjátíu mínútur að láta Ara nota gaffalinn í stað fingranna. 

Kennslan fór þannig fram að ég setti gaffalinn í kjöbolluna sem hann var 

að borða, hann átti síðan að taka upp gaffalinn og setja í munninn. Ari 

vildi oft taka matinn af gafflinum og stinga upp í sig en ég stoppaði það 

af. Ari var ekki alltaf sáttur við þetta, en lét sig að lokum. Það er gaman 

að segja frá því að ef einhver annar var með hann í matmálstímum, þá 

fór hann oft í þá baráttu að nota ekki gaffalinn, en um leið og ég settist 

við hlið hans hætti hann að malda í móinn og borðaði með gafflinum. 

Þegar við ákváðum að setja upp diskamottu var ég búin að velta fyrir 

mér hvernig best væri að koma að því. Ramminn þyrfti að vera skýr í 

kringum þetta, fyrst datt mér í hug að plasta litað blað undir áhöldinn en 

féll frá þeirri hugmynd því Ari þarf að hafa hlutina kyrra og hætta var á 

að plastaða blaðið yrði á hreyfingu. Ég fór á stúfana og fann litaðar plast 

diskamottur sem voru stamar á borði. Síðan fór ég að huga að því 

hvernig hægt væri að koma boðskiptum af stað á milli Ara og míns/Klöru 

í matartímanum, það er að segja meiri en þessi frumstæðu að benda og 

tosa í hönd starfsmanns. Út frá þeirri hugsun ákvað ég að fara að nota 

myndir af matnum sem hann þyrfti að benda á til að sýna hvað hann vildi. 

5.4.4 Vinnukerfi 

Eins og kom fram í fræðilega kaflanum um vinnukerfi er mikilvægt að 

umhverfið sé vel skipulagt fyrir einstaklinginn, vísbendingar séu skýrar 
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og leiði nemandann áfram í vinnu. Huga þarf vel að gerð verkefna, að þau 

hafi tilgang með sýnilegt upphaf og endir þannig að nemandinn skilji 

hvað hann á að gera. Kennsla fer síðan fram einstaklingslega og yfirfærð í 

sjálfstæða vinnu. Leikurinn er hluti af því að kenna nemandanum 

félagsleg samskipti og afþreyingu í daglegu lífi. 

5.4.4.1 Umhverfið  

Haustið 2008, nánar tiltekið í nóvember, var farið í fyrsta skipti af stað 

með að skipuleggja umhverfið fyrir einstaklingskennslu. Fenginn var 

hluti af herbergi sem notað var undir hvíld á deildinni. Settir voru skápar, 

borð, tveir stólar og mynd fyrir ofan borðið sem þýddi 

einstaklingskennsla. Útbúið var svæði fyrir leik með gólfmottu (til að 

afmarka svæðið), leikföng voru sett inn í skáp og miði sem þýddi leikur 

var settur upp á vegg á svæðinu. Annað barn hafði afnot að herberginu og 

nýtti sömu uppröðun í kennslu, þar af leiðandi þurfti að skipuleggja tíma 

fyrir afnot hjá báðum nemendunum ásamt því að hvíld á deildinni fór 

fram eftir hádegismat og þá var herbergið upptekið í rúman klukkutíma. 

Vorið 2009 var tekin ákvörðun um að færa herbergið sem kennsla fór 

fram í, þannig að hvíld deildarinnar rækist ekki á við kennslutíma 

nemendanna. Við þá tilfærslu þurfti að mála yfir spegla sem voru í 

herberginu og raða upp húsgögnum þannig að hvor nemandi hefði 

Mynd 15. Hilla með verkefnum og mynd fyrir svæði einstaklingskennslu 
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aðstöðu til kennslu ásamt því að sett var upp aðstaða fyrir sjálfstæða 

vinnu og leik sem báðir nemendurnir nýttu. Fljótlega um haustið 2009 var 

aftur tekin sú ávörðun að flytja kennslurýmið á gamla staðinn og í 

leiðinni var ákveðið að hvíld deildarinnar færi eingöngu fram annars 

staðar. Við þessa breytingu var herbergið eingöngu notað fyrir kennslu og 

allt umhverfið mótað út frá hugmyndafræði Skipulagðrar kennslu. Hvor 

nemandi fékk rými fyrir einstaklingskennslu og sameiginlegt rými fyrir 

sjálfstæða vinnu og leik. Einnig var komið fyrir auka hillum til að geyma 

verkefni í og trönur settar upp. 

Haustið 2010 var farið í endurskipulag á umhverfi Ara í 

einstaklingskennslunni og sett upp vinnukerfi og spjald með 

pörunarmiðum á til að para við þau verkefni sem hann átti að vinna. Fram 

að þeim tíma tók annað hvort kennari verkefnin fram eða nemandi sótti 

þau í hillu sjálfur.  

 

Mynd 17. Ari að ná sér í verkefni í hillu 

Mynd 16 Einstaklingsvinnusvæði og vinnukerfis-tafla 
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Eftir áramót 2010/2011 var enn og aftur farið á stað og umhverfið 

lítilsháttar breytt, vegna þess að spjaldið með pörunarmiðunum truflaði 

Ara þegar það var staðsett á vinnuborðinu. Hann rak sig i það þegar hann 

var við kennslu og það truflaði einbeitingu og hann pirraðist. Í fyrstu var 

það flutt upp á vegg hjá borðinu en Ari átti erfitt með að ná sér í miða á 

spjaldið og fara að verkefnunum, missti þar af leiðandi athyglina á 

leiðinni (þó stutt væri á milli). Spjaldið var þá flutt að hillunni þar sem 

verkefnin voru geymd og virtist það vera að ganga upp fyrir Ara að hafa 

staðsetningu spjaldsins þar, þá sá hann verkefnin um leið og hann tók 

nýjan pörunarmiða og athyglin hélst við athöfnina.  

Ari átti það einnig til að fara burtu af kennslusvæðinu og því var 

prófað að setja „Búið“ kassann í gangveginn þannig að Ari var betur 

rammaður inn á svæðið. Þetta fyrirkomulag hentaði vel og var látið halda 

sér. 

  

Mynd 19 „Búið“ kassi notaður til að ramma af einstaklingskennslu 

Mynd 18. Einstaklingskennslu-borðið með pörunarmiða spjaldi upp á vegg 
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Ígrundun 

Ég sá alfarið um að skipuleggja kennsluumhverfið. Það fór töluverður 

tími í það vegna þess að ég hafði aldrei gert svona mikinn ramma áður í 

kringum kennslu. Ég hafði gert vinnuumhverfi á skrifstofunni minni fyrir 

nemandann sem var veturinn 2008-2009 í Skipulagðri kennslu hjá mér, 

en hann var á allt öðrum stað í þroska en Ari. Með aðstoð og 

ráðleggingum frá tengilið GRR var ég nokkuð fljót að átta mig á því 

hvernig ég átti að koma að skipulaginu. Þrátt fyrir það þurfti að gera 

smávægilegar breytingar í hvert skipti sem nýtt umhverfi var búið til. Það 

skapaðist af því að þegar Ari fór að vinna í umhverfinu komu hnökrar í 

ljós sem þurfti að laga. Klara tók síðan við upp úr áramótum 2011 og 

hélt áfram að breyta umhverfinu lítilsháttar, þá helst hvar 

pörunarmiðarnir voru staðsettir og nota „Búið“ kassann til að loka betur 

af svæðið.  

5.4.4.2 Verkefni 

Mikill tími fór í að útbúa verkefni og átta sig á besta fyrirkomulaginu þar 

sem verið var að gera verkefni í fyrsta skiptið. Fyrstu verkefnin voru svo 

kölluð eins þrepa verkefni, ein athöfn til að leysa verkið. Verkefnin voru 

einföld og þurfti ekki að leiðrétta Ara þegar hann var að vinna þau, heldur 

halda honum við efnið og hvetja áfram. Nokkur verkefni voru í þessum 

flokki t.d setja sylgjur í dollu með gati á, ísspýtur teknar úr götum og 

settar í dollur með gati 

í, raða hringjum á 

pinna og fleira í 

þessum dúr. Götin á 

dollunum voru sett á 

mismunandi staði, 

stundum upp á 

dolluna og stundum á 

hliðina á dollunni. 

Þetta var gert til að 

Ari fengi meiri 

kennslu í 

fínhreyfingum og 

verkefnin yrðu ekki 

of einhæf.  

Mynd 20. Eins þrepa verkefni. Taka spýtur af 

pappaspjaldi og setja í körfu 
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Næstu verkefni voru að tvenns konar hlutir voru í körfu eða dollu og 

við hlið þeirra voru tvær dollur með götum. Hlutirnir voru ólíkir að gerð 

þannig að hvor hlutur passaði eingöngu í aðra dolluna. Nokkur svona 

verkefni voru útbúin og notuð samhliða hinum eins þrepa verkefnunum. 

Þessi verkefni voru útbúin þannig að þau leiðréttu sig sjálf og þurfti því 

lítið að grípa inn í vinnu Ara þegar hann var að leysa þau. 

 

Næst voru útbúin pörunarverkefni, að para mynd við aðra mynd. Það 

var ekki að ganga upp að nota þau á þessum tíma því Ari átti erfitt með 

að skilja hvað var ætlast til af honum og því var bakkað með notkun á 

þeim í bili. 

Mynd 21. Eins þrepa verkefni. Tvennskonar hlutir settir í dollu, 

leiðréttir sig sjálft. 

Mynd 22. Pörunarverkefni 
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Farið var í gerð tveggja þrepa verkefna sem leiðréttu sig sjálf og 

hlutirnir hurfu þegar Ari var búin að setja þau í rétt gat á dollu eða kassa. 

Verkefnin voru útbúin þannig að tveir hlutir voru festir saman og Ari 

þurfti að taka þá í sundur og setja hvorn hlut í sitt gat. Nokkur sambærileg 

verkefni litu dagsins ljós og voru notuð í töluverðan tíma og alltaf annars 

lagið dregin fram til að rifja upp og höfð sem einföld verkefni með öðrum 

þyngri verkefnum sem verið er að kenna notkun á. 

Haldið var áfram að þreifa sig áfram og gerð voru verkefni sem 

leiðréttu sig ekki sjálf en voru samt sem áður eins þrepa verkefni. Þá þurfi 

Ari að raða hlutum í hólf eða dollur án þess að þau hyrfu úr augnsýn 

þegar hann setti þau á viðkomandi stað. 

 

Mynd 23. Tveggja þrepa verkefni, leiðréttir sig sjálft 

Mynd 24. Eins þrepa verkefni, leiðréttir sig ekki 
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Á þessum tíma vorum við orðin frakkari að prófa ný verkefni og þar 

sem lítill tími var í undirbúning fyrir hugmyndir um umgjörð og gerð 

verkefnanna, var oft gripið í eitthvað sem var nálægt og það sett saman á 

sem skipulagðastan hátt. Við þessar aðstæður byrjaði Ari meðal annars að 

púsla einföld fellipúsl og það þurfti ekki jafn mikinn ramma utan um 

hvert verkefni. Púslplatan var sett ofan í körfu ásamt kubbunum og Ari 

náði að skilja hvað hann átti að gera eftir að ég eða Klara vorum búnar að 

sýna honum það í eitt skipti. 

Með tíð og tíma urðu verkefnin flóknari og í fleiri þrepum. Það fór 

síðan eftir hverju verkefni fyrir sig hversu mikið þurfti að ramma það inn 

og festa lausa hluti. Í upphafi þoldi Ari ekki að hafa hlutina lausa í körfu 

heldur varð að setja teppalímband í botninn þannig að hlutirnir væru 

kyrrir þegar hann var að ná sér í einn hlut. Ef hlutirnir fóru af stað í 

körfunni var hætta á að Ari yrði pirraður og krafsaði í þá og henti fram og 

til baka í körfunni. Einnig sáum við að verkefnin þyrftu að vera á föstu 

undirlagi þannig að Ari gæti tekið það í heilulagi úr verkefnahillu og 

þyrfti ekki að raða þeim á neinn hátt upp. Eins átti hann það til að þeyta 

verkefnunum í burt ef hann skildi ekki eða var orðin leiður á þeim. 

Lausin sem við fundum á því var að festa verkefnin á plastlok, 

annaðhvort voru hlutirnir límdir eða festir með kennaratyggjói. 

Flokkunarverkefni voru útbúin. Í fyrstu voru þau gerð þannig að þau 

leiðréttu sig sjálf. Það voru tvenns konar hlutir með sitt hvorn litinn og 

Ari átti að setja þau í dollu með gati. Dollurnar voru í sama lit og hlutirnir 

og með ólíku gati þannig að eingöngu hlutur í sama lit og dollan komst í 

dolluna. 

Mynd 25. Eins þrepa verkefni. Púsl í körfu 
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Einnig voru útbúin flokkunar-verkefni sem leiðréttu sig ekki sjálf og 

hlutirnir hurfu ekki sjónum þegar þeir voru settir í dollu eða kassa. 

Flokkunar-verkefnin þróuðust og notast var við t.d pinnabretti sem var 

skipt upp í tvo hluta og Ari setti rauða pinna á brettið þar sem það var 

litað rautt.  

Eftir áramót 2010/2011 þyngdust verkefnin mikið og meiri kröfur 

voru gerðar á Ara í verkefnavinnu. Ari byrjaði á að para hluti saman og 

fundið var út að best væri að nota hólfuð box til þess. Útbúin voru nokkur 

þess konar verkefni úr misjöfnum efnivið. Það sem Ari er mikið 

náttúrubarn var hluti af þessum boxum með efnivið úr náttúrunni og 

hentaði það honum vel. Einnig voru dregin fram pörunar-verkefnin sem 

útbúin voru fyrr og fleiri verkefnum í þeim dúr bætt við. 

Mynd 26. Litaflokkunarverkefni, leiðréttir sig ekki 

Mynd 27. Pörunarverkefni, para saman eins hluti 
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Ari byrjaði að vinna flóknari flokkunar verkefni sem útbúin voru bæði 

í litum og hlutum. Eitt þeirra var eins og að flokka hnífapör í körfur eftir 

tegund. Í fyrstu var prófað að hafa öll hnífapörin í sama lit (hvít) en það 

var ekki að ganga upp fyrir Ara og því var hvítu hnífapörunum skipt út 

fyrir mismunandi lituð hnífapör. Hvert áhald átti sér lit og við þessa 

breytingu gat Ari unnið verkefnið án mikilla vandkvæða. Stefnt var síðan 

að því að setja hvítu hnífapörin aftur í flokkun þegar Ari væri búinn að ná 

færni í að flokka lituðu hnífapörinn. 

Mynd 28 Flokkunarverkefni. Flokka út frá lit og lögun 

Við gerð verkefna á þessum tíma var meiri tími til undirbúnings og 

vandað var betur til verkefnanna. Þau voru römmuð betur af og voru skýr 

hvar hver hlutur átti heima í verkefninu. Það að ramma betur inn 

verkefnin var hluti af því ferli að núna var Ari byrjaður í sjálfstæðri vinnu 

með flóknari verkefni en eins þrepa.  

Mynd 29. Tveggja þrepa verkefni, taka í sundur með áhaldi. 
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Tveggja þrepa verkefnin urðu flóknari og hlutirnir sem verið var að 

vinna með hurfu ekki sjónum þegar Ari var að leysa verkefnin. Eitt 

þessara verkefna var að taka litla dollu, skrúfa lok á hana og setja síðan í 

bakka. Annað svipað verkefni var að setja hlut í dós og loka síðan á eftir. 

 

Mynd 31. Tveggja þrepa verkefni. Hlutur settur í dollu og lokað á eftir 

Mynd 30. Tveggja þrepa verkefni. Dolla – lok skrúfað á 
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Undir vor 2011 var byrjað á að kenna tölustafi í einstaklingskennslu 

ásamt því að spora bókstafi. Þetta var hugsað sem undirbúningur fyrir 

grunnskólagöngu og næsta skref í þroska á við jafnaldra Ara. 

 

Ígrundun 

Fyrst um sinn sá ég alfarið um að útbúa verkefnin. Ég lá yfir bókunum 

Vinnukerfi. Skipulögð kennsla byggð á hugmyndafræði TEACCH eftir 

Ragnheiði Júlísdóttur (1998) og Let´s Get Started eftir Susan Boswell 

(fjórða útgáfa 2011) og fleiri hugmyndabókum frá TEACCH. Þar fékk ég 

hugmyndir af verkefnum og hvernig ég gæti sett þau upp. Einnig reyndist 

námskeiðið sem ég fór á í Skipulagðri kennslu nýtast mér vel við gerð 

verkefna. Á því námskeiði voru ýmis verkefni sem við fengum að nota með 

nemendum með einhverfu og fjallað var vel um gerð verkefna í fyrirlestri 

Áslaugar Melax. Ég þurfti að þreifa mig áfram og oft gerði ég villur sem 

voru svo augljósar eftir á. Ég lærði meira í hvert skipti og hugsunin hjá 

mér breytist við hvert verkefni. Ég fór að geta gert verkefni án mikillar 

vangaveltna og sá oft hvað væri ekki að ganga upp og gat því lagað 

verkefnið áður en það fór í notkun. Það komu samt sem áður upp þær 

aðstæður að verkefnið var ekki að ganga upp fyrir Ara og þá fór ég af 

stað að hugsa hvernig ég gæti bætt það. Yfirleitt var ástæðan að það var 

Mynd 32. Tölustafa verkefni 
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ekki nægilega rammað inn, það þurfti að afmarka það betur með penna 

eða límbandi.  

Haustið 2009 var Klara ein með stuðing við Ara, eins og fram hefur 

komið. Klara hóf að gera verkefni eftir áramótin þennan vetur. Ég benti 

henni á bækurnar og bað hana að skoða þær og ígrunda hvernig 

verkefnin væru sett upp og finna hugmyndir sem hún geti útfært fyrir Ara. 

Ég var henni til ráðgjafar við gerð verkefnanna og við ræddum oft um 

hvernig best væri að koma að þeim. Stundum fannst mér dálítið skrítið að 

vera að gefa ráðgjöf við verkefna gerð þar sem ég hafði sjálf nýlega 

byrjað á því. Sum af verkefnunum sem hún gerði voru of þung fyrir Ara, 

ég var nokkuð fljót að sjá það sjálf en ákvað að leyfa henni að spreyta sig 

og átta sig á því sjálfri (ég var sjálf búin að fá að fara í gegnum þá 

reynslu og taldi mig læra mikið af henni). Verkefnin voru geymd og hægt 

var að nota þau síðar þegar Ari var orðin færari og úthaldið hafði aukist. 

Ég gerði sjálf nokkur verkefni á þessum tíma þrátt fyrir að þau yrðu ekki 

mörg úr minni smiðju eftir að Klara byrjaði í þessari vinnu. Eftir áramót 

veturinn 2010-2011 sá Klara alfarið um verkefnagerð þar sem ég var í 

veikindafríi. 

Mér fannst oft snúið að búa til ný verkefni sem ættu að tosa Ara upp í 

þroska. Fannst einnig erfitt að finna viðfangsefni til að kenna í næstu 

stigum en eina leiðin var að þreifa sig áfram (eins og ég leyfði Klöru að 

gera). Ég fór töluvert á netið og skoðaði myndir af verkefnum til að fá 

hugmyndir. Flest verkefnanna voru fyrir nemendur sem voru komnir 

miklu lengra en Ari í kennslunni og það var vandfundið að finna verkefni 

fyrir hans getustig. Eina leiðin var að þreifa sig áfram með stuðningi 

tengiliðar GRR. 

Undir vor 2010 fór ég ásamt Klöru í heimsókn í Klettaskóla (áður 

Öskjuhlíðaskóli). Okkur var sýnt herbergi sem var fullt af skipulögðum 

verkefnum ættuðum frá TEACCH, þá kom upp sú hugsun að það væri 

æðislegt af hægt væri að fá verkefni að láni eða að það væri til mappa 

með myndum af verkefnum sem myndu þróast stig af stigi. Ég var dugleg 

að taka myndir af verkefnunum í Klettaskóla og gat nýtt það að einhverju 

leyti. Ég velti fyrir mér að leikskólar þyrftu að byrja á byrjuninni í að 

útbúa allt þegar nemandi greinist með einhverfu. Það væri æðislegt að 

hafa aðgang að gagnagrunni hjá sveitafélaginu sem maður ynni hjá til að 

þurfa ekki að fara í alla þessa vinnu samhliða því að koma af stað 

kennslu. Það væru allir að finna upp hjólið og þegar nemandi hætti þá 
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týndist þekkingin með honum. Ekki síður ef viðkomandi kennari eða 

stuðningsaðili hætti, þannig að sérfræðiþekkingin við að meðhöndla 

nemandann dagaði uppi. Næst yrði það annar skóli sem þyrfti að finna 

upp hjólið og svo koll af kolli. 

5.4.4.3 Einstaklingskennsla 

Einstaklingskennsla byrjaði í nóvember 2008 og var ég einu sinni á dag í 

kennslu með Ara, fram að áramótum 2008-2009. Frá áramótum fram á 

vor 2009 fór kennsla fram af og til einu sinni á dag. Stuðningsaðilar fóru 

með Ara í kennslu annað slagið þegar ég komst ekki, en þrátt fyrir það 

duttu einhverjir dagar út. Ég sá um einstaklingskennsluna að mestu leyti 

og mér til aðstoðar voru stuðningsaðilar Ara. Þeirra hlutverk var aðallega 

að taka upp á myndbandsvél, fylgjast með og aðstoða Ara í leik eða 

afþreyingu á milli verkefna. Ara var rétt karfa (hlutur úr stundatöflu og 

þýddi einstaklingskennsla) og körfunni var haldið í höndunum á honum 

og hann leiddur í kennsluherbergið. Í fyrstu þurfti að láta Ara sitja í stól 

sem var síðan ýtt upp að vegg, þannig að Ari kæmist ekki úr stólnum á 

meðan kennsla fór fram. Ég rétti Ara eitt verkefni og þegar því var lokið 

fékk Ari bíl (hlutur úr stundatöflunni og þýddi leikur) í hendurnar. Hann 

fékk að fara á gólfmottuna inn í herberginu og hreyfa sig nokkuð frjálst 

þar og stuðningsaðili fylgdist með honum. Þegar hann var búinn að fá 

sinn tíma rétti ég honum körfu (úr stundatöflu og þýddi 

einstaklingskennsla) og leiddi hann að stólnum. Fyrst um sinn vann Ari 

tvö verkefni í einni kennslustund. Stundin varði um fimm til tíu mínútur í 

einu. Þegar úthald jókst hjá Ara var aukið við fjölda verkefna og unninn 

voru tvo verkefni í einu, leikur og aftur tvö verkefni. Verkefnin lengdust 

og Ari var lengur við hvert verkefni. Þegar Ari lauk við verkefni setti 

hann það í „Búið“ kassa sem var staðsettur við hliðina á borðinu sem 

verið var að vinna við. Ari var fljótur að tileinka sér hugtakið „Búið“ og 

þurfti sjaldan að leiðbeina honum að setja verkefnin ofan í kassann eftir 

að honum hafði verið sýnt það í tvö til þrjú skipti. Þegar kennslu lauk var 

Ara afhent glas (úr stundatöflu og þýddi nónhressing). Kennsla fór fram 

rétt fyrir nónhressingu þannig að það væri hægt að rétta honum glasið við 

lok tímans og hann þurfti ekki að fara í biðtíma eftir kennslu. 

Haustið 2009 tók Klara við stuðingi við Ara (eins og fram hefur 

komið). Á þessum tíma var ákveðið að fara aftur á fulla ferð í 

einstaklingskennslunni og Ari fór tvisvar á dag í kennslu, einu sinni fyrir 

hádegi og einu sinni eftir hádegi. Þetta fyrirkomulag hélst ekki lengi og 
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tímar féllu úr trekk í trekk. Fljótlega var ákveðið að Klara tæki við 

einstaklingskennslu einu sinni á dag og ég á móti með hinn tímann. Á 

þessum tímapunkti var búið að flytja kennsluherbergið um stað innan 

leikskólans og hinn drengurinn sem var í kennslu í sama herbergi var að 

nota það tvisvar á dag. Prófað var að hafa báða nemendurna í kennslu á 

sama tíma, það gekk illa og trufluðu þeir hvorn annan það mikið að það 

var tekin ákvörðun að hætta því fyrirkomulagi. Einhverra hluta vegna 

féllu kennslutímar hjá Ara oft niður, bæði vegna þess að ég var upptekin 

við önnur viðfangsefni og það virtist oft rekast á kennslutíma hjá hinum 

nemendunum sem notuðu herbergið. Ég og Klara vorum einnig óöruggar 

við kennslunna og hvernig skyldi halda áfram að vinna framhaldið. Það 

var lítill tími til undirbúnings og fá verkefni voru útbúin á þessum tíma. 

Ari fékk leið á verkefnunum og fór alltaf meira og meira í stagl í 

tímunum og lítið gekk að kenna Ara. 

Haustið 2010 var aftur farið á stað og núna átti að vinna kennsluna 

miklu markvissara. Þetta var síðasta skólaár Ara í leikskólanum og Klara 

hafði fengið aukastuðning með sér í starfi. Núna var Ari komin með 

viðbótarstuðning og þar af leiðandi fékk Klara meiri tíma til 

undirbúnings. Ég skipulagði kennsluherbergið upp á nýtt og sett var upp 

vinnukerfi og pörunarmiðar til að para við verkefnin sem hann var að 

vinna. Pörunarmiðarnir voru allir eins, þar sem talið var að það væri best 

að kenna rútínuna að nota þá á sem einfaldastan hátt. Hafist var handa við 

kennslu og var hún einu sinni á dag eftir hádegi. Mörg ný verkefni litu 

dagsins ljós á þessum tíma og Ari fór að vinna markvissara og úthald 

jókst mikið. Um áramót 2010-2011 fór ég í veikindaleyfi og snéri ekki 

aftur til starfa. Klara tók þá að sér kennsluna og var í samskiptum við mig 

með ráðgjöf og spjall í gegnum síma og tölvupóst. 

Ígrundun 

Fyrsta skiptið sem ég fór með Ara í kennslu þá sló hjartað mjög ört, ég 

var kvíðin hvað myndi gerast og ég í raun vissi ekki hvað ég var að gera. 

Ég var að þreifa mig áfram í kennslunni þar sem ég hafði aldrei áður 

unnið með svona mikið einhverfan nemanda. Seinna sagði Klara við mig 

að hún hefði ekki skilið hversu róleg og yfirveguð ég hefði verið. Ég var 

ánægð með að heyra þetta, ég hafði þá náð markmiði mínu að vera róleg 

og yfirveguð. Fyrstu kennslutímarnir voru teknir upp á myndband og eftir 

kennslu horfði ég á tímann með því hugarfari að sjá hvað ég gæti gert 
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betur. Það fyrsta sem ég tók eftir var að ég gaf Ara ekki nægilegan tíma 

til að framkvæma, ég greip of fljótt inn í og stýrði honum. Einnig sá ég að 

ég hallaði mér of nálægt honum þegar hann var að vinna og var of 

nálægt með hendurnar. Ég hafði þetta í huga fyrir næstu kennslustund, en 

þrátt fyrir góðan vilja var ég aftur búin að halla mér að honum og komin 

með hendurnar of nálægt. Það tók mig nokkur skipti að tileinka mér að 

halla mér aftur að stólbakinu og hafa hendurnar hjá mér þegar Ari var í 

vinnu og gefa honum tíma til umhugsunar í verkefnavinnu. Ég mundi eftir 

því að á námskeiðinu sem ég hafði farið á var sagt að gott væri að telja 

upp á sjö áður en ég myndi grípa inn í vinunna, það sem mér fannst þetta 

erfitt. Þessar sjö sekúndur voru eins og heil eilífð og ég þurfti að hafa 

fyrir því að skipta mér ekki af. Þetta komst samt fljótt upp í vana og komst 

upp í einhvers konar rútínu að telja áður en ég gripi inn í. Þegar ég var 

búin að þjálfa mig í að bíða sá ég að það skilaði sér oft því Ari þurfti 

þennan tíma. Stundum nægði mér að banka létt í hlutinn sem hann var að 

vinna með til að koma honum aftur af stað og stundum þurfti ég að taka 

einn hlut og hreyfa mjög hægt í átt á réttan stað, við það tók hann hlutinn 

af mér og fór að vinna. 

Eftir einhver tíma fóru tímarnir að falla niður, bæði vegna þess að ég 

hafði mikið að gera í öðrum málum í skólanum og ég var ekki með 

nægilega mikið af verkefnum til að skipta út. Ég hafði mikið samviskubit 

og hugsaði mikið um þetta. Ég var byrjuð að útbúa verkefni heima til að 

geta hafist aftur handa, en því miður nægði það ekki. Ég var hreinlega 

ekki með tíma í stundatöflunni minni til að komast í kennslu með Ara. Því 

gat ég ekki komið að kennslu alla daga vikunnar. Stuðningsaðilar (ekki 

Klara) sem voru með Ara á þessum tíma fóru af stað með leiðsögn minni 

og tóku einhverja tíma í minn stað. Þeim fannst það erfitt, sögðust ekki 

vera nægilega öruggir í kennslunni og voru hrædd við að hann fengi 

„köst“ ef þeir gerðu eitthvað vitlaust. Ég ráðlagði þeim að prófa sig 

áfram, það væri ekki hægt að skemma neitt og það væri nauðsynlegt að 

Ari fengi kennslu. 

Veturinn 2009-2010 byrjaði ég aftur á fullum krafti með tímana. Á 

þessum tímapunkti hafði nemandinn sem ég var að vinna með veturinn 

áður hætt í skólanum (farinn í grunnskóla) og við það myndaðist dálítið 

svigrúm fyrir mig að komast í kennslu með Ara. Á sama tíma byrjaði 

Klara alfarið með stuðning við Ara og en hún var leikskólakennari og 

líklega frakkari að þreifa sig áfram vegna menntunar sinnar og langrar 

starfsreynslu. Auk þess sem hún þekkti Ara orðið meira í gegnum árin. 
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Fyrir áramót féllu tímar stundum niður vegna þess að þegar ég hafði 

tíma til að fara í kennslu var Ari upptekin í öðrum viðfangsefnum, 

ákveðin var tímasetning á tímunum, en stundum komst ég hreinlega ekki. 

Því fór Klara í önnur verkefni og þegar ég fékk svigrúm til að fara með 

hann í tíma þá voru þau jafnvel ekki í húsi. Þetta reyndist mér erfitt og ég 

fékk oft samviskubit að ég væri ekki að standa mig í starfi með Ara. Ég 

lagði því meiri áherslu á ráðgjöf til Klöru. Markmiðið hjá mér var að 

koma Klöru meira inn í kennsluna þannig að ég gæti frekar verið að 

fylgjast með inn á milli og gefa ráð. Klöru gekk vel og var fljót að tileinka 

sér kennsluna, en það sama kom samt upp að það vantaði fleiri verkefni. 

Um áramótin ákváðum við að taka pásu í kennslunni og leggja áherslu á 

boðskiptin í sulli, það var margt að gerast þar og lítill tími til 

undirbúnings fyrir verkefnagerð fyrir einstaklingskennsluna.  

Veturinn 2010-2011 var aftur hafist handa og ég tók að mér að hefja 

kennsluna upp á nýtt. Það fór töluverður tími í að skipuleggja umhverfið 

upp á nýtt í herberginu og útbúa ný verkefni til að nóg væri til svo hægt 

væri að skipta út verkefnum vikulega. Ég var mikið með hugann við 

starfið og punktaði mikið niður hugmyndir og hvernig hægt væri að gera 

betur. Ari var fljótur að koma sér í rútínu í kennslunni og ég sá framför 

því sem næst daglega. Um áramótin fór ég í veikindaleyfi og Klara tók 

við kennslunni að öllu leyti. Klara var í samskiptum við mig símleiðis og í 

gegnum bréfapóst til að fá leiðbeiningar og vangaveltur. 

Fyrstu tvo veturna (2008-2010) skráði ég hvernig gengi með 

einstaklingsvinnuna í dagbók sem ég hélt. Skráningin var með því móti að 

ég skrifaði niður hvað verkefni ég var að kenna Ara og hvernig gengi 

fyrir hann að leysa þau. Ég punktaði einnig hjá mér hvort ég þyrfti að 

endurskoða verkefnin út frá uppsetningu og ramma. Veturinn 2010-2011 

útbjó ég eyðublað (viðauki 5) til að fylla inn í hvernig kennslan gekk í 

hverjum tíma. Ég sá að þetta fyrirkomulag var betra því það var 

auðveldara að fylgjast með hvenær þurfti að skipta úr verkefnum og 

hvaða verkefni voru ekki að ganga nægilega vel þannig að það þyrfti að 

breyta þeim. Einnig var sjáanlegra hvenær væri hægt að þyngja verkefnin 

og fara í kennslu á nýjum þáttum. 

5.4.4.4 Sjálfstæð vinna 

Veturinn 2008-2009 var ekki unnið með sjálfstæða vinnu í 

kennsluherbergi. Aftur á móti var Ari í svipuðum verkefnum hér og þar 
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um leikskólann þegar biðtímar voru, hann var þá aðallega að setja hluti 

ofan í dollu eða brúsa. 

Veturinn 2009-2010 var byrjað að þreyfa sig áfram með sjálfstæða 

vinnu. Ari átti erfitt með að tolla á svæðinu og fór oft í áráttuhegðun eins 

og hoppa og blaka höndum. Hann átti erfitt með að klára verkefnin og 

vildi í sífellu vera að ná í ný. Því var ákveðið að bakka og hætta með 

sjálfstæðu vinnuna á þessum tímapunkti og prófa aftur seinna. 

Veturinn 2010-2011 var Ari orðin sjálfstæðari í 

einstaklingskennslunni og því var ákveðið að prófa sjálfstæðu vinnuna 

aftur. Sjálfstæða vinnan var skipulögð og hafist var handa. Eftir áramótin 

vann Ari í sjálfstæðri vinnu alla daga, en þurfti ekki að para pörunarmiða 

við verkefnin. Verkefnin í sjálfstæðu vinnunni voru einföld og Ari átti 

auðvelt með að leysa þau. Hann notaði „Búið“ kassann án afskipta okkar 

og hélt sér við verkið þangað til hann hafði lokið öllum verkefnum, en þá 

lét ég eða Klara hann fá miða í næstu athöfn. Seinni hluta vorannar 2011 

var sett upp vinnuaðstaða fyrir sjálfstæða vinnu inn á deildinni hans Ara. 

Þar fór hann einu sinni á dag og vann sína vinnu án þess að umhverfið 

truflaði hann. 

Ígrundun 

Ég lagði ekki áherslu á sjálfstæðu vinnu í upphafi þar sem ég taldi að Ari 

ætti erfitt með að ráða við hana á meðan hann væri að læra að vinna í 

einstaklingskennslunni. Ég prófaði með millibilum að setja hann í 

sjálfstæða vinnu. Það gekk illa því Ari fór oft í áráttuhegðun eða átti 

erfitt með að halda sig á svæðinu vegna þess að ramminn var ekki 

nægilega skýr í kringum kennslusvæðið. Ég hugsaði með mér að það væri 

kannski gott að taka einhvers konar sjálfstæða vinnu í daglegu amstri og 

setti mér það markmið að láta hann vinna létt verkefni inn á deild og í 

listaskála. Ég tók verkefni sem hann hafði verið að vinna með í 

einstaklingskennslunni og fór með á svæðin og greip í þau þegar það 

komu upp biðtímar (t.d. bíða eftir að nónhressing byrjaði). Ari sat þá við 

borð og var að setja smáhluti í tóma tómatsósuflösku eða einhver 

verkefni í þeim dúr. Veturinn 2010-2011 var Ari tilbúnari að fara í 

sjálfstæðu vinnunna í kennsluherberginu og vann verkefnin eins og 

herforingi, ég þurfti lítið að grípa inni í vinnunna hans. Klara hélt 

þessari vinnu áfram eftir að ég fór í veikindafrí um áramótin. Ari hefur 

því verið í sjálfstæðri vinnu frá áramótum og þá helst með verkefni sem 

ég útbjó á fyrri tímum einstaklingskennslunnar. Einnig notaðist hann við 

verkefni sem ég og stuðningsaðili annars nemanda útbjuggum fyrir þann 
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nemanda. Ég var glöð að þessi áfangi hafði náðst, það gerði það að 

verkum að Ari yrði sjálfstæðari og meiri líkur á því að hann gæti notað 

verkefni sem afþreyingu í skólanum og heima. 

5.4.4.5 Leikur 

Veturinn 2008-2009 var leikur yfirleitt notaður sem afþreying og hvíld 

fyrir Ara á milli verkefna í einstaklingskennslu. Ari fékk í hendurnar bíl 

(út hlutastundatöflu, táknaði leik) til að fá skilaboð um að núna mætti 

hann leika á mottunni sem var inn í kennsluherberginu. Stundum fékk Ari 

að vera í friði í leiknum og stundum var ég eða Klara með honum og þá 

aðallega til að halda honum við efnið við það sem hann var að gera. Aðal 

viðfangsefni Ara voru boltar og ýmislegt glingur sem hann handfjatlaði. 

Unnið var markvisst í að láta Ara rúlla bolta á milli, það gekk svona upp 

og ofan. Þetta gekk frekar illa þar sem Ari fór oft í áráttukennda hegðun 

með boltana. 

Veturinn 2009-2010 var enn verið að nota leikinn sem afþreyingu og 

hvíld milli verkefna. Samt sem áður var meira farið í samskipti við hann í 

leiknum og gerðar meiri kröfur á hann með samvinnu af og til. Haldið var 

áfram með að rúlla bolta á milli, skiptast á að kubba stórum plast 

kubbum, láta bíl renna niður bílabraut og þess háttar. Ari hafði lítið 

úthald í leik og stundum var hann ekki upplagður til þessara samskipta og 

brást illa við. Því þurfti ég og Klara að vera vel vakandi yfir líðan Ara í 

hvert skipti og stundum var hann látinn afskiptalaus þegar hann var ekki 

upplagður. 

Veturinn 2010-2011 

var meira unnið með 

leikinn og fundnir voru út 

hlutir sem hann hafði 

áhuga á. Hann var 

duglegur að skoða 

dagblöð og tímarit um 

hesta og hunda. Það var 

nýtt með því að ég eða 

Klara vorum með honum 

í að flétta og skoða 

myndirnar. Farið var að 

vinna meira með að 

skiptast á eins og að blása 

sápukúlur og haldið var áfram með að rúlla bolta á milli. 

Mynd 33. Ari í afþreyingu með dagblað 
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Ígrundun 

Eftir að hafa verið að vinna með Ara í einstaklingskennslu í dálítin tíma 

fór ég að gera kröfur á hann með samvinnu í leik. Ég staðsetti hann í 

horni sat síðan á móti honum og rúllaði bolta til hans. Ari vildi frekar 

vera sjálfur með boltann en að rúlla til baka, því þurfti ég að stýra 

honum í upphafi. Ég var ekki örugg um að ég væri að gera rétt en 

hugsaði með mér að þetta gæti tekið tíma og ég yrði að vera þolinmóð. 

Ég uppskar erfiðið og Ari fór að rúlla boltanum til baka. Mér fannst 

dálítið flókið að ná samspili með Ara í leiknum, ég velti mikið fyrir mér 

hvað væri hentugt þannig að það væri minni líkur á því að hann sýndi 

óæskilega hegðun. Oft á tíðum leyfði ég honum að vera í friði. Það tók 

mikið á hann að vinna í einstaklingskennslunni og honum veitti ekki af 

friði fyrir mér inn á milli. Ég hugsaði með mér að þegar hann yrði orðinn 

öruggari og úthaldið myndi aukast væri eftil vill auðveldara að gera 

kröfur á hann í leiknum.  

5.4.5 Boðskipti 

Veturinn 2008-2009 var lögð áhersla á boðskipti með því að nota 

stundatöfluna, setja „Búið“ kassa hér og þar um húsið og láta Ara banka í 

matarlok af þeim mat sem hann vildi fá að borða. Veturinn 2009/2010 var 

byrjað að nota vatnsleik sem hluta af boðskiptakennslu. Sett voru lituð 

lok á vaskinn og Ari 

þurfti að koma við 

lokið til að fá 

málingarliti til að 

leika með. Þetta 

krafðist þess að ég 

og Klara urðum að 

vera vel vakandi til 

að missa ekki af 

boðskiptunum þegar 

Ari bað um lit. Um 

vorið voru kröfurnar 

auknar á Ara og hann 

látin taka lokið og rétta til kennara. Við þessa breytingu voru minni líkur 

á því að við misstum af boðskiptunum. Þennan vetur var einnig byrjað að 

Mynd 34. Lituð lok og máling í sama lit vegna 

boðskipta í vatnsleik 
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leyfa einu barni af deildinni að vera með í vatnsleiknum til að auka 

félagssamskipti og boðskipti við fleiri en kennara. 

Veturinn 2010-2011 var haldið áfram með fyrirkomulagið að Ari rétti 

lokið að kennara að fá lit. Einnig var byrjað á því að taka út lokin og setja 

litaða miða í stað þeirra. Það var prófað sig áfram með þessi boðskipti og 

miðarnir voru settir á nærliggjandi borð þannig að Ari þurfti að fara frá 

vatnsleiknum til að ná sér í miða til að biðja um málningu. Eftir áramótin 

var prófað að setja miðana á mismunandi staði á svæðinu og Ari þurfti að 

hafa dálítið fyrir því að átta sig á hvar þeir voru staddir í það og það 

skiptið. Það var haldið áfram að fá barn með í vatnsleikinn þennan vetur 

og stundum voru tvö börn tekin með. Við þetta þurfti Ari að deila 

aðstöðunni með öðrum ásamt því að hafa boðskipti til að fá liti. Ari 

byrjaði smátt og smátt að fylgjast meira með börnunum í leik og stundum 

sást hann herma eftir þeim. 

Boðskipti sem fóru fram í matmálstímum fóru fram eins og sagt er frá 

í kaflanum um matmálstíma hér að framan. Boðskipti með klósettmiða 

(sagt frá ferlinu í kafla 5.4.3) vegnaði vel og hann notaði þá markvist í 

starfi og leik. Ari átti það til að fara á staði og í athafnir sem hann mátti 

ekki, ákveðið var að prófa að nota „stopp merki“ (mynd af rauðri hönd) 

sem honum var sýnd þegar hann var að gera eitthvað sem var ekki í boði. 

Myndin var ekki að virka sem skyldi og hentaði betur að sýna sjálfur sína 

hönd og segði ákveðið „stopp“. 

Mynd 35 Ari í vatnsleik með félaga 



 

83 

Boðskipti í fataklefa jukust mikið veturinn 2010-2011 en þá byrjaði 

Ari að ná athygli hjá mér og Klöru til að fá aðstoð til að klæða sig í 

útifatnað. Einnig vildi hann ekki fara einn út, stundum fór hann út og kom 

síðan til baka til að ná í Klöru. Þá tosaði hann í höndina eða í föt Klöru, 

teymdi hana síðan með sér í útiveru. 

Ígrundun 

Ég tók lítið þátt í kennslu í vatnsleiknum. Einna helst með að fylgjast með 

stuðningsaðila og spjalla við hann hvernig gengi og hvað væri hægt að 

gera til að nýta vatnsleikinn í boðskiptum. Ég var stundum með Ara í 

vatnsleiknum þegar ég var að leysa Klöru af og við þær aðstæður var ég 

aðallega að fylgjast með honum og hugsa um leiðir til að ná boðskiptum 

fram. Eftir að Klara var búin að kenna Ara að nota lituð lok til að fá 

hann til að biðja um málningu til að leika sér með, sá ég tækifæri um 

vorið (Klara í sumarfríi) að fara með boðskiptin á næsta stig. Í framhaldi 

fór ég fram á að Ari myndi rétta mér lokið til að fá umbun (málningu), 

hann var fljótur að tileinka sér þetta. Ég velti fyrir mér hvers vegna mér 

hefði ekki dottið þetta fyrr í hug, ef til vill hefði Ari verið komið lengra í 

boðskiptunum ef ég hefði hugsað út í þetta fyrr. Um haustið þegar Klara 

kom úr sumarfríi gleymdist að segja henni frá þessari þróun (mín mistök) 

og hún hélt uppteknum hætti að láta Ara koma við lokið til að fá 

málningu. Eftir nokkra daga tók ég eftir þessu og talaði við hana síðar 

um daginn. Hún ákvað að prófa daginn eftir og segja takk og rétta fram 

höndina þegar Ari kæmi við lokið (það var sú aðferð sem ég notaði). Ari 

rétti lokið strax í fyrsta skiptið þegar Klara fór fram á það. Eftir dálítinn 

tíma fór ég að huga að því hvað væri hægt að gera næst, Klara kom með 

hugmynd að láta hann horfa á sig þegar hann rétti lokið og leist mér vel 

á hugmyndina og hafist var handa. Þegar Ari rétti Klöru lokið, þá hristi 

hún flöskuna sem málningin var í til að ná athygli hans, við það leit hann 

á Klöru og fékk málningu í umbun. Í eitt af skiptunum sem ég var með 

Ara í vatnsleiknum ákvað ég að athuga hvernig hann brygðist við ef ég 

tæki lokin og setti á nærliggjandi borð. Hann horfði í kringum sig og náði 

í lokin labbaði með þau að vaskinum setti þau þar, tók síðan annað upp 

og rétti mér. Ég hvatti Klöru að halda áfram með þessa aðferð og kom 

öðru hvoru til að fylgjast með. Klara spurði svo hvort hún mætti prófa að 

setja miðana (búið að taka lokin burt og setja í stað litaða miða) annars 

staðar og athuga hvort hann myndi leita af þeim. Ég sá ekkert því til 

fyrirstöðu og var nokkuð spennt að sjá viðbrögðin, Ari stóð sig með prýði 

og leysti þetta vel. 
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5.4.6 Foreldrasamvinna  

Leikskólinn ákvað strax í upphafi að stefna að miklum 

foreldrasamskiptum við foreldra Ara og hafa þá með í ráðum þegar 

einstaklingsnámsskrár voru gerðar. Foreldrar sátu alla teymisfundi sem 

haldnir voru í leikskólanum. Þeir fengu einnig foreldraviðtöl tvisvar á ári 

eins og aðrir foreldrar í leikskólanum. Þeim var sagt af og til að þeir væru 

alltaf velkomnir að koma og fylgjast með starfinu sem viðkom Ara. 

Móðirin gerði það nokkrum sinnum, þá helst í framhaldi af því þegar Ari 

hafði átt erfiða tíma. Mikil samskipti fóru fram í fataklefa og spjallað var 

um Ara og allt annað sem hugurinn langaði til. Ákveðið var að halda 

dagbók sem fór á milli heimilis og skóla. Þetta var gert bæði til að 

fylgjast með framförum Ara og sem upplýsingaflæði til foreldra. Klara 

skráði það helsta sem gert var yfir daginn, þannig að foreldrar vissu hvað 

verið væri að vinna með í það og það skiptið. Skráð var einnig hvað hann 

borðaði og hvort hann hefði haft hægðir í skólanum (Ari átti oft erfitt með 

þær). Foreldrar skrifuðu sjaldan í bókina til baka þótt þeir væru hvattir til 

þess. Síðan komst ég að því að þeir áttu erfitt með að skrifa á íslensku. Ég 

og Klara fórum í heimboð eitt skipti til foreldra Ara til að fá að sjá Ara í 

sínu umhverfi og spjalla við foreldra til að skapa betri tengsl. Klara fór 

aftur í heimsókn á heimili Ara þegar skólagöngu hans í leikskólanum var 

að ljúka, þá til að spjalla við foreldra og veita þeim andlegan stuðning 

fyrir framhaldinu í skólagöngu hans.  

Foreldrar voru aðstoðaðir að kljást við kerfið til að fá aðstoð inn á 

heimilið sem þau áttu rétt á. Þeim var einnig hjálpað, með þeirra 

samþykki, að reyna að fá skammtímavistun og liðveislu fyrir Ara. 

Foreldrar leituðu til mín og Klöru af og til yfir skólaárin, bæði með 

vangaveltur og óskir. 

Ígrundun  

Ég var aðaltengiliður við foreldra fyrir utan Klöru sem var í daglegum 

samskiptum við þau þegar Ari kom í skólann og þegar hann var að fara 

heim ásamt því að hún sat teymisfundi og sá um foreldraviðtöl tvisvar á 

ári eins og gert var með önnur börn í skólanum. Eftir að ég fór í 

veikindaleyfi urðu tíðari foreldraviðtöl að beiðni foreldra.  

Ég var ötul að benda foreldrum á hvaða rétt þau hefðu sér til 

aðstoðar (það sem ég vissi um) og aðstoðaði þau við að sækja um þá 

þjónustu. Ég hafði töluverðar áhyggjur af því að foreldrar væru þreyttir 
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því tengslanetið í kringum þau var sama og ekkert. Þau höfðu engan sér 

til aðstoðar til að hafa Ara einn og einn dag eða nótt. Þegar móðir sagði 

mér frá því að hún svæfi inni hjá honum og læsti þau inni í herberginu, 

þannig að Ari færi ekki meðan hún svæfi. Ég hafði töluverðar áhyggjur af 

því að þau fengju ekki þá hvíld sem þau þyrftu á að halda til að geta sinnt 

Ara alla daga. Ég hafði samband við félagsráðgjafa hjá GRR og spurði 

hvaða ferli þyrfti að fara af stað þannig að foreldrar gætu sótt um 

stuðningsfjölskyldu, hún upplýsti mig um að það ferli færi í gegnum 

svæðisskrifstofu. Hún bauðst einnig til að útbúa bréf því til stuðnings að 

fjölskyldan þyrfti á aðstoð að halda. Það heyrðist ekkert frá 

svæðisskrifstofu og ég tók þá ákvörðun að hringja til þeirra og afla mér 

upplýsinga um hvar málið væri statt í kerfinu. Ég fékk þær upplýsingar 

að foreldrar þyrftu að fylla út eyðublöð og að það ferli færi þá af stað að 

leita eftir hentugri fjölskyldu til að vera með Ara. Foreldrar höfðu 

samband við mig og báðu mig um að vera þessi fjölskylda. Ég velti þessu 

fyrir mér fram og til baka. Ég var þakklát fyrir það að foreldrarnir 

treystu mér fyrir barninu sínu, en eftir umhugsun ákvað ég að það 

hentaði ekki fjölskyldu minni að gerast stuðningsfjölskylda vegna okkar 

heimilisaðstæðna (ég á tvö börn með greininguna ofvirkni) og einnig að 

það gæti komið til árekstra þegar ég væri bæði stuðningsfjölskylda þeirra 

og ráðgjafi í skólanum hjá Ara. Það var erfitt að tilkynna foreldrum 

ákvörðunina og þau voru alveg miður sín. Eftir þetta hugsaði ég mikið 

um að ég væri komin of mikið inn í málefni þeirra og spurði mig hvort ég 

gæti gert þetta á einhvern annann hátt. Ég fann enga einfalda lausn á 

málinu nema vera ærleg við foreldranna og segja að ég vildi þeim allt 

fyrir bestu og myndi hjálpa þeim að fá aðstoð eins og ég gæti. Tíminn 

leið og engin fjölskylda fékkst fyrir þau. Ég hafði aftur samband við 

svæðisskrifstofu og spurðist eftir skammtímavistun fyrir þau. Svörin voru 

að börn á leikskólaaldri fengju ekki inn í skammtímavistun og biðlistar 

væru langir. Ég var ekki sátt við þetta og hafði samband við tengilið GRR 

og bað um aðstoð og ráðleggingar. Tengiliður og félagsráðgjafi GRR sáu 

um að útbúa bréf sem fjallaði um Ara og hans fötlun ásamt því að tala 

um heimilisaðstæður hans. Því miður að mínu mati hefur ekkert gerst í 

þessu efnum þegar Ari hætti í leikskólanum vorið 2011. Tengiliður GRR 

stakk upp á að fá aðstoð inn á heimilið, hún vissi um einhverfuráðgjafa 

sem væri einnig hjúkrunarfræðingur og færi inn á heimili hjá foreldrum 

sem ætti börn með einhverfu og aðstoðaði við að skipuleggja umhverfið 

og leiðbeina þeim í dagsins önn. Ég var ánægð með að eitthvað væri að 
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gerast þeim til aðstoðar. Á svipuðum tíma fengju foreldrar vilyrði fyrir 

liðveislu fyrir Ara en sveitafélagið fann liðveitanda sem hóf störf. Ég var 

ánægð með sjálfan mig að hafa farið í þessa vinnu sem var oft hæðótt og 

torfgreið en þetta var allt í áttina og foreldrar voru komnir með einhverja 

aðstoð. 

Ég útvegaði heimsóknir fyrir foreldra í skóla sem væru í boði fyrir Ara 

þegar hann lyki skólagöngu í leikskólanum. Ég fór með þeim í þessar 

heimsóknir í beinu framhaldi af því gátu foreldrar sagt mér upplifun sína 

og spurt mig spurninga sem brunnu á þeim. Klara kom með okkur í 

heimsóknina í Klettaskóla og eftir að foreldra tóku þá ákvörðun að Ari 

færi í þann skóla, fór hún að hugsa um að það gæti verið möguleiki að 

hún myndi fylgja honum í skólann og kenna honum þar.  

5.4.7 Samskipti við utanaðkomandi sérfræðinga 

Sendir voru tölvupóstar til tengiliðs GRR, með upplýsingaöflun, boðun á 

teymisfundi og fundargerðum. Ég var alltaf viðstödd þegar tengiliður 

mætti í leikskólann og var með í vangaveltum og skráði niður það sem fór 

fram. Tengiliður GRR sá um að hafa samskipti við lækni GRR fyrir 

tilstuðlan míns til að útbúa bréf sem foreldrar fengu í hendurnar þegar 

þau fóru í frí erlendis. Bréfið fjallaði um frávik Ara og óskir um aðstoð á 

flugvöllunum ef þess þurfti. 

Þegar Ari fór í greiningu inn á GRR var gerð skýrsla og 

myndbandsupptaka. Við endurmat að vori 2011 var einnig gerð skýrsla 

um framgang mála hjá Ara og myndbandsupptaka. Þetta var allt sent til 

GRR þegar kallað var eftir því. 

Samskipti við svæðisskrifstofu voru ekki mikil. Þeir voru boðaðir á 

teymisfundi en boðuðu ætíð forföll. Helstu samskiptin voru símleiðis og 

þá helst út af pressu við þá að finna lausn á skammtímavistun fyrir Ara, 

því foreldrar hans voru ekki með tengslanet í kringum sig sér til aðstoðar.  

Seint haustið 2009 var fengin aðstoð inn á heimilið hjá Ara og 

fjölskylduráðgjafin kom í leikskólann til að fá að fylgjast með Ara i starfi 

og leik. Ákveðið var að halda upplýsingarfund í leikskólanum með 

fjölskylduráðgjafanum og segja frá því starfi sem þar fór fram. 

Fjölskylduráðgjafinn var ötull í að koma með ráðleggingar til leikskólans 

um TEACCH nálgunina, hvað væri verið að leggja áherslu á heima og 

hvað væri gott að við myndum aðstoða með til að styðja við foreldra. 
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Eftir að fjölskylduráðgjafinn hóf störf kom hann með reglulegu millibili í 

leikskólann og fékk að fylgjast með Ara í starfi. 

Veturinn 2009-2010 byrjaði liðveisla í starfi með Ara og fékk sá aðili 

að koma inn á leikskólann til að fylgjast með starfinu og sjá hvernig við 

störfuðum með Ara. Liðveislan var starfandi þennan vetur og hætti síðan 

vegna óviðráðanlegra orsaka. Nýr aðili var ráðinn í liðveislu veturinn 

2010 -2011 og fékk hann ráðgjöf frá leikskólanum. 

Það kom sjúkraþjálfi í leikskólann einu sinni í viku frá hausti 2009 og 

var hann fengin til að skoða fæturna á Ara vegna mikils fótapirrings hjá 

honum. Einnig var mikið um tágöngu og áhyggjur vöknuðu um styttingu 

í sinum og taugum í fótum. Sjúkraþjálfinn fylgdist með Ara alltaf annars 

lagið þegar hann kom í skólann. Ásamt því að veita mér, Klöru og 

foreldrum ráðgjöf um teygjuæfingar fyrir fætur og ráðgjöf um skókaup til 

foreldra. 

Félagsráðgjafi hjá GRR var til stuðnings þegar verið var að vinna í að 

fá aðstoð fyrir heimilið hjá Ara og útbjó hann greinagerð og hringdi í 

svæðisskrifstofu ásamt því að vera í samskiptum við mig. 

Ígrundun  

Ég var tengiliður um öll samskipti við sérfræðinga sem snéru að Ara. Ég 

hélt utan um að boða til teymisfunda og stýra þeim. Ég hafði aldrei gert 

þetta áður og vissi raun ekki hvað ég væri að fara út í. Þetta reyndist 

auðvelt fyrir mig og ég skráði samviskusamlega niður fundina og sendi 

fundagerðir til allra sem komu að málum. Ég hafði frumkvæði að því að 

fá sjúkraþjálfa til að skoða fæturna á Ara, sjúkraþjálfinn var hin ljúfasti 

og gerði það fyrir eitt orð. Í framhaldi af því fór Ari að hætta vera 

pirraður í fótunum og gat sofið á næturna en hann hafði átt það til að 

sofa ekki vegna verkja í fótum. Samskipti við svæðisskrifstofu voru 

aðallega símleiðis eins og fram hefur komið, mér var oft heitt í hamsi 

eftir þessi símtöl og þurfti að undirbúa mig fyrir þau með því að ákveða 

að ég ætlaði ekki að reiðast og segja eitthvað sem ég myndi sjá svo eftir 

síðar. Oftast bað ég leikskólastjóra eða aðstoðarleikskólastjóra að sitja 

hjá mér þegar ég hringdi þessi símtöl. Ég gerði það til að minna mig á að 

vera róleg og yfirveguð en ákveðin til að það væri hlustað á mig. 

Ég sá um að gera greinagerð og myndbandsupptöku þegar Ari fór í 

sína fyrstu greiningu hjá GRR. Ég hafði töluverðar áhyggjur þegar 

foreldrar voru boðaðir á skilafund, ég var ekki viss um að þau myndu 
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skilja öll þau fræðilegu orð sem færu þar fram þar sem íslenska var ekki 

þeirra móðurmál. Ég hafði samband við fjölskylduráðgjafa og lét hana 

vita af áhyggjum mínum, viðtökurnar voru góðar og útvegað var túlkur 

fyrir foreldrana til halds og traust. Ég veit ekki hvernig foreldrarnir 

upplifðu það að ég hafi beðið um aðstoð fyrir þau, þau hafa aldrei talað 

um það. Í mínum huga var alveg nóg að fá einhverfugreiningu á barnið 

sitt og átta sig á því, en þurfa ekki líka að leggja sig allan fram að skilja 

fagmálið sem verið er að nota samhliða áfallinu. Því það er algengt að 

foreldrar fái áfall við greingu um sitt barn (Guðrún Þorsteinsdóttir, 

2010; Mansell og Moris, K., 2004) 

5.4.8 Ráðgjöf og samvinna 

Veturinn 2008-2009 fór ráðgjöf aðallega fram frá minni hálfu inn á deild 

og í einstaklingsþjálfun. Veturinn 2009-2010 voru ákveðnir 

samráðsfundir milli míns og Klöru einu sinni í viku, þeir féllu oft niður 

vegna þess að ég sá um afleysingu (vann með Ara) þegar Klara fór í 

undirbúning. Á þessum fundum var talað um allt það sem viðkom Ara, 

einstaklingsnámskrár, einstaklingskennslu, boðskipti og fleira. Veturinn 

2008-2009 sá ég um að leysa Klöru af í kaffitíma, það er að segja þegar 

enginn annar á deildinni gat gert það. Veturinn 2009-2010 sá ég fast um 

afleysingu í kaffi einu sinni á dag og stundum hinn kaffitímann þegar 

engin var til að leysa af. Stundum sá ég um afleysingu þegar Klara tók 

undirbúning og tók við Ara þegar starf Klöru lauk á daginn (um kl. 15.00) 

og var með hann þangað til foreldrar sóttu Ara. Það var margt sem 

breyttist veturinn 2010-2011 vegna tilkomu aukastuðnings við Ara. Þá sá 

Klara og aukastuðingurinn yfirleitt um að leysa hvort annað af í kaffi og 

aukastuðningurinn sá um Ara þegar Klara var í undirbúning. Með þessu 

fyrirkomulagi voru samráðsfundir milli mín og Klöru markvissari og 

rútína hélst á að við hittust einu sinni í viku. Ég kom oft inn á deild eða 

þar sem unnið var með Ara og fylgdist með (var á gæjum til að trufla 

ekki) og gaf ráðleggingar í framhaldi til Klöru á samráðsfundunum okkar. 

Ígrundun 

Ég reyndi að fara sem oftast inn á deild til að fylgjast með Ara í starfi. Ég 

lagði mig fram við að hrósa Klöru í starfi og hvetja hana áfram, því ég 

taldi það skipta miklu máli að Klara fengi hvatningu vegna þess að sumir 

dagar voru mjög erfiðir. 
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Ég fann stundum að ég var orðin þreytt á því að leysa af í kaffi sem 

var á mismunandi tímum og geta ekki leyst af með reglulegum hætti. Við 

þessar aðstæður kom upp samviskubit og ég varð jafnvel stressuð við það 

sem ég var að gera og var ekki með fullan huga við verkið þar sem ég var 

alltaf að hugsa um Klöru sem þurfti á hvíld að halda. Stundum var hægt 

að láta starfsmann af deildinni leysa af í kaffi, en staðan var þannig að 

það gat ekki hver sem er verið með Ara í starfi þar sem hann gat tekið 

„köst“ sem ekki allir starfsmenn réðu við. 

Ég var yfirleitt kölluð á deildina þegar Ari fékk stór „köst“. Þá fór 

hann í sjálfsmeiðandi hegðun og það tók mikið á starfsmanninn að koma 

í veg fyrir að hann slasaði sig og við það skapaðist hætta að Ari slasaði 

einnig starfsmanninn. Yfirleitt henti ég frá mér því sem ég var að gera 

eða bað afsökunar ef ég þurfti að fara af fundi og fór strax til að aðstoða. 

Það var ákveðið að ef ég sæti á stórum fundum væri ég ekki kölluð til. 

„Köstin“ gátu staðið yfir í meira en klukkutíma og það var ekki hægt að 

láta fólk bíða og oft reyndist erfitt að ná öllum saman á slíka fundi. Ég 

veit ekki hvers vegna ég tók „köstin“ hjá Ara öðruvísi inn á mig en flestir 

starfsmenn, líklega er það reynsla sem ég fékk hér áður fyrr þegar ég 

vann með fötluðum börnum á sumardvalarstað. Einnig tel ég að eiga sjálf 

tvö ofvirk börn, búi til einhverskonar skráp til að takast á við erfiðleika 

sem þessa og taka það ekki persónulega.  

Samráðsfundir með Klöru voru að mínu mati mjög þarfir. Þá var hægt 

að tala um hlutina fram og til baka og velta fyrir sér leiðum og skiptast á 

skoðunum. Ég upplifði að fundirnir væru mikilvægir fyrir Klöru til að fá 

að losa sig aðeins inn á milli, fá að tala út um hlutina og fá staðfestingu á 

að hún væri að gera gagnlega hluti með Ara. Oft fannst mér ég þurfa að 

benda Klöru á að hún væri að gera góða hluti. Klara upplifði oft að hún 

væri ekki að gera neitt markvisst og þá var nauðsynlegt að ræða það til 

hlítar, setja fagorð á litlu hlutina sem hún var að kenna í daglegu amstri 

og benda á það sem væri verið að gera gott. Þetta var gott fyrir mig, því 

þá þurfti ég að horfa á starfið með kennaraaugunum og setja orð á það 

sem verið væri að gera alla daga. Við það eitt sköpuðust umræður um að 

það væri svo einkennilegt að hlutir eins og klósettþjálfun væri oft ekki 

talin vera svo merkileg ein og sér eða það að láta Ara klæða sig í húfu 

áður en hann fór út. Ég vil leggja áherslu á að samráðsfundirnir voru að 

skila sínu með því að styrkja Klöru í starfi með Ara og finna í sameiningu 

næstu skref í kennslu. 
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5.4.9 Annað 

 Hvíld 

Ari fór í hvíld einu sinni á dag frá því að hann byrjaði í skólanum og 

þangað til að hann hætti vorið 2011. Veturinn 2008-2009 sofnaði hann 

stundum, þó ekki alltaf. Hann var einn í hvíld og lá á dýnu upp við vegg, 

ég eða Klara láum við hlið hans og komum í veg fyrir að hann væri á 

ferðinni í hvíldinni. Á þessum tíma þoldi Ari ekki að hafa nein hljóð á 

hvíldartíma og var reynt að verða við þeim óskum. Það þurfti ekki mikið 

til að hann truflaðist og umgangur í gegnum herbergið var tíður til að 

byrja með, þar sem þetta herbergi var þannig staðsett að það þurfti að 

ganga í gegnum það til að komast út af deildinni í starfsmannarýmið. 

Fljótlega var ákveðið að starfsfólk á deildinni færu ekki í gegnum 

herbergið að nauðsynjalausu, helst eingöngu með matarvagninn. Annars 

fóru þeir út um útihurðina og fóru inn um aðalinngang skólans. Það voru 

settir upp miðar utan á hurðirnar sitt hvorum megin við herbergið til að 

minna fólk á að Ari væri í hvíld inni í herberginu og sýndi starfsfólk 

þessu almennan skilning. Ara gekk betur að sofna þegar umgengnin 

minnkaði. Hann átti erfitt með að vakna og fór stundum í „köst“ þegar 

hann var vakinn. Það gat tekið upp í klukkutíma að róa hann niður eftir 

„kastið“. 

Veturinn 2009-2010 var prófað að láta Ara vera með öðru barni með 

sérþarfir í hvíld í kennsluherberginu en það reyndist ekki vel, því Ari gat 

ekki verið kyrr ef hitt barnið þurfti að hreyfa sig og hann truflaðist við 

minnsta hljóð og náði ekki slökun. Það var aftur farið í herbergið sem 

hann var í áður. Þennan vetur fór Ari að geta þolað betur þegar starfsfólk 

fór í gegnum herbergið. Byrjað var á því að hafa rólega tónlist lágt stillt 

meðan hvíldin fór fram og Ari virtist þola það vel. Þennan vetur fór Klara 

og ég að taka eftir því að Ari átti stundum erfitt með að liggja á bakinu í 

hvíldinni, hann varð pirraður og virtist líða illa. Hann fékk því að sitja á 

dýnunni sinni þegar þannig stóð á. Eftir að hafa fylgst með honum fór 

okkur að gruna að um bakflæði gæti verið að ræða því hann virtist ropa 

og hristist síðan allur á eftir. Einnig virtist hann stundum fá matinn aftur 

upp í kok og kyngdi honum aftur.. 

Veturinn 2010-2011 var enn notað sama herbergið fyrir hvíld, hann 

var hættur að sofna en lá eða sat á dýnunni á meðan hvíld fór fram. Á 

þessum vetri var lögð áhersla á að nota sögur og tónlist til að gefa Ara 
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skilaboð hvenær hann væri búin í hvíld. Hlustað var á sömu söguna aftur 

og aftur, þegar sögunni lauk mátti Ari setja koddann sinn í „Búið“ 

kassann og hvíld lauk. Þegar Ari var búin að ná þeirri færni að vera kyrr á 

meðan sagan var spiluð var tíminn lengdur og hlustað var á lag á eftir og 

þannig koll af kolli. Hann gat legið eða setið uppi í þrjú korter vorið 2011 

og við upplifðum að hann slakaði á og fengi hvíld. Suma daga þurfti að 

stoppa hann ítrekað af að skila koddanum í „Búið“ kassann, þá var sagt 

seinna og honum beint rólega á dýnuna, sem hann og hlýddi. Meint 

bakflæði hafi alltaf meiri og meiri áhrif á líðan hans og því sat hann oftar 

og oftar. Ég og Klara fórum að tengja þessari líðan við matinn sem hann 

borðaði í hádeginu, ef Ari hafði borðað mikið og hratt voru meiri líkur á 

vanlíðaninni og einnig ef um sterkan mat var að ræða. 

 Íþróttasalur 

Íþróttasalurinn var notaður sem afþreying. Í salnum fékk Ari nokkuð 

frjálsar hendur, fyrir utan að fara út úr ríminu, þar gat hann hlaupið um og 

hreyft sig frjálst án afskipta. Salurinn var oft notaður sem hvíld fyrir 

Klöru því þar þurfti hún ekki í sífellu vera að passa Ari gagnvart hinum 

börnunum eða að hann myndi hverfa efa hún liti af honum andartak. 

Veturinn 2009-2010 byrjaði Ari að sækja meira og meira í Klöru og 

hún fór að leika við hann með bolta, á litlu trampólíni og leyfa honum að 

hlusta á tónlist. Stundum var dansað saman eða verið að kitla og ærslast. 

Ari átti það til að taka dót og henda út um gluggann, þetta gerði hann 

einnig heima. Ákveðið var að nota salinn í kennslu til að láta hann hætta 

þessu. Ef hann henti dóti út var hann leiddur af Klöru út og þau náðu í 

dótið í sameiningu. Það skipti ekki máli hvernig viðraði, það var farið út 

eins og þau stóðu, berfætt í snjóinn eða í rigninguna. Þetta var gert því ef 

þau hefðu farið að ná í skófatnað eða annað var talið að hann myndi ekki 

tengja það að henda út um gluggann við það að sækja hlutinn. Tíminn 

væri of langur á milli athafnanna. Þetta ferli stóð yfir í töluverðan tíma, 

en smátt og smátt hætti það. Ari á það til að henda dóti út um glugga, en 

hann virðist ekki gera það nema þegar engin sér til. 
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Veturinn 2010-2011 var byrjað að bjóða öðrum börnum með í salinn 

þegar farið var með Ara þangað. Hann var lítið að skipta sér af þeim í 

upphafi, en fór síðan að fylgjast betur með þeim og nálgast þau á sínum 

forsendum. Hann var ekki í leik með þeim en hætti smátt og smátt að láta 

viðveru þeirra trufla sig þegar hann var að fara um svæðið. Ari fór að 

verða duglegri að sækja í Klöru og tók í hönd hennar og leiddi að 

einhverju áhöldum til að fá aðstoð. Einnig sótti hann í Klöru til að dansa 

við tónlistina sem var verið að spila. 

 Listaskáli 

Listaskáli er svæði í leikskólanum þar sem börnin voru í ýmsu skapandi 

starfi þar á meðal að mála. 

Veturinn 2008-2009 var ekki unnið markvisst í starfi í listaskála með 

Ara. Veturinn 2009-2010 var byrjað að láta Ara gera einföld verkefni eins 

og að setja hluti í dollu í listaskála. Hann sat þá við borð, ég eða Klara 

vorum með honum. Þetta var gert til þess að hann vendist að vinna við 

borð á svæðinu og hann tengdi svæðið við að vinna verkefni þar. Annar 

sullstaðurinn hans Ara var staðsettur í listaskála og því vildi hann sækja í 

sullið þegar hann var þar inn í öðru starfi. Þegar Ari var búin að venjast 

að gera aðra hluti í listaskála en að sulla var farið í það að útbúa verkefni 

í að mála, leira ásamt fleiru. 

Mynd 36. Ari í íþróttasal með félögum 
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Veturinn 2010-2011 var sett upp skipulögð verkefni í málningu. 

Verkefnin voru útbúin þannig að þau höfðu upphaf, endi og að sýnileg 

væri hvernig átti að vinna þau. Í fyrstu var unnið með svipuð verkefni inn 

á deild. Þar var hann í umhverfi sem hann var vanur að vinna í og því var 

talið ákjósanlegt að byrja í kennslu í list þar. 

Þennan vetur voru í fyrsta skipti útbúin verkefni í kringum árstíðir 

eins og jól og páska. Ari útbjó til dæmis páskaskreytingu sem hann tók 

með sér heim. 

Mynd 37. Ari í listsköpun á deild 

Mynd 38. Þriggja þrepa Listsköpunarverkefni í leistaskála. 
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 Útivera 

Ari hefur alltaf verið duglegur að vera í útiveru og hefur alltaf sótt í hana.  

Veturinn 2008-2009 var útiveran notuð sem afþreying fyrir Ara. Klara 

eða aðrir þurfti að fylgja honum eftir í öllu því sem hann gerði. Ef hin 

börnin í útveru komu of nálægt átti hann það til að rífa í hár þeirra eða 

bíta. Því var mikilvægt að vera í nálægð við hann til að geta gripið inn í 

sem fyrst. Ari eirði sér ekki við neitt sérstakt viðfangsefni. Hann var 

meira í því að hlaupa um svæðið, hoppa og blaka höndum. Gönguferðir 

voru fastur liður í daglegu starfi, þær voru nýttar sem hvíld og notuð var 

oft kerra til að hafa hann í þessum ferðum. Notkun á kerru var einnig 

hvíld fyrir Klöru og deildina til að fá pásu frá áreiti Ara. Ari sat kyrr og 

það þurfti ekki að hafa mikil afskipti af honum. 

Veturinn 2009-2010 var byrjað að fara í gönguferðir með því að leiða 

Ara, hann átti það til að setjast niður þar sem hann var staddur og ef 

honum mislíkaði eitthvað beit hann frá sér. Undir vor 2010 var hann því 

sem næst hættur að bíta við þessar aðstæður. Það þurfti að hafa góðar 

gætur á honum, því hann átti það til að rífa sig lausan úr hönd og hlaupa í 

burtu og skipti þá ekki máli hvar hann var staddur eða hvað var í kringum 

hann. Kerruferðum var haldið áfram og í sama tilgangi og árinu áður, 

þeim fór þó fækkandi. Ari eirði sér orðið betur í útiveru á leiksvæði 

leikskólans. Hann fór að sækja í það að róla og vega. Klara ýtti honum í 

Mynd 39. Listsköpunarverkefni í listaskála. Mála 



 

95 

rólunni og sat stundum undir honum í henni. Verið var að prófa sig áfram 

að láta hann hafa frumkvæði um að biðja um að láta ýta sér, sem hann og 

gerði með því að fara úr rólunni og tosa í Klöru. Ef það var barn fyrir í 

rólunni þegar hann kom, fór hann að rólunni og beið eða reyndi að 

komast upp í hana. Ef hann beið við róluna var hann staðsettur fyrir 

framan hana þannig að barnið sem var að róla gat ekki rólað. Börnin voru 

dálítið smeyk við hann og oft á tíðum fóru þau úr rólunni til þess að 

forðast samskipti við hann við þessar aðstæður. Ari sótti mikið í bolta og 

driplaði þeim á undan sér og hoppaði í leiðinni. Þetta skapaði töluverð 

vandræði því hann tók boltana af hinum börnunum og börnin hörfuðu 

undan honum. Því var tekið á það ráð að hann fékk sér bolta (ekki eins og 

boltarnir sem voru á leiksvæðinu) og fékk fullan aðgang að honum. Á 

tímabili fór hann að henda boltanum út fyrir girðinguna. Boltinn var 

sóttur og hann hélt uppteknum hætti. Þá var ákveðið að hann yrði tekinn 

með að sækja boltann. Það átti að segja „stopp“ við hann þegar hann 

henti boltanum og í framhaldi yrði boltinn setur inn í skúr og sagt 

„seinna“. Ari var ekki alltaf sáttur við þetta og beið við skúrinn eða fór og 

tók bolta af hinum börnunum. Það þurfti að fylgja ákvörðunin eftir og 

taka boltann af honum og segja „seinna“. Ari byrjaði að prufa að nota 

hjól á vordögum, bæði hlaupahjól og þríhjól. Hann stoppaði stutt við í 

hvert skipti,  

Veturinn 2010-2011 var 

kerran lítið notuð, helst ef Ari 

var í mjög erfiðu dagsformi. 

Annars var eingöngu látið hann 

fara í gönguferðir við hönd. Á 

þessum tíma uppgötvaðist að 

Ari gat ekki leitt nema í hægri 

hönd, við þá uppgötun var farið 

af stað með kennslu að skipta 

um hönd af og til í hverri ferð. 

Úthaldið var fljótt að aukast hjá 

honum og við það skapaðist það svigrúm að hægt var að fara í lengri 

ferðir. Farið var á svæði sem Ari gat fengið að vera frjáls, þá hljóp hann 

um og hoppaði. Ari sótti áfram í að róla og gat orðið rólað með öðru 

barni. Ef rólurnar voru uppteknar settist hann á milli róla og beið þangað 

til að róla losnaði. Hann var duglegri við að sækja í Klöru og láta hana 

ýta sér, einnig gat hann orðið ýtt sér sjálfur. Farið var að kenna honum að 

Mynd 40. Ari að róla á útisvæði 

leikskólans 
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moka í sandkassanum. Hann vildi lítið vera við það en þó helst að taka 

föturnar af hinum börnunum og sturta sandinum úr þeim. Ari sótti meira 

og meira í hjólin og tolldi lengur og lengur við þau. Hann hafði 

frumkvæði að láta Klöru vera með sér á hlaupahjólinu og ýta sér og Klöru 

áfram. Ari gat orðið sjálfur opnað hliðið út af skólalóðinni og þurfti þess 

vegna að hafa góðar gætur á honum. Hann var ekki að hugsa um 

umhverfið þannig að ef hann fór út fyrir hljóp hann burt og hugði ekki að 

sér. Á þessum tíma þurfti Klara ekki að fylgja Ara eftir í hvert fótmál, 

nóg var að hafa hann í sjónfæri og í viðbragsstöðu að grípa inn í ef þess 

þurfti. 

Ígrundun 

Ég sá stundum um að vera með Ara í hvíld, þetta var yfirleitt rólegur tími 

og ég mátti jafnvel strjúka bak og fætur á honum, sem var ekki vanalegt. 

Ara þótti gott að handfjatla armband sem ég var með og sofnaði hann út 

frá því. Ég hafði áhyggjur af grunuðu bakflæði og las mér til um það og 

miðað við það sem stóð var Ari með bakflæði og það var rætt við 

foreldra. Þeir leituðu álits hjá heimilislækni sem taldi ekkert að. Það var 

síðan ekki fyrr en snemma á vorönn 2011 sem þau fengu tíma hjá 

meltingarsérfræðingi sem staðfesti að um bakflæði var að ræða og Ari 

fékk lyf við því. Lyfin virtust vera að gera eitthvað gagn en samt ekki 

nægjanlegt. Ari á aftur tíma hjá þessum lækni sumarið 2011 og á þá að 

skoða þetta nánar og jafnvel láta hann í rannsókn. Að minni hálfu tel ég 

að þetta ferli hafi verið of hægt og ekki hafi verið hlustað nægjanlega á 

foreldra (kannski vegna þess að íslenska er ekki þeirra móðurmál) og 

hefði verið hægt að aðstoða Ara miklu fyrr þannig að hann hefði ekki 

þurft að vera með þessi óþægindi sem trufluðu hann í daglegu starfi 

ásamt hvíld og svefni. Ég velti fyrri mér hvort ég hefði átt að bjóðast til 

að fara með foreldrum til heimilislæknisins, en fannst það kannski of 

mikið inngrip af minni hálfu sem sérkennslustjóri Ara.  

Aðkoma mín að salnum var með því móti að Ari var þar stundum 

þegar ég leysti Klöru af og ég fylgdist stundum með henni og Ara í 

samskiptum þar. Það var gaman að sjá hversu mikil samskiptu fóru orðið 

fram í salnum og ég þurfti oft að benda Klöru á hvað væri mikið að 

gerast í salnum. Ari sótti í Klöru og bað hana að leika við sig á sínum 

forsendum. Hann vildi hlusta á vissa tónlist og „bað“ Klöru um að dansa 

með sér. Í samvinnu við Klöru var ákveðið að kenna Ara að hætta að 

henda dóti út um gluggann í salnum, við ákváðum í sameiningu hvernig 



 

97 

best væri farið að því. Ég var að vísu ekki á sama máli og Klara, þ.e. að 

ögra Ara með því að hafa gluggana opna og hluti í gluggakistunni fyrir 

framan, en það var hún sem var að kenna Ara þessa hegðun og því skipti 

ég mér ekki af því heldur fylgdist með úr fjarlægð. Stundum velti ég fyrir 

mér hvað ég ætti að skipta mér mikið af þegar Klara var að prófa sig 

áfram og komst að þeirri niðurstöðu að hún yrði að fá töluvert frjálsræði 

til að þreifa sig áfram í starfinu og við þyrftum ekki alltaf að horfa á 

hlutina á sama hátt. 

Aðkoma mín að listaskála var því sem næst enginn. Ég held að ég hafi 

ef til vill verið með honum þar í starfi fimm til sex sinnum og þá þegar 

hann var að vinna einföld verkefni eins og að setja smáhluti í dós/dollu. 

Ég fór oft með Ara í gönguferðir þegar ég var að leysa Klöru af. 

Yfirleitt leiddi ég hann í göngu. Einstaka sinnum notaði ég kerruna og þá 

einna helst þegar dagsformið hjá Ara var ekki nægilega gott eða hann 

hafði verið í starfi þar sem miklar kröfur voru gerðar til hans. Í einni 

gönguferðinni uppgötvaði ég að hann gat ekki leitt mig nema með vinstri 

hönd (hægri hönd á mér). Þar sem ég vil alltaf hafa börnin sem ég er að 

leiða fjær umferðinni talaði ég við Klöru að við yrðum að kenna Ara að 

geta leitt með báðum höndum sem hún var til í að gera. Miklar umræður 

spruttu með notkun á kerru, mín skoðun var að Ari þyrfti að hætta nota 

kerruna þar sem það samræmdist ekki hans aldri og hann gæti 

auðveldlega gengið. Klara kom með þau rök á móti að hún notaði 

kerruna sem hvíld fyrir sig og hann. Eftir þessa umræður minkaði notkun 

á kerrunni en hún var notuð af og til þegar Ari átti erfiða daga. Ég var 

sátt við það og vissi að Klara hafði í huga að kerran væri eingöngu notuð 

þegar hún treysti sér ekki í gönguferð eða til að fara með Ara út úr 

áreitum leikskólans þegar hann var þreyttur. Stundum þegar ég var með 

Ara í afleysingu vorum við á útisvæði leikskólans, þá fylgdi ég honum 

eftir og hvatti hann til að prufa leiktækin á lóðinni eins og vega, moka 

eða hjóla. Suma daga var hann tilbúin að leyfa mér að aðstoða sig en 

aðra daga var hann ekki í formi til þess. Við vorum mikið í rólunni og ég 

byrjaði að koma af stað boðskiptum að láta hann sækja mig ef hann vildi 

láta ýta sér. Stundum snéri ég baki í hann þannig að hann þyrfti að hafa 

fyrir því að ná sambandi við mig, hann fór úr rólunni og tosaði mig að 

rólunni. Ég var himinlifandi þegar hann gerði þetta í fyrsta skiptið, fram 

að þessu hafði hann setið í rólunni og beðið eftir því að ég kæmi. Ég tók 

þátt í öllu því sem kom að útiverunni að einhverju leyti, þrátt fyrir að það 

væri ekki daglega. 



 

98 



 

99 

6 Umræða og vangaveltur 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður leitast við að svara niðurstöðum 

rannsóknarspurninganna sem lagt var af stað með í upphaf. 

Rannsóknarspurningarnar mínar og markmið voru: 

 Hvaða möguleika hafði ég sem sérkennslustjóri til að auka við 

þekkingu mína og færni með því að kenna barni með 

einhverfu í TEACCH þjónustulíkaninu?  

 Hvað lærði ég af aðkomu minni að kennslu barns með 

einhverfu í leikskóla? 

Markmiðin voru tvö með þessari rannsókn, í fyrsta lagi var að skoða 

sjálfa mig í starfi með það fyrir sjónum að verða betri 

kennari/sékennslustjóri í skipulagðri kennslu innan TEACCH 

þjónustulíkansins. Hitt markmiðið var að skrif þessi gætu frætt og 

leiðbeint öðrum kennurum hvernig hægt er að nota TEACCH nálgunina í 

kennslu barna með einhverfu. 

6.1 Þekking mín á TEACCH 

Þegar ég byrjaði að vinna í leikskólanum var ég blaut á bak við eyrun 

þegar kom að kennslu barna með einhverfu og það var mikið sem ég 

þurfti að læra og skilja. Fyrsta veturinn minn voru þrjú börn með 

einhverfugreiningu og undir vorið bættist fjórða barnið við. Það var því 

mikið að gera og mikið utanumhald þurfti að vera til staðar til að fylgja 

eftir kennslu og vera í samskiptum við foreldra og utanaðkomandi 

sérfræðinga. Ég tel að ég hafi staðið mig vel miðað við aðstæður. Ég var 

þó oft óörugg um hvað ég ætti að gera en aðrir virtust ekki taka eftir því. 

Starfsfólk leitaði til mín og ég gaf ráð eins og ég mögulega gat miðað við 

þá þekkingu sem ég hafði. Ég var dugleg að leita mér upplýsinga til 

tengiliðar GRR og sálfræðings skólaskrifstofu sveitafélagsins og er ég 

þeim þakklát fyrir ráðgjöf, þolinmæði, hvatningu og að hafa haft trú á 

mér í starfinu. Þetta var ekki auðvelt og oft var ég við það að gefast upp 

og langaði helst að helga mig einu barni. En þar sem ég fór í starfið með 

því sjónarmiði að láta gott af mér leiða og að allir hefðu sama rétt til 

náms út frá sjálfum sér, var ekkert annað í boði en að halda áfram og gera 

mitt besta því æfingin skapar meistarann. 
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Reynsla er lykilatriðið að mínu mati þegar kemur að þekkingu að 

vinna í Skipulagðri kennslu. Því meira sem ég vann við kennsluna þeim 

mun öruggari varð ég og þekking mín jókst með hverjum mistökum sem 

ég gerði. Að fara á namskeið hjá GRR var nauðsynlegur grunnur til að 

kynnast sögu og aðferðafræði TEACCH. Ég mæli með því að allir sem 

eru að vinna í Skipulagði kennslu fari á sams konar námskeið áður en 

hafist er handa innan leikskóla. Fyrsta námskeiðið mitt um einhverfu stóð 

undir væntingum hvað varðar að öðlast þekkingu á einhverfu og í hverju 

hún væri fólgin. Það gerði mér frekar kleift að setja mig í spor Ara og 

hugsa út frá því hvernig einhverfan var að hefta hann í starfi. Ég gat því 

verið með opinn huga um hvernig umhverfið og skipulagið þyrfti að vera 

til að koma á móts við að einhverfan tæki ekki völdin. Námskeiðið sem 

ég fór á hjá GRR í Skipulagðri kennslu kom sér einnig vel fyrir mig. Það 

var gott að fá fyrirlestra frá sérfræðingum og ómetanlegt að fá að spreyta 

sig við kennslu með einhverfum nemanda. Námskeiðið var sett upp 

þannig að hluti af því voru fyrirlestrar og hluti verkleg æfing með 

stuðning og leiðsögn frá fyrirlesurum. Ég hefði viljað komast á 

framhaldnámskeið. Því um leið og ég byrjaði að vinna eftir Skipulagðri 

kennslu komu upp spurningar og vangaveltur sem gott hefði verið að fá 

að ræða um við sérfræðinga á sviðinu og bera sig saman við þátttakendur. 

Ég, Klara og móðir barnsins fengum einstaklingsmiðað 

þjálfunarnámskeið á vegum GRR sem var mikilvægt að mínu mati. 

Námskeiðið var sett upp þannig að fræðileg umfjöllun var haldin hjá 

GRR dagspart og síðan komu tveir einhverfuráðgjafar frá GRR dagspart 

inn í leikskólann og leiðbeintu í starfinu með Ara. Ég myndi vilja sjá þess 

háttar námskeið einu sinni á ári þegar unnið er með barn með einhverfu 

eins og Ara. Það eru fáir nemendur með jafn alvarlega einhverfu og Ari 

hér á landi. Lítil þekking virðist vera á meðal almennra kennara til að 

ráða við þannig tilfelli. Það er því erfitt að fá leiðsögn og upplýsingar frá 

öðrum starfandi kennurum sem eru að vinna eftir Skipulagðri kennslu. 

Kosturinn við það er að þá „neyðist“ maður til að prófa sig meira áfram 

með aðferðir og hugmyndir og fær þ.a.l. mikla praktíska reynslu og 

þekkingu, þó svo mistökin verði hugsanlega fleiri. 

Fræðiorðin sem notuð voru í kringum kennslunna vöfðust töluvert 

fyrir mér, en með dyggri aðstoð bóka og tengiliðar GRR komst ég smátt 

og smátt inn í orðaforðann. Ég tel að það væri mjög gott fyrir starfsfólk 

sem er að fara vinna í Skipulagðri kennslu að fá einhverskonar orðabók í 

hendurnar sem útskýrði þýðingu hugtaka og hlutverk þeirra í kennslunni. 
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Kennarinn gæti þá verið fljótari að hefja beina kennslu og minni orka færi 

í að skilja þýðingu hugtaka. Það gæti einnig lágmarkað misskilning og 

auðveldað kennurum að bera saman bækur sínar ef allir eru með 

sameiginlegan skilning á fræðilegum hugtökum. 

Gríðarlega mikil vinna hefur farið fram í leikskólanum til að hjálpa 

honum Ara. Framfarir hafi verið misjafnar eftir því hvað er verið að 

kenna í hvert skipti. „Köstin“ hjá Ara eru orðin fátíð sem er besti 

mælanlegi árangur starfsins. Kennarar hafa þurft að fikra sig áfram í 

kennslu og þekkingu á TEACCH hugmyndafræðinni og oft hafa þeir 

þurft að stíga skref til baka til fá betri skilning á kennsluaðferðinni.  Þessi 

reynsla tel ég vera þá mikilvægustu í því starfi sem ég hef unnið til að 

miðla til annara kennara sem eru að vinna með börnum með einhverfu og 

ein af meginástæðum fyrir því að ég ákvað að skrifa um aðkomu mína að 

kennslu Ara.  

Ég tel mig hafa lært mikið um sjálfa mig eftir að hafa unnið með Ara í 

Skipulagðri kennslu sem mun reynast mér vel í framtíðinni, bæði sem 

kennari og persóna. Eftir að hafa farið í gegnum svona mikla vinnu að 

afla mér þekkingar, hefur sjálfstraust mitt aukist og tel ég mig geta tekist 

auðveldlega á við kennslu með börnum með einhverfu á ásættanlegan 

hátt bæði fyrir mig sjálfa og nemandann. Ari hefur því raunverulega 

hjálpað mér til að verða betri kennari og sérkennslustjóri. Þolinmæði og 

þrautseigja hefur verið eitt að aðalsmerkjum þessa starfs míns með Ara. 

Möguleikar til að auka við þekkingu sína í vinnu á við þessa eru til staðar 

en það þarf að bera sig eftir hjálpinni og oftar en ekki læra af reynslu. 

Einn mikilvægast lærdómurinn er að skilja að það næst ekki árangur með 

því að flýta sér um of heldur leyfa þroska nemandans að ráða ferðinni.  

6.2 Samskipti við aðra sem eru að vinna með TEACCH 

Ég og stuðningsaðili fórum í heimsókn í aðra leikskóla sem voru að vinna 

eftir TEACCH hugmyndafræðinni. Því miður fékk ég lítið út úr þeim 

heimsóknum þar sem nemendurnir þar voru á allt öðru stigi og Ari í 

þroska. Samt sem áður fékk ég nokkrar hugmyndir af verkefnum sem 

hægt væri að nota fyrir Ara í kennslu sem ég mun einnig geta nýtt mér 

síðar meir í starfi með öðrum nemendum með einhverfu. 

Sérkennslustjórar á viðkomandi stöðum voru það vingjarnlegir að leyfa 

mér að taka myndir af verkefnunum og þ.a.l. hef ég alltaf möguleika að 

skoða myndirnar og nýta mér hugmyndirnar í starfi. 
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Heimsóknin sem við fórum í Klettaskóla var mjög árangursrík. Þar 

fékk ég staðfestingu á að við værum á réttri leið þrátt fyrir ýmsar 

hindranir. Ég velti fyrir mér hvort starfið hjá okkur hefði getað gengið 

betur ef við hefðum heimsótt Klettaskóla í upphafi starfsins. Á móti hefði 

okkur allt eins geta fallist hendur við að upplifa fyrirfram það erfiða starf 

sem væri framundan.  

Veturinn 2009-2010 bauðst mér að vera með í hópi kennara sem 

hittust reglulega til að spjalla um upplifun sína og starf í kringum 

Skipulagða kennslu í leikskólum. Ég þáði boðið en gat því miður ekki 

mætt á fundi vegna anna. Ég tel að fyrirkomulag sem þetta væri gott fyrir 

kennara til að geta lært af reynslu annara og miðla af þekkingu sinni. Við 

erum að rekast á svipuð viðfangsefni og vandamál í starfinu og vantar oft 

endurgjöf einhvers sem er í svipuðum sporum sem og hvatningu til að 

halda áfram. Ég myndi vilja sá eitthvað þessu líkt þróast innan 

sveitafélaga til stuðnings við kennara í starfi með nemendum með 

einhverfu. Reynslan og þekkingin er því miður of oft falin og þarna er 

upplagt tækifæri fyrir sveitafélagið að nýta mannauð sinn og sjá til þess 

að þekkingin nái til fólks. Starfsmaður með reynslu er mikilvægasta 

auðlind leikskóla sveitarfélaga og því ber að nýta hann til framfara fyrir 

leikskólastarfið. 

6.3 Hvar liggja mörkin mín sem fagmaður? 

Þegar ég var að vinna með gögnin í rannsókninni og skrá niður velti ég 

fyrir mér hvort ég hafi stigið út fyrir mitt verksvið sem sérkennslustjóri. 

Ég gæti hafa gengið of langt með því að aðstoða foreldra með ýmis 

málefni sem flokkuðuðst ekki undir mitt verksvið. Þá hef ég í huga atriði 

eins og ýta eftir stuðningafjölskyldu, liðveislu, skammtímavistun, vera í 

samskiptum við félagsráðgjafa bæði hjá sveitafélaginu og GRR til að ýta 

eftir málum. Þetta ætti væntanlega að falla undir verksvið foreldra og ég 

sem fagmaður hefði líklega átt að leiðbeina þeim hvert þau ættu að leita 

til að fá aðstoð. Hins vegar voru málin frekar snúin þar sem foreldrar Ara 

virtust nokkuð áttavillt í stöðu sinni, þekktu ekki íslenskt félagsmálakerfi 

og virtust ekki gera sér grein fyrir réttindum sínum og barnsins til að fá 

aðstoð. Hverjar sem ástæður foreldra voru breyttu þær ekki því að í huga 

mínum voru hagsmunir Ara í brennidepli og það hugleiknir mér að mig 

langaði til að aðstoða fjölskylduna eins og ég mögulega gat hvort sem 

það flokkaðist undir mitt eða þeirra verksvið. Þörfin var til staðar og ég 
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taldi það ekki eftir mér að aðstoða heimilið eins og ég mögulega gat 

barnins vegna.  

Ég sem sérkennslustjóri á að bera hagsmuni barnsins fyrir brjósti, en 

hvar eru mörkin? Hvenær fer ég út fyrir mitt hlutverk? Þetta fannst mér 

vandasamt í starfinu með Ara og tel ég að með afskiptum mínum og 

miklum stuðning við heimilið hafi ég í sumum atriðum gengið of langt í 

mínu starfi. Ég sé eftir á að ég hefði átt að benda foreldrum á hvar þau 

gætu leitað sér aðstoðar og draga mig til hlés í framhaldi af því. Þar sem 

lína á milli verksviða er nokkuð fín og óljós er þörf á aðgát. Þó maður 

vilji gjarnan gera allt mögulegt og ómögulegt er ekki þar með sagt að það 

sé manni sjálfum hollt sem fagmanni að taka málin of mikið inn á sig. 

Rannsóknir hafa sýnt að kraftmiklum einstaklingum sem gefa mikið af 

sér í starfi eða eldhugum, sé hættara við kulnun í starfi en öðrum 

(Freudenberger og Richelson, 1980). Þættir meðal annars eins og 

vinnuálag, óskýr hlutverk og árekstrar milli ólíkra hlutverka eru taldir 

hafa áhrif á kulnun starfsfólks (Macdonald, 1999).  

Ég tel mig hafa lært af þessu og er að finna mín mörk til að vernda 

mig sem fagaðila og sem persónu, það er mikilvægt fyrir mig því ef ég 

held óbreyttum starfsháttum er hætta á að ég muni brenna út í starfi ef 

tekið er mið að niðurstöðum rannsókna.  

6.4 Framhaldið 

Að fenginni reynslu tel ég mig mun öruggari í að meðhöndla 

einhverfutilfelli eins og Ara. Nú veit ég betur hvað skilar árangri og hvað 

ekki. Sá tími sem fór í að afla mér þekkingar til að geta komið til móts 

við Ara í kennslu nýttist honum hugsanlega ekki vel á meðan 

þekkingaröflun stóð yfir. Á hinn bóginn uppskar hann þekkingu mína 

smátt og smátt í formi betri kennsluhátta og auknum skilningi mínum á 

einhverfu. Því tel ég að næsti nemandi minn með einhverfu mun í raun 

græða á reynslu minni með Ara vegna þess að ég þarf ekki að byrja á 

grunni að afla mér þekkingar um einhverfu og kennsluháttum 

Skipulagðrar kennslu. Það þarf samt að hafa í huga að hver einstaklingur 

er sérstakur og það þarf að kenna út frá þörfum einstaklingsins en ekki út 

frá hópnum.  

Eftir reynsluna að vinna í Skipulagðri kennslu hefur áhugi minn aukist 

mikið. Ég stefni ótrauð á að halda áfram að nema í þessum fræðum og hef 

til að mynda verið að skoða námskeið sem haldin eru í miðstöðum 
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TEACCH í Norður-Karólínu. Ég stefni á að sækja slíkt námskeið en 

tengiliður GRR hefur mælt sérstaklega með þessum námskeiðum. Mér 

hefur þótt það gaman og áhugavert að afla mér þekkingar á þessu sviði og 

get í framtíðinni hugsað mér að starfa sem einhverfuráðgjafi. 

Haustið 2011 mun Ari hefja nám við Klettaskóla. Ég hlakka til að fá 

að fylgjast með hvernig honum muni vegna. Ég vona innilega að það starf 

sem fór fram í leikskólanum eigi eftir að nýtast honum til framdráttar í 

starfi Klettaskóla. Mér til ánægu sagði Klara mér frá því að hún hafi 

fengið starf í Klettaskóla. Klara mun vera kennari Ara í skólanum og 

getur því haldið áfram með það starf sem unnið var eftir í leikskólanum. 

Af þeim sökum þarf sá kennari sem er að fara að vinna með Ara ekki að 

þreifa sig áfram með þætti eins og að lesa í persónuleika hans til að átta 

sig á dagsformi hans hverju sinni. Foreldrar Ara eru himinlifandi yfir því 

að Klara muni fylgja honum en þau voru kvíðin fyrir því að Ari væri að 

skipta um skólaumhverfi. Kvíðinn hefur að mestu horfið eftir að Klara 

sagði þeim frá því að hún yrði með Ara í kennslu næsta vetur þegar hann 

hæfi nám í Klettaskóla. Ég tel að aðkoma Klöru í skólanum muni veita 

Ara öryggi með því að vera með einhverjum sam hann þekkir. Klara 

þekkir hann orðið svo vel að hún les hann eins og opna bók, þess vegna á 

hún  auðveldara að taka mið af því hvað hægt er að bjóða Ara í 

samskiptum, úthaldi og kröfum.  
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Viðauki 2. Einstaklingsmat, þetta eyðublað var fengið á námskeiði hjá 

GRR, Sigrún Hjartardóttir og Áslaug Melax þýddu og staðfærðu út frá 

námskársgerð TEACCH. 

 

 

 

Þetta eyðublað er eitt af mörgum sem er fylt út, hvert blað er með 

þáttum sem þarf að skoða og meta hjá nemandanum. Unnið er síðan 

einstaklingsáætlun út frá því hvar nemandinn er staddur í hverjum þætti 

fyrir sig. 
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Viðauki 3. Einstaklingnámskrá ( tvær hugmyndir sem ég útbjó og notaði 

í starfi) 

 

Hugmynd 1. Þetta eyðublað er ein blaðsíða af mörgun í 

einstaklingsnámskránni, innihald þátta fer eftir því hvað þarf að leggja 

áherslu á og kenna nemandanum. 
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Hugmynd 2. 
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Viðauki 4. Staðfesting á tilkynningu til Persónuverndar. 
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Viðauki 5. Bréf vegna upplýst samþykki foreldra og stuðingsaðila 
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Viðauki 6. Hugmynd af skráningarblaði fyrir einstaklingskennslu. 
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