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1. Inngangur  

Það var fyrir um tveimur árum sem ég fékk innblástur að þessu verkefni, en þá var 

óskað eftir því að ég tæki að mér að styðja einhverfan dreng í leikskóla. Fyrirhugað var 

að styðjast við TEACCH-aðferð í vinnu með honum, sem er önnur tveggja aðferða er 

helst hafa verið nýttar í skólastarfi með einhverfum börnum á Íslandi (Umsjónarfélag 

einhverfra, 2011). Drengurinn var fyrsta einhverfa barnið sem ég vann með og var 

þekking mín á slíku starfi engin þegar þar var komið við sögu. Það tók mig ekki langan 

tíma að uppgötva að hér var ég búin að finna viðfangsefni sem ég fann mikla þörf fyrir 

að kynna mér nánar. Ég hef á þessum tveimur árum viðað að mér þekkingu og fræðslu 

um skipulagða kennslu úr ýmsum áttum.  

 Í nýútkominni Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 23) er fjallað um rétt allra barna til 

menntunar og er þar minnst á að leikskólinn eigi að starfa eins og fjölbreytt samfélag 

þar sem öll börn eru virt að verðleikum og mikilvægi þess að komið sé til móts við 

þarfir allra barna tíundað. Til að standa undir þessum kröfum er mikilvægt að skólarnir 

vandi til verka svo að börn sem tilheyra minnihlutahópum fái jafna námsmöguleika á 

við aðra. Einhverf börn eru hér engin undantekning en til eru mismunandi aðferðir sem 

auðvelda börnum með sérþarfir að stunda nám í almennum skólum. Mun ég leitast við 

að að gera völdum þáttum TEACCH-aðferðarinnar sem best skil í skrifum mínum.  

 Það sem aðskilur einhverf börn einna helst frá börnum sem ekki eru einhverf eru 

hinir félagslegu þröskuldar einhverfunnar sem gera það að verkum að einhverf börn á 

leikskólaaldri eiga í miklum erfiðleikum með að komast inn í leik með öðrum börnum. 

Virðist vandinn liggja í takmörkuðum skilningi einhverfra barna á félagslegum 

samskiptum og tengslum. Nýlegar rannsóknir sýna að vanda þarf sérstaklega stuðning 

við tengslamyndun einhverfra barna og leitast við að stuðla að jafnvægi í líðan barnsins 

(Svanhildur Svavarsdóttir, 2004, bls. 48‒49). 

 TEACCH er heildræn aðferð sem er ætlað að styðja einhverf börn, allt frá greiningu 

til íhlutunar. Stór hluti aðferðarinnar byggir á sjónrænum vísbendingum en slíkar 

vísbendingar geta verið í formi alls kyns merkinga á hlutum, herbergjum og öðru sem 

tengist umhverfi barnsins. Hluti stuðningsins er í formi þess að útbúa sérstök verkefni 

fyrir barnið þar sem reynt er að byggja ofan á þá getu sem til staðar er og styrkja þannig 

barnið á jákvæðan hátt. 

 Kveikju að verkefnunum í verkefnabókinni, sem fylgir þessari greinargerð, hef ég 

fengið víðs vegar að, ýmist í gegnum teymisvinnu með sérfræðingum, af námskeiðum, 
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veraldarvefnum og upp úr bókum. Verkefnabókin er hugsuð sem aðstoð fyrir þá sem 

koma að vinnu með einhverfum börnum. Í ljósi þess var það mér ekki síður mikilvægt 

að gerð verkefnanna væri sem einföldust þannig að bókin myndi nýtast sem best þeim 

breiða hópi fólks sem kemur að slíku starfi. Í verkefnabókinni eru fjölbreyttar 

hugmyndir að verkefnum sem hinn fullorðni getur í fyrstu æft með barninu. Barnið 

getur síðan í framhaldi æft færnina til fullnustu í einstaklingsvinnu en því næst er í 

flestum tilfellum hægt að útfæra verkefnið sem samvinnuverkefni með öðrum börnum. 

Barninu er þannig gert kleift að spreyta sig á ákveðinni færni og þegar henni hefur verið 

náð að fullu stendur barnið sterkar að vígi þegar í samvinnuna er komið og þekkir 

viðfangsefni verkefnisins/leiksins vel af fyrri reynslu.  

 Í verkefnabókinni er einnig að finna ábendingar þar sem gefin eru dæmi um hvernig 

nota má TEACCH-aðferðina til að auðvelda barninu yfirsýn yfir umhverfið, en það var 

einmitt sá þáttur sem vakti hrifningu mína í upphafi þessa ferðalags míns.  

 Í greinargerðinni er fjallað fræðilega um einhverfu; einkenni, og meðferðarúrræði. 

Jafnframt verður sagt frá sögu TEACCH-aðferðarinnar og fjallað um hvernig nýta má 

aðferðina til að efla boðskiptafærni barnsins og til að auðvelda leið einhverfra barna inn 

í daglegar athafnir samferðafólks. 

2. Einhverfa 

2.1 Hvað er einhverfa? 

Á árum áður var fullyrt að foreldrar einhverfra barna ættu sinn þátt í því hvernig komið 

væri fyrir börnum þeirra. Talið var að undarlegt uppeldi og skortur á örvun og engin eða 

undarleg hvatning frá foreldrum hefði orsakað einhverfuna; þegar meðferðarúrræði litu 

dagsins ljós var foreldrunum einnig ráðlagt að þiggja slíka meðferð (Peeters, 1997, bls. 

99 og Watson, 1985,  bls. 192‒193). Einhverfa flokkaðist í upphafi undir geðræna 

sjúkdóma þar sem barnið hafði átt að vera heilbrigt í upphafi, en hefði síðan veikst og 

því væru aðalmarkmiðin með meðferðarúrræðum að gera barnið heilbrigt á ný (Peeters, 

1997, bls. 5). Með auknum rannsóknum fundu sérfræðingar síðar út að einhverfa 

orsakast af röskun á heilaþroska sem talin er eiga sér stað á fósturstigi en 

þroskaröskunin er jafnvel talin halda áfram að einhverju leyti eftir fæðingu. Þess má þó 

geta að nákvæmar orsakir einhverfunnar liggja ekki ennþá fyrir (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, e.d. -a).  
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2.2 Meðferðarúrræði 

Til eru fjölbreyttar aðferðir til að vinna með einhverfum börnum en flestar snúa þær að 

snemmtækri íhlutun á einhvern hátt. Ekki hafa fundist neinar lyfjameðferðir sem virðast 

bæla einhverfuna niður í heild sinni en þó hafa róandi-lyf og þunglyndislyf verið notuð í 

sambland við aðrar meðferðir, oft með ágætisárangri (Robledo og Kucharski, 2008, bls. 

89‒90). Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að sérstakt mataræði hafi hjálpað til í 

sumum tilfellum en það á þó eftir að rannsaka betur (Robledo og Kucharski, 2008, bls. 

95).  

 Á Íslandi eru það aðallega atferlisþjálfun og TEACCH-aðferðin sem foreldrar geta 

valið úr og er nokkuð góð þekking til staðar hér á landi hvað varðar þessar aðferðir 

(Umsjónarfélag einhverfra, 2011). Atferlisþjálfunin byggist upp á hagnýtri 

atferlisgreiningu og hafa nokkur mismunandi afbrigði verið þróuð en algengasta 

útfærslan á rætur sínar að rekja til Kaliforníu háskólans í Bandaríkjunum. 

Atferlisþjálfararnir vinna flestir að því að aðstoða börnin við að ná fram æskilegri 

félagslegri hegðun á meðan reynt er að útrýma óæskilegri hegðun með því að nota 

hnitmiðaðar kennsluæfingar, hvatningu og umbun (Robledo og Kucharski, 2008, bls. 

73‒75). 

 Uppruna TEACCH-aðferðarinnar má einnig rekja til Bandaríkjanna, eða nánar 

tiltekið til háskólans í Norður-Karólínu. TEACCH nýtir mismunandi aðferðir sem í 

sameiningu aðstoða einhverfa í daglegu lífi og starfi og er sjónrænt skipulag alls 

ráðandi. Lögð er mikil áhersla á skýr samskipti og að byggja einstaklinginn upp út frá 

styrkleikum hans og áhugasviði (Robledo og Kucharski, 2008, bls. 85‒86).  

2.3 Einkenni og tíðni einhverfu 

Algengast er að einkenni einhverfu geri fyrst vart við sig áður en barnið hefur náð 30 

mánaða aldri (Gillberg, 1989, bls. 24) en til að mynda er ekki óalgengt að mæður upplifi 

brjóstagjöf einhverfra barna frábrugðna því sem annars er þar sem þær upplifa ekki 

þessa sterku tengingu við barnið líkt og mæður barna án einhverfu upplifa oftast við 

brjóstagjöfina (Svanhildur Svavarsdóttir, 2009). 

 Einhverfa er algengari á meðal drengja þar sem þrír til fjórir drengir greinast á móti 

einni stúlku. Erfitt er að sjá hvort einstaklingur sé einhverfur af útlitinu að dæma en 

helstu einkenni einhverfu eru skert félagsleg geta og eru þau tengsl sem einhverfur 

einstaklingur myndar yfirleitt úr takt miðað við aldur. Misjafnt er hvernig málþroski 
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einhverfra þróast en sumir tala jafnvel ekki. Hjá þeim einstaklingum sem geta notað 

málið er oft um að ræða málþroskafrávik og/eða undarlega og jafnvel óviðeigandi 

málnotkun. Oftast koma fram vandræði í leik einhverfra barna þar sem ímyndunarafl 

þeirra er af skornum skammti (Umsjónarfélag einhverfra, 2011).  

 Hegðun einhverfra er yfirleitt einkennileg og gætir þar oft áráttuhegðunar og endur-

tekningar en einhverfir eiga einnig erfitt með að tjá og skilja almenn boðskipti og standa 

því verr félagslega fyrir vikið. Einkennin koma fram á ólíkan hátt hverju sinni og geta 

jafnvel breyst er á líður (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-a). Þau meðferðar-

úrræði sem í boði eru er ætlað að stuðla að bættum lífskjörum þar sem lögð er áhersla á 

að styrkja hinn einhverfa í daglegum athöfnum og veita þann stuðning sem þarf í hverju 

tilfelli en þó í þeim tilgangi að gera viðkomandi eins sjálfstæðan og unnt er 

(Umsjónarfélag einhverfra, 2011).  

 Þar sem einhverfir eiga í erfiðleikum með félagsleg tengsl er mikilvægt að einhverf 

börn fái tækifæri til að stunda nám í almennum skólum þar sem kennslan fer fram á 

jafnréttisgrundvelli. Aðalnámskrá Leikskóla (2011, bls. 23) fjallar ‒ eins og áður segir ‒ 

sérstaklega um það hversu mikilvægt það er að öll börn fái jöfn tækifæri til menntunar. 

Ávinningurinn af skólagöngu í almennum skóla er mikill fyrir börn með einhverfu en 

þar eiga þau meiri möguleika á að upplifa sig sem hluta af stærri heild og geta lært af 

samskiptum við félagslega færa jafnaldra og þannig eflt félagsþroska sinn um leið 

(Frost, Wortham og Reifel, 2008, bls. 141).  

 Áhugavert er að vitna í tölur úr nýlegri rannsókn Evalds Sæmundssen og Páls 

Magnússonar þar sem í ljós kom að af hverjum 10.000 börnum sem fæddust á Íslandi á 

árunum 1994‒1998 voru rúmlega 22 börn greind með einhverfu (Sigrún Hjartardóttir, 

2009). Talsverð aukning hefur orðið á einhverfugreiningum frá því sem áður var en 

eldri rannsóknir sýndu tölur á borð við 3,8 tilfelli af hverjum 10.000 einstaklingum 

fæddum á árunum 1974‒1983, 8,6 tilfelli af hverjum 10.000 einstaklingum fæddum á 

árunum 1984‒1993 á móts við rúmlega 22 tilfelli af hverjum 10.000 einstaklingum 

fæddum á árunum 1994–1998 eins og áður segir (Páll Magnússon og Evald 

Sæmundsen, 2001, bls. 157). Hvort aukningin stafar af raunverulegri fjölgun tilfella eða 

af því að aukninguna megi rekja til áreiðanlegri greiningarviðmiða og aukinnar 

vitneskju almennings er þó enn þann dag í dag álitamál á meðal helstu fræðimanna í 

faginu. 
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3. TEACCH 

Aðferðin TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communications 

Handicapped Children) á eins og fyrr segir rætur sínar að rekja til Norður-Karólínu 

fylkis í Bandaríkjunum og er Eric Schopler einn af helstu fræðimönnunum á bak við 

aðferðina (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d. -b). Mótun aðferðarinnar hófst á 

sjöunda áratug síðustu aldar en þá voru ennþá uppi hugmyndir um að uppeldi hefði 

eitthvað með röskunina að gera og var meðferðin því einnig byggð upp sem hópmeðferð 

fyrir foreldra. Schopler og samstarfsmaður hans, Reichler, sáu fljótt takmarkaðan 

árangur slíkrar meðferðar og eftir frekari rannsóknir komust þeir að þeirri niðurstöðu að 

einhverfa orsakaðist af óþekktum heilaskaða. Þeir fóru því að einbeita sér að því að 

hjálpa foreldrum að nýta sér TEACCH-aðferðina með börnum sínum (Mesibov, 1993, 

bls. 3).  

 Árið 1972 var fyrst farið að nota aðferðina markvisst í sérstökum TEACCH-deildum 

í Bandaríkjunum og gafst það starf vel. Árið 1980 var aðferðin síðan færð markvisst inn 

í almenna skóla í Bandaríkjunum þar sem einhverfir nemendur lögðu stund á nám 

(Watson, 1985, bls. 187–188 og Mesibov, 1993, bls. 3–4). 

 Stór þáttur í útbreiðslu aðferðarinnar er án efa hve vel aðferðin hentar öllum aldri, 

allt frá upphafi greiningar og út lífið. Helstu áherslur Schoplers voru að aðferðin væri 

einstaklingsmiðuð og löguð að þörfum hvers og eins. Sérfræðingarnir sem annast barnið 

og þeir aðilar sem koma að daglegri  umönnun þess mynda þannig teymi um vinnuna 

með barnið og gera í sameiningu athugun á þörfum og þroska þess. Í framhaldi af slíkri 

teymisathugun er útbúin margþætt þjálfunar- og vinnuáætlun fyrir barnið (Mesibov, 

1993, bls. 7). Mikilvægt er að teymið endurskoði áætlunina með reglulegu millibili, eigi 

hún að skila sem bestum árangri og ekki síst til þess að fá heildstæða mynd af barninu 

hverju sinni (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d. -b). 

 Einstaklingsáætlunin skal ávallt miða að því að barnið geti notað ákveðna hæfni 

sjálfstætt. Til að stuðla að jákvæðri upplifun í náminu er ætíð reynt að byggja þjálfunina 

upp út frá áhugasviði barnsins þar sem viðfangsefnið er tengt því sem barnið sækist í; 

eru límmiðar, leikföng og annað álíka hið mesta þarfaþing þegar kemur að því að vekja 

upp áhuga barnsins. Eins og áður segir er farið reglulega yfir framvindu mála og er þá 

geta barnsins metin eftir fimm þrepa kvarða sem byggir á því í hvernig aðstæðum 

vinnan fer fram, það er hvort skipulögð þjálfun fer fram í leik, tómstundum, á ferðalagi, 

á matmálstíma eða þegar um boðskipti við aðra er að ræða (Olley, 1986, bls. 363–364). 
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 Aðferðin er nú orðin útbreidd víða um heim en víðs vegar um Bandaríkin er að finna 

sérstakar TEACCH-deildir þar sem fram fara greiningar og þjónusta fyrir 

umönnunaraðila einhverfra barna. Helstu markmið þessara deilda eru að veita samfellda 

og ítarlega ráðgjöf þar sem byggt er á góðu foreldrasamstarfi en líkt og í anda 

aðferðarinnar eru þarfir barnsins og fjölskyldu þess hafðar að leiðarljósi (Svanhildur 

Svavarsdóttir, 1995, bls. 41).   

3.1 Skipulögð kennsla 

Skipulögð kennsla (e. structured teaching) er einn af máttarstólpum TEACCH-

aðferðarinnar þar sem reynt er að glæða umhverfið og allar daglegar athafnir sjónrænum 

vísbendingum. Í sérkennslufræðunum er skipulögð kennsla vel þekkt en franski 

læknirinn Jean Marc Gaspard Itard framkvæmdi seint á 18. öld rannsókn á dreng sem 

talinn var einhverfur. Helstu uppgötvanir Itards út frá þeirri rannsókn voru að dagleg 

rútína og notkun sjónrænna/skrifaðra skilaboða reyndist áhrifarík aðferð í kennslu og 

þjálfun með drengnum (Schopler, Mesibov og Hearsey, 1995, bls. 243). Þessar 

upprunalegu hugmyndir skipulagðrar kennslu gilda enn þann dag í dag og nýtast 

börnum með sérþarfir víðsvegar um heiminn.  

 Skipulag og dagskrá gegna lykilhlutverki í skipulagðri kennslu þar sem dagurinn er 

settur upp í einskonar stundatöflu fyrir nemandann. Fyrir hverja athöfn dagsins er einnig 

hægt að notast við svokallað vinnukerfi. Vinnukerfið útlistar atburðarrás athafnarinnar 

þar sem upphafi og endi viðfangsefnisins eru gerð góð skil. Mikilvægt er, til að veita 

barninu öryggi, að setja upp vinnukerfi í einstaklingskennslu þar sem barnið lærir nýja 

færni, í sjálfstæðri vinnu þar sem barnið æfir sig í verkefnum og jafnvel við aðrar 

daglegar aðstæður (Svanhildur Svavarsdóttir, Sigrún Hjartardóttir og Sólveig Guðlaugs-

dóttir 1994, bls. 33–34). Fyrirkomulag vinnukerfanna nýtist einhverfum börnum afar vel 

í ljósi þess að oft eru börnin með slakt tímaskyn og geta krefjandi verkefni virst barninu 

óendanleg án slíks vinnukerfis (Schopler, Mesibov og Hearsey. 1995, bls. 251). 

3.2 Boðskipti og félagshæfni 

Vegna sveigjanleika aðferðarinnar er stöðugt hægt að aðlaga hana að einstaklingum, út 

allt lífið (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d. -b) en aðferðin er ef til vill auðveld í 

mótun vegna þess hve beinskeytt hún er. Einhverfum reynist best að fá hlutina til sín á 

sem einfaldastan hátt þar sem oft er erfitt fyrir barnið að átta sig á muninum á aðalatriði 
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og aukaatriði (Svanhildur Svavarsdóttir, 2004, bls. 49). Einfaldleiki TEACCH-

aðferðarinnar hentar því einhverfum einstaklingum afar vel.  

 Félagshæfnisögur hafa nýst vel með TEACCH-aðferðinni en þær eru einnig sjónræn 

aðferð til að ná til einhverfra barna. Félagshæfnisögur litu fyrst dagsins ljós árið 1991 en 

þeim er ætlað að lýsa í stuttu máli ákveðnum félagslegum aðstæðum þar sem barninu 

eru gefnar vísbendingar um æskilega hegðun á jákvæðan og styðjandi hátt. Carol Gray, 

konan á bak við félagshæfnisögurnar, leggur áherslu á að meira en helmingur sögunnar 

snúi að því sem barnið gerir vel (The Gray Center, e.d.). Sögurnar eru skrifaðar í fyrstu 

persónu þar sem sjónrænar upplýsingar eru einnig nýttar. Helstu markmið sagnanna eru 

að leiðrétta misskilning á félagslegum aðstæðum og að finna nýjar og æskilegar aðferðir 

til að leysa hin ýmsu vandamál (Robledo og Kucharski, 2008, bls. 86–87). 

  TEACCH styður við félagshæfni barns með einhverfu og getur eflt viðkomandi í 

því að eiga upptök að samskiptum, sem háir einhverfum ósjaldan. Olley (1986, bls. 

157–159) hefur tekið saman sex einkenni félagslegs vanda einhverfra, sem eru þó 

misáberandi hjá hverjum og einum einstaklingi: 

1. Skortur á vitund um reglur um nálægð 

2. Óviðeigandi beiting hinna ýmsu hluta og jafnvel á eigin líkama 

3. Léleg/engin hæfni til að hefja samskipti 

4. Léleg/engin/óviðeigandi félagsleg viðbrögð 

5. Truflandi hegðun 

6. Erfiðleikar með aðlögun og breytingar 

Í ljósi þessara einkenna er mikilvægt að unnið sé þétt og vel með einhverf börn allt frá 

upphafi greiningar þar sem lögð er áhersla á jákvæða styrkingu. Svanhildur 

Svavarsdóttir (2004, bls. 49) fjallar um rannsókn sem gerð var á því hvernig einhverfum 

einstaklingum á fullorðinsaldri vegnar í lífinu. Í ljós kom að margir voru getumiklir, 

höfðu lokið við framhaldsnám, virtust góðir námsmenn og gátu búið einir. Þrátt fyrir 

það höfðu flestir lent í miklum vandræðum með félagsleg samskipti, voru vinalausir og 

virkuðu tillitslausir og dónalegir í framkomu. Í raun má segja að helsta vandamálið hafi 

verið skortur á félagslegum skilningi, að geta lesið í aðstæður og brugðist við þeim á 

viðeigandi hátt.  

 Jafnframt bendir Svanhildur á nýlega rannsókn Stevens Gutstein á boðskiptum 

einhverfra. Gutstein hefur unnið með einhverf börn í yfir 30 ár og hafa mörg þeirra 

komið út í lífið sem sterkir námsmenn og getumiklir einstaklingar á fullorðinsárum. 
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Þrátt fyrir það hafa þessir einstaklingar lent í miklum félagslegum vandræðum. Því 

leggur Gustein mikla áherslu á að vinna með tilfinningar og að kenna einhverfum 

börnum að lesa í svipbrigði annarra til að átta sig á þeim boðskiptum sem þau eiga 

annars í hvað mestum vandræðum með að átta sig á. Vinnan með einhverfum börnum 

ætti því byggjast upp á samveru, leik og gleði þar sem stefnt er að því að efla huglæga 

hugsun barnsins sem byggist aftur á því að geta sett sig í spor annarra þar sem hin ýmsu 

gildi geta breyst eftir mismunandi stað og stund (Svanhildur Svavarsdóttir, 2004, bls. 

49). 

 TEACCH er eins og áður segir víðtæk aðferð sem býður upp á einstakan sveigjan-

leika og hentar því fjölbreyttum hópi einstaklinga með einhverfu. Verkefnabókin tengist 

undanfarinni umræðu en í henni er að finna fróðleik og hugmyndir að skipulagðri 

kennslu þar sem fram koma tillögur að því hvernig gera má athöfnum daglegs lífs 

sjónræn skil. Stundatöflur, vinnukerfi og sjálfstæð vinnuaðstaða eru allt liðir í slíkum 

aðgerðum en á blaðsíðum 6–10 er að finna mismunandi útfærslur af sjónrænu efni til að 

aðstoða barnið. 

 Eitt af aðalmarkmiðunum í vinnu með einhverfum börnum er án efa að efla 

sjálfstæði þeirra en þar er þáttur boðskipta gríðarlega mikilvægur. Hlúa þarf vel að hinni 

félagslegu hlið einhverfa barnins og styðja það í að eiga upptök að samskiptum við 

önnur börn. Þar er útikerfið á blaðsíðu 8 í verkefnabókinni ágætt dæmi um hvernig 

virkja megi barnið í leik með öðrum börnum. Nýtist aðferðin í þessu tilfelli sem 

einskonar stökkpallur fyrir barnið yfir í aðstæður sem það annars ræður illa við að koma 

sér í af sjálfsdáðum. 

 Stuðningurinn, sem einhverft barn þarf, getur verið mismikill en oft er um að ræða 

afar fjölþætt markmið er snúa að sjálfstæði, boðskiptum en ekki síst ákveðinni færni. 

Hafa skal í huga að alla færni þarf yfirleitt að leggja inn með aðstoð sem er síðan smám 

saman látin fjara út en þá taka sjónrænu vísbendingarnar eingöngu við. Einhverfir 

einstaklingar eiga í miklum vandræðum með skynúrvinnslu (Robledo og Kucharski, 

2008, bls. 45) og geta einhverf börn þess vegna lent í vandræðum með bæði gróf- og 

fínhreyfingar þar sem hugur og hönd eiga ekki alltaf samleið. Í verkefnabókinni eru 

nokkur verkefni sem eru meðal annars ætluð til að efla fínhreyfiþroska einhverfra barna. 

Á bls. 32 er dæmi um verkefni sem þjálfar fínhreyfingar barnsins þar sem barnið á að 

leita að perlum í leirkúlu. Stífur leirinn sér til þess að barnið efli handstyrk sinn sem 

leiðir til aukinnar færni á sviði fínhreyfinga. 
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 Eins og sjá má eru leiðir TEACCH að bættum lífskjörum einhverfra barna fjölþættar 

þar sem flétta má fleiri þætti inn í sama verkefnið. Þannig getur útikerfið (bls. 8 í 

verkefnabók) til að mynda nýst til að efla félagslega færni barnsins, um leið og athafnir 

þess efla grófhreyfingar barnsins. Á meðan einhverfa barnið öðlast styrk á einu sviði 

eykst sjálfsöryggi þess sem auðveldar því áframhaldandi nám. 

4. Athafnir daglegs lífs 

Í eftirfarandi umfjöllun verður greint frá hvernig nýta má TEACCH-aðferðina til að 

auðvelda börnum með einhverfu að takast á við fjölbreyttar aðstæður í leikskólanum. 

Sýnt verður fram á hvernig TEACCH skýrir yfirsýn barnanna á umhverfinu og hvernig 

börnin geta öðlast aukið sjálfstæði og sjálfstraust. Til að auðvelda lesanda að átta sig á 

þeim leiðum, sem TEACCH opnar einhverfum börnum á leikskólaaldri, verður vitnað í 

verkefnabókina þar sem gefin eru dæmi um útfærslu á aðferðinni við mismunandi 

aðstæður.  

4.1 Salernisferðir 

Einfaldir hlutir í daglegu lífi, líkt og salernisferðir, eru oft hin mestu áhyggjuefni 

foreldra einhverfra barna þar sem þeim reynist í mörgum tilvikum erfitt að átta sig á 

atburðarás athafnarinnar og að skilja hvað telst til æskilegrar hegðunar. Töluverður 

munur getur verið á því hvaða aðferð nýtist best fyrir hvert og eitt barn en TEACCH-

ráðgjafar myndu þó í fyrstu mæla með því að skoða aðstæðurnar út frá sjónarhorni 

barnsins til að reyna að átta sig á vandanum. Því næst væri hugað að því hvernig hægt 

væri að einfalda umhverfið sjónrænt svo að barnið ætti auðveldara með að átta sig á 

æskilegu ferli slíkrar athafnar. Þannig geta sjónrænar leiðbeiningar stutt barnið inn á 

jákvæða braut þar sem væntingum til barnsins eru gerð góð skil og óþarfa árekstrum 

útrýmt (Boswell, og Gray, e.d.).  

 Vinnukerfi geta í slíkum aðstæðum reynst hin mestu þarfaþing en þannig væri til að 

mynda hægt að staðsetja vinnukerfi inni á baðherberginu þar sem atburðarás salernis-

ferðarinnar væri tilgreind á sjónrænan hátt. Þar með væri útrýmt öllum vafa á því 

hvernig slík athöfn ætti að fara fram. Dæmi um slíkt vinnukerfi er að finna á bls. 7 í 

verkefnabókinni þar sem atburðarásinni, setjast á salernið – þurrka sér – sturta niður – 

þvo hendur – þurrka hendur, er gerð sjónræn skil. Í sumum tilfellum gæti hentað betur 

að vera með sérstakt vinnukerfi fyrir sjálfa salernisnotkunina og jafnvel annað 
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vinnukerfi fyrir handþvottinn en þetta þarf að meta í hverju og einu tilviki og sníða eftir 

þörfum barnsins. 

4.2 Matmálstímar  

Mikilvægt er, líkt og á öðrum sviðum, að barnið verði sjálfbjarga við matarborðið og 

eru óeðlilegir borðsiðir ekki til að auðvelda barninu matmálstímana (Olley, 1986, bls. 

362). Skynúrvinnsla einhverfra barna er frábrugðin því sem gengur og gerist hjá öðrum 

börnum og oftar en ekki sýna þau af sér undarlega hegðun sem er þeirra túlkun á þeim 

sífelldu skynáhrifum sem þau þurfa að þola (Mesibov og Shea, e.d.). Ekki er óalgengt 

að upp komi vandræði með ákveðna áferð á mat og er það vandamál sem ber að 

sjálfsögðu að virða við barnið enda er ekki hægt að ætlast til þess að matarsmekkur allra 

sé eins. Í ljósi brenglaðar skynúrvinnslu gætu til að mynda litlu steinarnir sem er að 

finna í kíví-ávöxtum virkað eins og stórgrýti fyrir einhverft barn.  

 Með því að einfalda umhverfið við matarborðið er barninu gert auðveldar að átta sig 

á atburðarás matmálstímans en hluti af slíkri útfærslu gæti verið í formi sérstakrar 

diskamottu í anda TEACCH-aðferðarinnar. Á diskamottunni er staðsetningu 

borðáhaldanna gerð góð skil þar sem útlínur disksins og glassins gefa til kynna 

viðeigandi staðsetningu. Þetta auðveldar barninu að sjá hvar hver hlutur á að vera og 

kemur í veg fyrir að barnið noti borðáhöldin á óviðeigandi hátt. Einnig er hægt að koma 

fyrir vinnukerfi á diskamottunni þar sem atburðarás matmálstímans er komið fyrir, en 

slíkt vinnukerfi getur leyst vandamál á borð við að barnið drekki óhóflegt magn af vatni 

áður en máltíðin hefst eða til að útrýma baráttunni sem getur myndast við að fá barnið 

til að ganga frá eftir sig að máltíð lokinni. Vandamálið er leyst með því að koma réttri 

atburðarás fyrir á vinnukerfinu þar sem gæti t.d. verið mynd af mat og drykk til skiptis 

svo að barnið viti að það eigi að borða fyrst og drekka svo, endurtekið í gegnum 

máltíðina. Á blaðsíðu 10 í verkefnabókinni er sýnt dæmi um útfærslu á slíkri 

diskamottu. 

4.3 Fataherbergið 

Það tekur þó nokkurn tíma að átta sig á hvers konar þjálfun einhverft barn þarf hverju 

sinni. Gott er að huga að því að takmarka áreiti stundarinnar eins og mögulegt er líkt og 

með því að takmarka fjölda barna hverju sinni. Þegar í fataherbergið er komið getur það 



11 

 

þó reynst erfitt í ljósi þess að jafnvel er um að ræða eitt fataherbergi sem öll börn 

leikskólans deila.  

 Vinnukerfin hjálpa hér, eins og við margar aðrar aðstæður, barninu að átta sig á 

hvers ætlast er til af því. Á blaðsíðu 7 í verkefnabókinni er dæmi um vinnukerfi sem 

gæti nýst í fataherberginu þar sem fatnaðinum, sem barnið á að fara í, er raðað upp í 

rétta röð. Mikilvægt er að vera vakandi fyrir því að hafa vinnukerfin rétt uppsett því ef 

mynd af vettlingum myndi rata inn í slíkt vinnukerfi að sumri til er mjög líklegt að 

barnið fari út með vettlinga þrátt fyrir að vera á stuttermabol og sandölum í sól og blíðu 

(Hume, 2004.).  

 Fataherbergi leikskólanna eru oft þéttsetin þar sem algengt er að fleiri deildir deili 

sama herberginu. Á álagstímum, líkt og þegar börn af mörgum deildum fara út 

samtímis, getur myndast mikið öngþveiti í fataherberginu. Ef mikið áreiti er til staðar í 

fataherberginu má gera ráð fyrir því að einhverfa barnið eigi erfiðara með að ná fullri 

færni í því sem það á í erfiðleikum með. Þá getur reynst vel að færa „verkefnið“ yfir í 

sjálfstæða vinnu en á bls. 44 og 68 í verkefnabókinni eru verkefni sem sýna hvernig 

færa má slíkar æfingar inn á svæði sem veitir barninu aukið öryggi og betri náms-

skilyrði líkt og sjónrænt skipulögð vinnuaðstaða gerir. Dæmi um skipulagða vinnu-

aðstöðu má finna á bls. 9 í verkefnabókinni. 

4.4 Leikur 

Leikurinn er mikilvægur þáttur í þroska allra barna og álitinn einn af fyrstu mótunar-

þáttum persónuleika mannsins. Talið er að leikurinn gegni mikilvægu hlutverki í að 

aðstoða börn við að takast á við hinar ýmsu félagslegu aðstæður sem virðast þeim oft 

illviðráðanlegar. Í gegnum ímyndunarleikinn geta börnin einnig komist í nánari 

snertingu við sínar innstu langanir og fært líf í gjörðir sem þau kæmust ekki upp með í 

raunveruleikanum. Að auki nýtist leikurinn sem ágætur sjónauki inn í líðan barnanna 

þar sem þau láta oft í ljós sín helstu áhyggjuefni í gegnum leik. Leikinn má jafnvel nýta 

í meðferðarskyni sem aðferð til að takast á við erfiða lífsreynslu sem barnið hefur orðið 

fyrir (Frost, Wortham og Reifel, 2008, bls. 34).  

 Á leikskólaaldri þroskast barnið og lærir í gegnum leik og samskipti við jafnaldra 

sína (Frost, Wortham og Reifel, 2008, bls. 125) og því má líta á leikskólaaldurinn sem 

eitt samfellt námsferli þar sem barnið lærir á lífið sjálft með því að takast á við daglegar 

athafnir, svo sem salernisferðir, matmálstíma, samskipti og leik við félagana. Því er ljóst 
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að aðstoð, líkt og TEACCH-aðferðin býður upp á, hentar afar vel þar sem meðal annars 

er hægt að vinna með leikinn sem námsleið.  

 Í gegnum leik getur hinn fullorðni stutt við barnið til dæmis með því að setja orð á 

athafnir (Frost, Wortham og Reifel, 2008, bls. 139) en með því móti er barnið aðstoðað 

við að skilja ferlið sem í leiknum felst, menningu hans og þau táknrænu boð sem hann 

inniheldur. Leikurinn getur einnig verið tækifæri fyrir hinn fullorðna til að styðja barnið 

í því að leika sér með leikföngin á þann hátt að þau gegni ákveðnu hlutverki, líkt og ef 

um verkfæri smiðs væri að ræða (Frost, Wortham og Reifel, 2208, bls. 43).  

 TEACCH byggir að miklu leyti á skipulagi og er leikurinn þar engin undantekning. 

Mikilvægt er að undirbúa leikinn vel, meta stöðu barnsins og út frá því leggja áherslu á 

þá þætti sem barnið á í mestum erfiðleikum með. Vanda þarf val á leikföngum en best 

er að byrja á leikfangi með augljósan tilgang sem auðvelda barninu að nota það á æski-

legan hátt (Hogan, e.d.). Með því að styðja við leik barna, líkt og TEACCH-aðferðin 

býður upp á, er þannig lagður grunnur að framtíð barnsins en ímyndunarleikurinn er 

einmitt talinn einskonar æfing barnanna á raunveruleikanum og því sem koma skal á 

fullorðinsárum (Frost, Wortham og Reifel, 2008, bls. 132). 

 Útikennsla hefur á undanförnum árum rutt sér til rúms í íslensku leikskólastarfi þar 

sem starfið er fært út fyrir veggi skólans í auknum mæli (Náttúruskóli Reykjavíkur, 

2008). Útiveran inniheldur fjölmörg leiktækifæri fyrir börnin og því er mikilvægt að 

styðja við einhverf börn í slíkum aðstæðum. Í starfi mínu þróaði ég, í samstarfi við 

sérkennsluráðgjafa, svokallað útikerfi sem er eins konar vinnukerfi fyrir útivist barnsins. 

Útikerfið sýnir atburðarás útivistarinnar en dæmi um slíkt útikerfi er að finna á bls. 8 í 

verkefnabókinni. Útikerfið gefur hugmynd um hvernig nýta má TEACCH-aðferðina 

utandyra. Einhverfa barninu er gefinn kostur á því að velja barn úr t.d. þriggja barna 

hópi sem er fyrirfram ákveðinn af hinum fullorðna. Ekki er það þó einungis gert til að 

beina barninu að leik með félagslega sterkum jafnöldrum heldur einnig til að auðvelda 

barninu valið. Með þessu móti má takast á við þann möguleika að barnið sem boðið 

hefur verið með í leikinn hafi ekki áhuga og hin börnin því höfð til vara.  

 Atburðarásin er því sú að einhverfa barnið velur sér annað barn af mynd, býður því 

síðan í leik og þegar samþykki frá barninu er komið er myndinni af barninu komið fyrir 

efst á útikerfinu. Undir myndinni af leikfélaganum er atburðarás útivistarinnar gerð 

myndræn skil. Með þessari aðferð er í raun ýtt við einhverfa barninu til að eiga 
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frumkvæðið í að bjóða öðru barni/börnum með í leikinn í stað þess að útivistin lýsi sér 

sem ráf einfarans um lóð leikskólans eins og oft vill annars verða. 

4.5 Læsi, skrift og stærðfræði 

Stundatöflur og vinnukerfi TEACCH-aðferðarinnar miðast ávallt að því að barnið lesi 

atburðarásina annað hvort ofan frá og niður eða frá vinstri til hægri. Með þeim hætti 

lærir barnið rétta lestrarátt sem seinna meir auðveldar því að átta sig á lestrar- og 

skriftarnámi (Schopler, Mesibov og Hearsey, 1995, bls. 263). Dæmi um slíkar 

stundatöflur og vinnukerfi eru á bls. 6‒8 í verkefnabókinni. Þegar börnin hafa öðlast 

góða færni í því að lesa í sjónrænar vísbendingar er óhætt að bæta heiti hlutsins/ 

athafnarinnar við og þannig festist hið skrifaða orð við hlutinn með sjónminninu. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að skrifuð/myndræn fyrirmæli henta einhverfum mun betur 

heldur en munnleg og ýta þar að auki undir sjálfstæði þar sem einstaklingurinn getur 

lesið sjálfur fyrirmælin í stað þess að þurfa að reiða sig á aðstoð annarra (Grandin, 1995, 

bls. 144‒145). 

 Auðvelt er að leggja inn hin ýmsu stærðfræðilegu gildi með aðstoð TEACCH. 

Grunnurinn að áframhaldandi stærðfræðinámi er í raun lagður með því að æfa pörunar- 

og flokkunargetu barnsins. Barnið getur parað/flokkað viðfangsefnið eftir lit, stærð, 

formi og öðrum mismunandi einkennum eða eiginleikum en á blaðsíðum 28, 29 og 41 í 

verkefnabókinni eru verkefni sem gefa hugmynd að því hvernig megi útfæra slík 

verkefni. Smám saman er hægt að auka erfiðleikastig verkefnanna, líkt og verkefni á 

bls. 63 í verkefnabókinni sýnir, þar sem barnið parar tölu við tiltekinn fjölda. Verkefnið 

er einnig hægt að útfæra með því að barnið láti ákveðinn fjölda ofan í ílát merkt 

samsvarandi tölu, líkt og finna má á bls. 75 í verkefnabókinni. Út frá þessu er hægt að 

leggja inn ýmis stærðfræðileg hugtök á borð við samlagningu og frádrátt en þannig 

þokast stærðfræðinám barnsins áfram koll af kolli, allt eftir þroskaframförum þess.  

5. Lokaorð 

Með tilkomu TEACCH-aðferðarinnar eru einhverfum einstaklingum opnaðir margir 

vegir sem væru þeim annars lokaðir, oftast án mikillar fyrirhafnar eða tilkostnaðar. Mín 

æðsta ósk með skrifum mínum er sú að mér takist að opna augu lesenda fyrir þeim 

möguleikum sem TEACCH býður upp á og hversu einföld aðferðin er í raun og veru. 

Eitt af aðalmarkmiðum mínum með verkefnabókinni er að miðla minni kunnáttu áfram 
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og auðvelda fólki, sem er í sömu stöðu og ég var í fyrir tveim árum, áframhaldandi störf 

sín. Á bak við vinnuna að greinargerðinni og verkefnabókinni liggur mikil teymisvinna 

og hefur sú vinna reynst mér ómetanleg. Bæði hef ég ráðfært mig við sérkennslufulltrúa, 

einhverfuráðgjafa, talmeina-fræðinga, iðju- og sjúkraþjálfara og hefur sú viðleitni enn 

frekar opnað augu mín fyrir gildi slíkrar teymisvinnu.  

 Það eru fjölbreyttar aðstæður og vandamál sem börn með einhverfu og foreldrar 

þeirra takast á við á degi hverjum. Líkt og ég hef fjallað um hér að ofan er hins vegar 

yfirleitt auðvelt að finna lausnir á vandamálum sem virðast oft á tíðum óyfirstíganleg og 

leynast þær oftast nær en mann grunar. Þar sem TEACCH-aðferðin miðast út frá þörfum 

einstaklingsins er ómögulegt að setja aðferðina upp í eitt ákveðið form þar sem mikill 

munur getur verið á getu, þörfum og ekki síst áhugasviði hvers og eins.  

 Í raun og veru snýst starf með einhverfum um það að hafa aðstæðurnar viðeigandi 

hverju sinni. Hafa skal í huga að ef hinum fullorðna finnst barnið hegða sér ómögulega 

eru það yfirleitt aðstæðurnar sem eru ómögulegar en ekki barnið (Sigrún Hjartardóttir, 

2009). Þessi ábending hefur nýst mér vel þegar komið hefur að álagspunktum í starfinu, 

en starf með einhverfum börnum getur auðveldlega verið mjög gefandi um leið og það 

krefst mikillar þolinmæði. 

 Verkefnabókina sé ég því fyrir mér sem tannhjól í stærra gangverki teymisvinnu 

þeirra sem koma að starfi með einhverfum börnum og að þar með sé leið þeirra greið að 

einhverju leyti. Hugmyndirnar í bókinni vona ég einnig að nýtist ekki síður foreldrum 

einhverfra barna þar sem efniviðurinn er oftast til staðar á heimili barnsins en er ef til 

vill ekki í réttri framsetningu með hliðsjón af þörfum einhverfa barnsins. 
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