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Ágrip
Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til B.Ed gráðu við Kennaraháskóla Íslands. Ég
stundaði nám þar á leikskólakennarabraut.
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er einhverfa og TEACCH og valdi ég það
aðallega vegna þess að mig langaði að kynnast hugmyndafræðinni TEACCH betur.
Leiðsögukennarinn minn heitir Svanhildur Svavarsdóttir og er boðskiptafræðingur og einhverfuráðgjafi. Hún hefur nýtt sér hugmyndafræði TEACCH og
einnig hefur hún stutt við þá sem eru að nota hugmyndafræði TEACCH inn í
leikskólum og grunnskólum og leiðbeint kennurum.
Hún gaf mér ábendingar um að fara og skoða nokkra grunnskóla og leikskóla
þar sem TEACCH hugmyndafræðin eða Skipulögð kennsla væri nýtt. Mér fannst það
mikilvægt að fá tækifæri til að sjá þessa aðferðafræði með eigin augum.
Að lokum vil ég þakka öllum sem að hafa stutt mig í þessu námi og þá
sérstaklega fjölskyldunni minni og vinum.

Ég vil einnig fá að þakka

leiðsögukennaranum mínum, henni Svanhildi Svavarsdóttur, fyrir alla þá aðstoð og
allann þann stuðning við samningu þessarar ritgerðar. Svo vil ég koma fram miklu
þakklæti til leikskólans og grunnskólanna sem að ég fór að heimsækja við gerð
þessarar ritgerðar.
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Inngangur
Ég hafði mikinn áhuga á að kynnast sjónrænu skipulagi eins og TEACCH
hugmyndafræðinni. Mér finnst þessi hugmyndafræði hjálpa börnum með einhverfu.
Ég ákvað því að fræðast aðeins meira um TEACCH hugmyndafræðina með því að
fjalla um hana í þessari ritgerð minni. Ég ætla einnig að fjalla um einhverfu því að
hugmyndafræðin TEACCH er aðallega notuð með börnum með einhverfu.
Rannsóknarspurningin er þessi: ,,Hvernig hefur TEACCH hugmyndafræðin
nýst fyrir nemendur með einhverfu í leikskólum og grunnskólum?” Til að svara
þessari rannsóknarspurningu taldi ég það mikilvægt að fræðast um TEACCH
hugmyndafræðina þar sem hún er notuð hér á landi.
Ritgerðin fjallar um einhverfu en aðaláherslan verður að skilgreina TEACCH
hugmyndafræðina. Ég mun einnig segja frá vettvangsferðum þar sem ég skoðaði
nokkra grunnskóla og leikskóla sem eru að nýta sér TEACCH hugmyndafræðina.
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1. Einhverfa
Einhverfa er þroskaröskun. Þroskaröskun þýðir að eitthvað hefur farið úrskeiðis í
þroska miðtaugakerfisins.
Sæmundsen 2000).

Heilinn starfar ekki eins og honum er ætlað

(Evald

Það er hins vegar ljóst að æðri heilastarfsemi hefur skerst hjá þeim

þannig að það hefur veruleg áhrif á forsendur viðkomandi til samskipta við annað fólk
(Evald Sæmundsen 2000).

Einhverfa er stundum nefnd ,,dulda fötlunin” vegna þess að það er ekkert
sýnilegt í þessari fötlun, hvorki í hreyfingum eða í útliti. Þegar foreldrar barna með
einhverfu lenda í því að börn þeirra verða erfið á almannafæri segja þau stundum að
þau vildu óska þess að fötlunin væri sýnileg svo að fólk geti séð að þau væru með
fötlun en ekki bara óþekk börn (Evald Sæmundsen 2000).

1.1. Einkenni
Einkenni einhverfu eru einungis sýnileg í hegðun einstaklingsins (Evald Sæmundsen
2000).

Mest af þessum hegðunareinkennum birtast sem skortur á færni, eins og t.d. að

viðkomandi bregst ekki við nafni, notar ekki mál eða bendingar til að gera sig
skiljanlegan eða sýnir jafnöldrum sínum engan áhuga (Evald Sæmundsen 2000). Einnig
eru einkenni sem að markast af því að of mikið er af tiltekinni hegðun eða að
hegðunin er sjaldgæf og sérkennileg (Evald Sæmundsen 2000).
Hegðunareinkennum einhverfu er oft skipt niður í þrjú svið. Í fyrsta lagi eru
einkenni sem að varða félagslegt samspil við aðra, í öðru lagi eru einkenni í máli og
tjáskiptum og í þriðja lagi eru einkenni um sérkennilega, áráttukennda hegðun (Páll
Magnússon 1993:188).

Hér mun ég fjalla um þessi þrjú svið sem hegðunareinkenni einhverfu skiptast
niður í.
•

Félagslegt samspil við aðra:
Fyrsta einkennið sem foreldrar taka eftir í fari barns síns sem er með einhverfu
er að ekki næst samband við barnið. Augntengsl eru lítil, barnið lagar sig illa
að líkama þess sem heldur á því og réttir ekki upp hendur til að láta taka sig
upp. Barnið virðist meðvitundarlítið um tilvist og tilfinningar annarra og það
skiptir þau litlu máli að einhver sé hjá því. Börnum með einhverfu er oft lýst á
þann hátt að þau séu innilokuð og í sínum eigin heimi (Páll Magnússon 1993:188).
Þessi lýsing á sér ekki stað hjá öllum því að tengslaskerðingin er mismikil.
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Þau börn með einhverfu sem eru vægari skert á þessu sviði geta myndað
töluverð tengsl við fullorðna en skerðingin kemur frekar fram í vangetu í að ná
tengslum og samspili við önnur börn og að eignast leikfélaga (Páll Magnússon
1993:188).

Oft finnst manni eins og börn með einhverfu umgangist aðra eins og

dauða hluti, noti það ef til vill eins og tæki til að fá þörfum sínum fullnægt
(Páll Magnússon 1993:188).

Augntengsl, svipbrigði, líkamsstaða eða hreyfingar eru ekki notuð á
venjulegan hátt í samskiptum við annað fólk (Páll Magnússon 2002). Það þarf
stundum að hafa mikið fyrir því að ná fram augntengslum við börn með
einhverfu og standa þau stutt þegar þau nást. Einnig getur það átt sér stað að
börn með einhverfu geta starað í augu fólks án þess að sjáanlegur
samskiptatilgangur sé þar á ferð. Þess vegna er ekki hægt að segja að tiltekið
atferli vanti heldur frekar að það nýtist ekki til samskipta á eðlilegan hátt.
Tengsl við jafnaldra þróast ekki á venjulegan máta (Páll Magnússon 2002). Þessi
tengsl fela í sér að þau geta ekki deilt áhugamálum né tilfinningum með öðrum
á gagnkvæman hátt. Það er skortur á félagstilfinningalegri gagnkvæmni (Páll
Magnússon 2002).

Þá er átt við að barn með einhverfu bregst oft lítið við

tilfinningum annarra, eins og að hugga aðra ef þeim líður illa. Barnið skortir
einnig færnina til að vekja og stýra athygli annarra, eins og með augnaráði og
bendingum. Það er lítil eða engin viðleitni til að deila gleði, áhugamálum eða
eigin afrekum með öðrum (Páll Magnússon 2002). Barn með einhverfu kemur
aldrei með hlut að heiman sem að honum þykir vænt um og finnst vera
áhugaverður eða er hreykinn af því að sýna öðrum. Hann á heldur ekki
frumkvæði að því að deila gleði sinni með öðrum annað hvort með orðum,
svipbrigðum eða augnaráði þegar hann gleðst yfir einhverju (Páll Magnússon
2002).

•

Mál og tjáskipti:
Flestöll börn með einhverfu sem hafa seinkaðan málþroska og u.þ.b.
helmingur þeirra fær aldrei mál sem getur nýst þeim til samskipta við aðra.
Grundvallarskerðingin virðist ekki liggja beint í málþroskanum, heldur í sjálfri
tjáskiptahæfninni sem er forsenda þess að mál geti þróast og nýst sem tæki til
að blanda geði við aðra (Páll Magnússon 1993:188). Þessi skerðing snertir einnig
getuna til tjáskipta án orða, eins og með augnsambandi, svipbrigðum eða
bendingum

(Páll Magnússon 1993:188).
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Þegar maður hlustar á börn með

einhverfu tala þá er mál þeirra sérkennilegt. Bergmálstal er mjög algengt,
einnig ruglingur persónufornafna á þann hátt að þau nota þú eða hann um sig
sjálfan. Málið þeirra er oft steglt í formi og innihaldi (Páll Magnússon 1993:188).
Þannig endurtekur barn með einhverfu oft sömu setninguna mörgum sinnum
án þess að það sé samhengi við aðstæður. Einnig á barn með einhverfu í
erfiðleikum við að halda þræðinum í samræðum sínum þrátt fyrir að
málþroskinn sé til staðar. Hljómfall talaðs máls er oft sérkennilegt og einhæft
(Páll Magnússon 1993:188).

Málþroskinn er seinkaður og stundum er um að ræða talleysi (Páll Magnússon
2002).

Hjá börnum með einhverfu getur verið skert geta til að hefja og halda

gangandi einhverjum samræðum sem byggjast á einhverju spjalli og fela í sér
svörun við því sem að hinn aðilinn hefur til málanna að leggja. Barni með
einhverfu vantar alveg getu til að vera í þykjustuleik og getan til að vera í
félagslegum eftirhermuleikjum er skert. Dæmi um félagslega eftirhermuleiki
eru hreyfileikir eins og t.d. ,,höfuð, herðar, hné og tær” (Páll Magnússon 2002).
•

Sérkennilega, áráttukennd hegðun:
Meðal einstaklinganna sem eru mest skertir af einhverfu er oft um að ræða
sérkennilegar, síendurteknar hreyfingar og þá einkum handahreyfingar, eins og
að veifa höndunum í axlarhæð (Páll Magnússon 1993:189). Einnig kemur fram
einhver undarlegur áhugi á einstökum eiginleikum á hlutum, eins og t.d. áferð
þeirra eða lykt. Barn með einhverfu getur þá dundað sér tímunum saman við
að strjúka hlutum sem hafa einhverja sérstaka áferð.

Snúningshreyfingar

vekja oft sérstakan áhuga barna með einhverfu og geta þau því eytt tímunum
saman við að láta hlutina snúast eða horfa á slíkt eins og t.d. viftu eða tromlu í
þvottavél

(Páll Magnússon 1993:189).

Áráttuhneigðin kemur oft fram í

óvenjulegum, þröngum áhugasviðum, eins og að vita allt um mismunandi
gerðir þvottavéla. Þá talar barn með einhverfu um áhugasviðið sitt í langan
tíma hvort sem aðstæður gefa tilefni til þess eða ekki. Þráhyggja kemur
stundum fram í ríkri þörf fyrir að halda öllu óbreyttu í kringum sig (Páll
Magnússon 1993:189).

Það getur því valdið barni með einhverfu miklum óróleika

og vansæld ef eitthvert smáatriði í þess daglega lífi eða í umhverfinu fer úr
sínum föstu skorðum (Páll Magnússon 1993:189).
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Stegldar hreyfingar eru yfirleitt síbyljuhreyfingar með höndum eða fingrum
eins og handablak, en einnig koma fyrir flóknari stegldar hreyfingar eins og
sérkennilegt hopp á tám eða hnjám (Páll Magnússon 2002).

Einnig eru algengar nokkrar truflanir sem eru sérstakar fyrir börn með
einhverfu og má þar nefna truflanir í mataræði og í svefni.

Einnig koma fyrir

sérkennileg viðbrögð við skynrænum áreitum, eins og minnkað sársaukaskyn og
ofurnæmni fyrir ákveðnum tegundum hljóða eða snertingar (Páll Magnússon 1993:189).
Truflanir í hreyfiþroska eru frekar algengar og lýsa sér í sérkennilegri líkamsbeitingu
og slakri samhæfingu (Páll Magnússon 1993:189). Einkenni á tilfinningasviðinu eru
algeng, eins og óttaleysi við ýmsar raunverulegar hættur og sterk hræðsluviðbrögð við
ýmsum venjulegum, hættulausum hlutum (Páll Magnússon 1993:189).

1.2. Orsakir
Í upphafi var álitið að orsök einhverfu væri foreldranna, og þá aðallega móðurinnar
sem gaf barninu sínu ekki nógu mikla hlýju og umhyggju. Aðrar kenningar hafa
komið í stað þessarar með meiri rannsóknum á orsökum einhverfu. Það er helst talið
að orsök einhverfu liggi í líffræðilegum þáttum. Rannsóknir sýna að einhverfa kemur
niður í öllum þjóðfélgashópum, sama hver þjóðfélagsleg staða, efnahagur eða greind
þeirra er. Þó eru fleiri drengir en stúlkur greindir með einhverfu. Það gefur til kynna
að orsök einhverfu liggi ekki í geðrænum þáttum. Rannsóknir sýna að líkur eru á að
ættingjar barna með einhverfu séu með einhverfu sjálfir eða hafi átt við
málþroskaörðugleika, námsörðugleika og aðra minniháttar þroskaörðugleika að stríða
(Aarons og Gittens 1992:17-19).

Orsakir á einhverfu eru enn ókunnar og læknisfræðilegar skýringar koma
aðeins fram hjá litlum hluta þeirra sem greinast með einhverfu (Evald Sæmundsen 2000).
Það er ekki til neitt líffræðilegt próf sem getur sagt okkur hvort um einhverfu er að
ræða eða ekki. Rannsóknir á tvíburum og fjölskyldum hafa sýnt fram á sterkan
erfðaþátt í þessum efnum. Þótt að 3-5% líkur séu á því að sömu foreldrarnir eignist
annað barn með einhverfu þá eru þær margfaldar miðað við þá foreldra sem ekki hafa
eignast barn með einhverfu (Evald Sæmundsen 2000).
Það er talið að orsakir einhverfu stafi af líffræðilegum orsökum. Það er
einhver truflun í starfsemi miðtaugakerfisins. Það er reyndar ekki hægt að finna
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einhverja einfalda skýringu á því hvers vegna þetta á sér stað en það er vitað að erfðir
eiga einhvern hlut í þessu en ekki nema takmarkaðan hluta. Það hefur einnig verið
sýnt fram á að einhverfa getur komið fram vegna ýmissa sjúkdóma eins og rauðum
hundum á meðgöngutímanum og ákveðnum fátíðum sjúkdómum í taugavefnum.
Líffræðilegu orsakirnar geta því verið margvíslegar en þær eiga það sameiginlegt að
leiða af sér samskonar hegðunareinkenni, þ.e.a.s. einhverfuna. Allar þessar þekktu
orsakir skýra þó ekki nema lítinn hluta tilfella. Það sem er vitað er að það er lítil
skerðing eða truflun í heilastarfseminni, en það er mjög erfitt að staðsetja hana eða að
vita nákvæmlega hvers eðlis hún er (Páll Magnússon 1993:187-188).
Ástæðan fyrir því að það er lögð svona mikil áhersla á að komast að orsökum
einhverfu er að sjálfsögðu sú að slík vitneskja getur leitt af sér betri greiningu, betri
meðferð og hugsanlegar forvarnir gegn þessari alvarlegu röskun (Ægir Már Þórisson
2004).

1.3. Flokkar einhverfu
Í staðinn fyrir að líta á einhverfu sem eitthvað skýrt afmarkað heilkenni er hún
skilgreind á annan hátt í dag. Hún er skilgreind út frá vídd eða rófi sem er með
mismunandi einkennum bæði að fjölda og styrkleika sem geta alveg raðast saman
með ýmsum hætti. Hugtakið til að tákna þessa breidd er kallað ,,einhverfurófið”
(Evald Sæmundsen 2000).

Helstu flokkarnir á einhverfurófinu eru þrír talsins og nefnast þeir
bernskueinhverfa, ódæmigerð einhverfa og Aspergersheilkenni. Það fer hins vegar
eftir samsetningu og styrkleika einkennanna ásamt þroska, þroskasögu og
byrjunaraldri hvað röskunin er kölluð hverju sinni (Evald Sæmundsen 2000).
Hér mun ég fjalla um þessa þrjá flokka í mjög stuttu máli.
•

Bernskueinhverfa:
Þegar talað er um bernskueinhverfu er það hegðunin og þroskinn sem þarf að
uppfylla greiningarviðmiðin fyrir einkennasviðin þrjú sem fjallað er um í
kaflanum hér að ofan um einkennin. Skilyrði um byrjunaraldurinn í þessum
flokki er að einkennin séu komin fram fyrir 36 mánaða aldurinn. Til þess að
greinast með einhverfu þarf alls að vera með 6 einkenni, þar af leiðandi þurfa
að minnsta kosti tvö af þessum einkennum að vera í félagslegu samspili og
einnig að minnsta kosti eitt frá hinum tveim sviðunum (Evald Sæmundsen 2000).
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•

Ódæmigerð einhverfa:
Einhverfan í þessum flokki getur verið ódæmigerð annað hvort í einkennum
eða í byrjunaraldri. Þegar talað er um ódæmigerða einhverfu er það þegar
hegðunin og þroskinn uppfyllir greiningarviðmiðin aðeins að hluta til, eins og
þegar um mikið skerta einstaklinga er að ræða sem hafa verulega hamlandi
einkenni sem ekki er hægt að útskýra af þroskaheftingunni einni saman og
þegar byrjunaraldurinn er hærri en 36 mánaða (Evald Sæmundsen 2000).
Þegar talað er um að einhverfan geti verið ódæmigerð vegna einkenna er um
að ræða umtalsverðan fjölda einkenna án þess þó að fullnægja algerlega
greiningarskilyrðum einhverfu um heildarfjölda einkenna eða lágmarksfjölda á
hverju hinna þriggja einkennasviðanna (Páll Magnússon 2002). Það má almennt
segja að ástandið sé að einhverju leyti vægara en einhverfa, einkennin eru
a.m.k. mun færri. En það þarf að gera ráð fyrir því að einstaklingar í þessum
flokki þurfi samskonar meðferð og aðra þjónustu og þeir sem greinast með
einhverfu (Páll Magnússon 2002). Þegar talað er um byrjunaraldurinn þá er átt
við að ekki séu komin upp marktæk frávik fyrir 36 mánaða aldurinn. Það er
ekki fyllilega ljóst hvaða þýðingu seinni byrjunaraldurinn hefur fyrir
framvindu og horfur barnanna (Páll Magnússon 2002).

•

Aspergersheilkenni:
Í þessum flokki er engin umtalsverð seinkun í mál- og vitsmunaþroska, ólíkt
því sem algengt er í einhverfu.

Samsetning einkennanna felst í því að

greiningarviðmiðin séu uppfyllt í báðum hinum einkennasviðunum. Vegna
þroskans og vægari einkenna uppgötvast börn með Aspergersheilkenni yfirleitt
mun seinna heldur en börn með einhverfu (Evald Sæmundsen 2000). Erlendar
rannsóknir hafa fjallað um Aspergersheilkenni og þær benda á að börn með
Aspergersheilkenni séu ennþá fleiri en börn með einhverfu (Evald Sæmundsen
2000).

Í þessum flokki er gert ráð fyrir að sjálfshjálparfærni, aðlögun og forvitni um
umhverfi sitt hafi verið með eðlilegum hætti á fyrstu þremur æviárum barnsins
(Páll Magnússon 2002).

Það er mjög algengt að einstaklingur í þessum flokki hafi

væga skerðingu í hreyfifærni, séu klaufalegir í hreyfingum sínum, en það er
engin skilyrði fyrir greiningunni (Páll Magnússon 2002).
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1.4. Greining
Málþroskinn er fyrsta áhyggjuefnið sem að foreldrar finna fyrir áður en barnið þeirra
greinist með einhverfu. Það er helsta áhyggjuefnið þeirra vegna þess að ef barnið
þeirra er ekki byrjað að tala fyrir 5 ára aldurinn þá finna foreldrarnir að eitthvað sé að.
Ef foreldrar þurfa að leita aðstoðar vegna einhverra erfiðleika sem vakna upp vegna
þroska barna þeirra þá geta þeir leitað sér hjálpar hjá heilsugæslunni og barnalæknum
sem geta vísað þeim lengra ef þörf er á. Ef grunur leikur á um einhverfu er foreldrum
vísað á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins í Kópavogi. Þar starfa margar fagstéttir
sem sérhæfa sig í að fást við þroskaraskanir og fatlanir. Einn af þessum hópum sem
að sérhæfa sig í þessum geira gegna því sérstaka hlutverki að fjalla einungis um
einhverfu (Evald Sæmundsen 2000).
Í upphafi greiningarinnar er byrjað á skoðun barnalæknis sem tekur heilsu- og
þroskasögu

og

annast

almenna

líkamsskoðun,

taugafræðilega

skoðun

og

taugaþroskamat. Einnig er stuðst við fjölbreyttar mælingar á þroska (Evald Sæmundsen
2000).

Greiningartæki fyrir einhverfu koma reglu á tvær uppsprettur upplýsinga sem

skipta miklu máli, það eru annars vegar upplýsingar sem koma frá foreldrum og hins
vegar upplýsingar sem verða til við beina skoðun á hegðun barnsins (Evald Sæmundsen
2000).

Í dag eru ekki til nein læknisfræðileg próf, eins og blóðprufur, til að greina
einhverfu. Það eru heldur engin tvö börn með einhverfu sem haga sér alveg eins.
Þegar farið er út í að greina börnin þá verða foreldrar og viðkomandi sérfræðingar að
byrja á því að útiloka aðrar raskanir, eins og heyrnarskerðingu, málhömlun,
þroskahömlun og taugafræðilegar raskanir. Þegar búið er að útiloka þetta ferli er hægt
að heimsækja sérfræðing sem að sérhæfir sig í einhverfu (Ægir Már Þórisson 2004).
Sérfræðingar í einhverfu notast við ýmsar aðferðir við greiningu (Ægir Már Þórisson
2004).

Með því að nota staðlaða matskvarða er lagt mat á félagshegðun og málþroska

barnsins

(Ægir Már Þórisson 2004).

Staðlað viðtal er einnig oft notað til að fá

upplýsingar frá foreldrum um hegðun barnsins og þroska þess (Ægir Már Þórisson 2004).
Sérfræðingar geta einnig athugað hvort um er að ræða tilteknar erfðafræðilegar eða
taugafræðilegar raskanir (Ægir Már Þórisson 2004).
Eftir að farið hefur verið yfir niðurstöður prófa og skoðunarinnar er það aðeins
í valdi sérfræðings að greina einhverfu, þ.e.a.s. ef tilteknum skilmerkjum hefur verið
fullnægt (Ægir Már Þórisson 2004). Það verða því að vera skýrar vísbendingar um skerta
hæfni til samskipta við aðra, skerta tjáskiptahæfni og sérkennilega, áráttukennda
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hegðun. Þeir sem greinast með einhverfu hafa yfirleitt skerðingu innan hvers flokks,
en þó í misjöfnum mæli þó (Ægir Már Þórisson 2004). Þessi einkenni verða að hafa
komið fram fyrir 3 ára aldurinn (Ægir Már Þórisson 2004).

2. Meðferð og þjónusta
Þegar niðurstöður liggja fyrir og greining hefur átt sér stað er foreldrum gerð grein
fyrir þeim (Evald Sæmundsen 2000). Það er einnig rætt við systkini og ættingja ef það er
óskað eftir því.

Það er kynnt fyrir þeim félagsleg réttindi og þjónusta og

meðferðarþarfir eru skilgreindar. Ef barnið er í leikskóla eða í grunnskóla er boðað til
fundar við starfsmennina.

Einnig er boðað til fundar við ráðgjafarþjónustu

sveitarfélagsins og svæðisskrifstofu eða annarra aðila, allt eftir sem við á í hvert skipti
(Evald Sæmundsen 2000).

Þegar hefðbundnu greiningarferli er lokið tekur eftirfylgd við (Evald Sæmundsen
2000).

Foreldrum, ættingjum og fagmönnum sem annast þjónustu við barnið er boðið

á námskeið um einhverfu, bæði grunnnámskeið og framhaldsnámskeið
Sæmundsen 2000).

(Evald

Þessi framhaldsnámskeið lúta þó fyrst og fremst ákveðnum

meðferðarleiðum. Samvinnan á milli foreldra og fagmanna er lykilatriði við að ná
góðum árangri (Evald Sæmundsen 2000).
Í stórum dráttum má flokka þessi úrræði niður í þrjá flokka, nefnast þeir í
fyrsta lagi hugmyndir sállækninga, í öðru lagi líffræðilegar aðferðir og í þriðja lagi
kennslufræðilegar aðferðir.

Aðferðum sállækninga, eins og leikmeðferð og

samtalsmeðferð fyrir foreldra og/eða börn, var einkum beitt á meðan sá skilningur var
ríkjandi að einhverfa ætti sér uppeldislegar orsakir og tengslatruflun barnanna stafaði
aðallega af tilfinningahömlum sem meðferðin þyrfti helst að losa um (Páll Magnússon
1993:191).

Það liggja ekki fyrir traustar rannsóknarniðurstöður um árangur meðferðar

af þessu tagi og er hún nú víðast aflögð (Páll Magnússon 1993:191). Í líffræðilegum
aðferðum ber fyrst að nefna að engin lyf hafa fundist sem hafa áhrif á hin sérstöku
einkenni einhverfunnar

(Páll Magnússon 1993:191).

Hins vegar getur lyfjameðferð

komið að einhverju gagni í einstökum tilfellum með því að hafa áhrif á ýmis
aukaeinkenni og bæta þannig aðlögun (Páll Magnússon 1993:191). Róandi lyf geta t.d.
dregið úr kvíða og óróleika og komið reglu á svefntíma, en svefntruflanir eru algengar
á meðal barna með einhverfu

(Páll Magnússon 1993:191).

Kenningar telja að

stórskammtar af B-vítamíni dragi úr einhverfueinkennunum og einnig að sérstakt
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mataræði geti haft jákvæð áhrif í vissum tilvikum. Þessar hugmyndir styðjast ekki við
skýrar rannsóknarniðurstöður (Páll Magnússon 1993:191). Sú meðferð sem hefur reynst
árangursríkust og best studd rannsóknum, er sérhæfð kennsla og atferlismótun (Páll
Magnússon 1993:191).

frávikum

í

Kennsluumhverfið og –aðferðirnar þurfa að taka mið af þeim

þroska

sem

einkenna

alla

einstaklinga

með

einhverfu,

en

kennsluáætlanirnar þurfa að vera einstaklingsbundnar. Einstaklingar með einhverfu
eru á ýmsan hátt misleitur hópur og er mismunandi hversu sérhæft meðferðarumhverfi
hæfir hverjum og einum. Þess vegna verða sumir einstaklingar með einhverfu að fá
kennslu í sérdeildum eða sérskólum meðan aðrir geta stundað nám í almennum
bekkjardeildum með stuðningi (Páll Magnússon 1993:191). Reglan er sú að hver og einn
þarf að fá kennslu í eins almennu og lítið sérhæfðu umhverfi og hann ræður við og
getur nýtt sér

Meðferðin verður að hefjast strax eftir

(Páll Magnússon 1993:191).

greiningu (Páll Magnússon 1993:191).
Foreldrar þurfa á ráðgjöf og fræðslu að halda og einnig aðra aðstoð af ýmsu
tagi

(Páll Magnússon 1993:192).

Má þá meðal annars nefna tilsjónarmenn,

stuðningsfjölskyldur og skammtíma-vistun til að létta á hluta álagsins af heimilinu og
geta gert fjölskyldunni kleift að hafa börn eða ungling með einhverfu heima lengur en
ella (Páll Magnússon 1993:192).
Þjónusta og meðferð barna með einhverfu er á ábyrgð skólayfirvalda,
félagsþjónustu og svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra

(Ægir Már Þórisson 2004).

Skólayfirvöld sem starfa í hverju sveitarfélagi eiga að sjá um að veita börnum með
einhverfu, sem og öðrum, menntun sem hæfir þeim (Ægir Már Þórisson 2004). Sérdeildir
fyrir börn með einhverfu eru í nokkrum skólum á höfuðborgarsvæðinu og starfa þær
allar eftir TEACCH hugmyndafræðinni. Börnum með einhverfu er einnig boðið upp
á atferlisþjálfun í skólanum, þá er unnið markvisst að því að þau geti stundað nám í
venjulegri skólastofu með sínum bekkjarfélögum.

Það hefur færst í vöxt á

undanförnum árum að foreldrar biðja sérstaklega um þessa þjónustu fyrir börn sín
(Ægir Már Þórisson 2004).

2.1. Hver er þjónustan í dag?
Þann 2. apríl hafði ég samband við Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og fékk viðtal
við félagsráðgjafa á einhverfusviðinu. Spurningarnar voru þrjár talsins og voru þær
um hvaða þjónusta væri í boði fyrir foreldrana og börnin og hvaða meðferð er fyrir
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börn með einhverfu hér á landi. Þetta viðtal tók einungis 10 mín. og fékk ég mjög
góð svör sem leyfði mér að sjá hvað gert er fyrir börnin og foreldrana hér á landi.
Fyrsta spurningin sem ég spurði hana að var hvaða þjónusta væri í boði fyrir
börn með einhverfu í dag. Sú þjónusta sem er í boði fyrir börnin í dag fer að mestu
leyti eftir ábyrgð skólayfirvalda, félagsþjónustu og svæðisskrifstofu um málefni
fatlaðra. Það fer eftir því hvað þessir aðilar bjóða upp á fyrir fatlaða. Það gæti skipt
miklu máli hvar barnið býr svo að það geti fengið fulla þjónustu hjá sínu sveitarfélagi,
því að það eru sum sveitarfélög sem eiga í erfiðleikum með að bæta sína þjónustu.
Skólayfirvöldin eiga að bjóða upp á að börn með einhverfu geti fengið kennslu inn á
sérdeildum eða fengið stuðning inn í bekkinn sinn ef þau þurfa virkilega á því að
halda. Þau fá skipulag sem er hannað að hætti þeirra, þ.e.a.s. eftir áhugasviði þeirra.
Þau fá að stunda íþróttir og hreyfingu að miklu leyti því að þau þurfa svo á því að
halda.
Önnur spurningin var hvaða þjónusta væri í boði fyrir foreldra barna með
einhverfu í dag.

Hún sagði mér að það væri boðið upp á mikla þjónustu fyrir

foreldrana. Foreldrar þurfa að fá ráðgjöf og fræðslu vegna þess að börn þeirra eru
fötluð.

Stundum bjóða svæðisskrifstofur landsins upp á þjónustu eins og t.d.

skammtímavistun, stuðningsfjölskyldur, umönnunargreiðslur og heimili fyrir börn.
Með skammtímavistun er verið að létta álag af fjölskyldum barnsins og stuðla að því
að börnin geti búið heima hjá sér sem lengst. Þessi skammtímavistun verður að vera
regluleg og samkvæmt áætlun. Barn getur farið til stuðningsfjölskyldu sinnar og
dvalið þar í skamman tíma. Þetta er gert til að létta álagið af fjölskyldum fatlaðra
barna. Foreldrar hafa rétt á að sækja um umönnunargreiðslu vegna þess að þau eiga
fatlað barn. Þau sækja um það hjá Tryggingastofnun ríkisins. Heimili fyrir börn eru
heimili þar sem að fötluð börn geta búið á. Þetta er gert til að létta álagið af
fjölskyldum fatlaðra barna. Þau búa þarna til langframa eða til 18 ára aldurs. Það eru
einnig fjöldi stofnana og félagssamtök sem að veita fötluðu fólki þjónustu. Má þar
nefna Sjónarhól, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, Tryggingastofnun ríkisins,
Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra og Styrktarfélag Vangefina.
Síðasta spurningin var hvaða meðferð stæði til boða fyrir börn með einhverfu í
dag. Hún sagði mér að það væru aðallega tvær aðferðir sem helst væru notaðar nú í
dag og það eru annars vegar atferlisþjálfun og hins vegar skipulögð kennsla.
Þegar greiningu er lokið er foreldrum boðið upp á að kynna sér þær tvær
kennsluaðferðir sem eru nýttar hér á landi og þeim er einnig gefin kostur á að velja
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hvaða aðferð þeir vilji heldur vinna með. Ég hef valið að lýsa annarri aðferðinni í
þessari ritgerð sem er ,,Skipulögð kennsla” eða öðru nafni TEACCH hugmyndafræðin.

3. TEACCH Hugmyndafræðin: Hvað er TEACCH?
TEACCH er skammstöfun fyrir Treatment and Education of Autistic and related
Communications Handicapped Children. TEACCH er notað sem meðferð og kennsla
barna með einhverfu og skyldar boðskiptatruflanir. TEACCH er alhliða þjónustulíkan
fyrir fólk með röskun á einhverfurófi og fyrir fjölskyldur þeirra. Þessi þjónusta er
fyrir alla aldurshópa allt frá snemmtækri íhlutun til fullorðins ára. Þetta líkan á rætur
sínar að rekja til Norður Karolínu í Bandaríkjunum eða nánar tiltekið frá háskólanum í
borginni Chapel Hill (Hvað er TEACCH? 2005).
Árið 1965 var Hugmyndafræðin TEACCH fyrst sett fram af prófessor að nafni
dr. Eric Schopler og starfaði hann sem forstöðumaður þess í 20 ár. Hann lagði til að
meðferð einstaklinga með röskun á einhverfurófinu yrði sérstaklega sniðin að þörfum
þeirra. Það er lögð mikil áhersla á einstaklingsmat og út frá því er þjálfunar- og
kennsluáætlun búin til þar sem markvisst er unnið með styrkleikann og þá þætti sem
styrkja færni, sjálfstæði og áhuga einstaklingsins. Það er talið að TEACCH nálgunin
sé eins og aðrar íhlutunarleiðir vænlegust til að ná fram árangri ef hún er í stöðugri
endurskoðun og nær yfir sem flestar aðstæður í lífi hvers einstaklings

(Hvað er

TEACCH? 2005).

Skipulögð kennsla er einn aðalþátturinn í TEACCH líkaninu. Rannsóknir hafa
sýnt fram á að skipulögð kennsla hentar mjög vel einstaklingum með röskun á
einhverfurófinu (Hvað er TEACCH? 2005).
TEACCH líkanið leggur áherslu á samfellda þjónustu alla ævina.
Meginmarkmiðið er að einstaklingurinn lifi sjálfstæðu og innihaldsríku lífi og aðlagist
samfélaginu sínu eins vel og hægt er (Hvað er TEACCH? 2005).
Dr. Eric Schopler sálfræðingur er hættur og við starfi hans tók annar
sálfræðingur að nafni dr. Gary Mesibov (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:41).
TEACCH þjónustukerfinu er skipt niður í tvo hluta, annars vegar í
rannsóknardeild og stjórnunardeild og eru þær staðsettar á Chapel Hill og hins vegar
eru sex þjónustumiðstöðvar og eru þær staðsettar á miðmunandi stöðum í Norður
Karolínu en sú allrastærsta er staðsett í borginni Charlotte (Svanhildur Svavarsdóttir
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1995:41).

Hlutverk rannsóknar- og stjórnunardeildarinnar eru rannsóknir sem stuðla að

bættri þekkingu og kennslu fyrir börn með einhverfu ásamt því að mennta fagfólkið í
hinum ýmsu miðstöðvum og einnig þjálfun fyrir kennarana og starfsfólkið sem vinnur
með börnum með einhverfu (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:41). Í þjónustumiðstöðvunum
fer fram ýmiskonar þjónusta sem þarf að veita börnum með einhverfu, foreldrum
þeirra, kennurum og öðru fagfólki sem að er að sinna börnum með einhverfu
(Svanhildur Svavarsdóttir 1995:41).

Aðalvinnan í þjónustumiðstöðunum felst aðallega í

greiningu á einhverfu ásamt fyrirlögn á kennslusálfræðilegu mati
Svavarsdóttir 1995:41).

(Svanhildur

Strax þegar greiningu og mati er lokið fá börnin 6 vikna meðferð

og kennslu áfram í miðstöðinni. Þessi tími er nýttur til að vinna einstaklingsáætlun
fyrir börnin í fullu samráði við foreldrana og þau eru undirbúin fyrir dvöl í sérdeild,
annað hvort á leikskóla eða í almennum skóla (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:41). Það er
lögð mikil áhersla á einstaklingsþjálfun til að byrja með.

Báðir foreldrarnir og

kennari barnsins fá markvissa þjálfun í miðstöðinni hvernig þau eiga að kenna barninu
áður en það flyst alveg í leikskólann eða skólann (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:41). Eldri
einstaklingar sem eru með einhverfu njóta einnig þjónustu frá miðstöðinni vegna
ýmissa mála sem þá snertir, eins og búsetu, vinnu, atferlismótun og starfsþjálfun
(Svanhildur Svavarsdóttir 1995:41).

Aðalmarkmið TEACCH þjónustukerfisins eru þrenns konar. Í fyrsta lagi að
mikil og ítarleg þekking skapist um einhverfu, í öðru lagi að notuð sé heildstæð
meðferðarfræði og í þriðja lagi að virkja foreldra sem meðþjálfara og samstarfsmenn
(Svanhildur Svavarsdóttir 1995:41).

3.1. Markmiðin þrjú
Þetta eru aðalmarkmið TEACCH þjónustukerfisins.

Fólk verður að fræðast um

einhverfu til að vita hvernig er best að vinna með börnum með einhverfu. Þessi
markmið eru þekking, einstaklingskennsla og foreldrasamvinna.

3.1.1. Þekking
Í upphafi er gert ráð fyrir sérhæfðri fræðslu og ráðgjöf sem er í flestum tilvikum
forsenda þess að markviss íhlutun geti hafist. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
býður reglulega upp á námskeið fyrir þjónustuveitendur og aðstandendur (Snemmtæk
íhlutun 2005).
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Í upphafi er gert ráð fyrir að gerð sé þjónustuáætlun sem mun nýtast sem
nokkurskonar samstarfssamningur um heildstæða þjónustu fyrir barnið og
fjölskylduna. Það er einnig lagt til að stofnað sé þjónustuteymi fyrir hvert barn.
Þjónustuteymið

samanstendur

af

foreldrum,

kennurum,

deildarstjóra

og

leikskólastjóra, fulltrúa sveitarfélagsins, fulltrúa Greiningarstöðvar og öðrum sem að
koma að þjónustunni við barnið og fjölskyldu þess.

Allir þessir aðilar fylgja

sameiginlegum markmiðum og miðla upplýsingum á milli sín.

Það er einnig

mikilvægt að stofna teymi fyrir þá sem að koma að daglegri þjálfun og kennslu og
kallast það teymi þjálfunarteymi. Í slíku teymi er gert ráð fyrir foreldrum, kennurum,
ráðgjafa sveitarfélagsins og ráðgjafa Greiningarstöðvarinnar. Það er einn í þessu
teymi sem að sinnir hlutverki umsjónaraðila og sér hann helst um að halda utan um
kennslu og þjálfun, áætlanir, skráningar á framvindu, myndbandsupptökur,
samantektir, fundarboðun, fundarstjórnun og fleira (Snemmtæk íhlutun 2005).
Þegar unnið er með TEACCH þurfa kennararnir að hafa í huga þau markmið
sem sett eru fram.

Þau eru að hafa skipulagt umhverfi og dagskrána sýnilega,

kennararnir verða að vera vel þjálfaðir, það verður að hefjast handa strax með
nákvæmri greiningu á hverju barni, kennslan verður að vera miðuð við færni hvers og
eins, einstaklingskennsla verður að eiga sér stað, áhersla er á viðeigandi
boðskiptaleiðir, það verður að vera skilningur á fötlun sem breytist ekkert og það
verður að eiga sér stað virkt foreldrasamstarf (Svanhildur Svavarsdóttir 1994:43).

3.1.2. Einstaklingskennsla
Þegar talað er um einstaklingskennslu fyrir börn með einhverfu þá er verið að tala um
þá kennslu þar sem tekið er tillit til þroska og færni barnanna til félagslegs samspils. Í
þessari einstaklingskennslu er barnið að vinna sjálfstæða vinnu eða með kennaranum.
Þá eru ýmis verkefni sem að kennarinn er búin að undirbúa og þau verða að hæfa
þroska og færni hvers og eins. Einnig er áhugasvið barnanna notað eins og ýmis
farartæki, tölur, stafir eða heimilistæki.

Stundaskrá barnanna og vinnukerfið er

stundum búin til eftir áhugasviði þeirra.
Það er mjög mikilvægt að kennarinn sé búinn að undirbúa sig vel fyrir hverja
einstaklingskennslu og finna til þau námsgögn og þau tæki sem að notuð eru í
tímanum. Undirbúningur og skráning er mikilvægur hluti sérkennslunnar og ætti að
rúmast innan stuðningstíma barnsins.
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Markmið og leiðir fyrir þessa kennslu verða að vera skýr því að barnið verður
að vita upphaf og enda hvers tíma, annars á það erfitt með að halda áfram. Það verður
að passa að sníða tímann að færni barnsins og verkefnin þurfa að vera krefjandi og
stöðug ögrun en samt mega þau ekki vera of þung. Ef við tökum eftir því að barnið
ráði ekki við verkefnin þá bökkum við og tökum eitthvað sem er léttara fyrir þau.
Maður verður alltaf að muna að hrósa þeim fyrir vel unnin verk. Það er gott að nota
umbun og miða við úthald og áhuga barnsins á verkefninu. Maður verður að hugsa
tímana sem skemmtilega og áhugasama fyrir börnin því að það virkjar áhuga þeirra og
þau verða áhugasamari um að mæta í þessa einstaklingstíma. Það er nauðsynlegt að
skrá færni og allar framfarir hjá barninu. Þegar ný áætlun er gerð verður maður að
hafa það í huga hvað hefur áunnist og hverju er hægt að breyta og bæta við. Það
verður að muna að hafa umhverfið sjónrænt skipulagt til að koma í veg fyrir að
tómarúm og óöryggi eigi sér stað hjá barninu.

3.1.3. Foreldrar sem samstarfsaðilar
Foreldrum er boðið að fylgjast vel með kennslu og skipulagi barnsins. Þegar þeir eru
að fylgjast með barninu sínu er þeim kennt og sagt frá því hvað þarf svo að barnið
þeirra geti lært, hvernig þarf að vinna og skipuleggja kennsluna. Á þennan hátt læra
foreldrarnir enn betur að skilja vanda barns síns og hvernig hægt er að kenna því. Þeir
gætu tileinkað sér sömu aðferðir og kennararnir nota og beitt þeim þegar hentar og
þörf krefur. Svona samstarf styrkir þá festu og skipulag sem er svo mikilvægt fyrir
einstakling með einhverfu

(Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur

Svavarsdóttir 1994:35).

Aðferðafræði TEACCH er skipulögð kennsla sem ég mun nú fjalla um í næsta
kafla.

4. Aðferðafræði TEACCH: Skipulögð kennsla
Skipulögð kennsla er þegar staða hvers einstaklings og skipulagið er þróað út frá getu,
áhugamálum og þörfum hans (Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir 2002). Með þessu
er átt við að einstaklingurinn er aðalatriðið, frekar en einstaka kennsluaðferðir eða
kenningar

(Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir 2002).

Það er lögð áhersla á

einstaklingsmat til að skilja þarfir viðkomandi einstaklings betur (Ásgerður Ólafsdóttir og
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Sigrún Hjartardóttir 2002).

Skipulagið er þróað fyrir hvern og einn út frá stöðu hans á

hverjum tíma (Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir 2002). Það er einnig lögð mikil
áhersla á þær sterku hliðar sem einstaklingurinn býr yfir og áhugasvið hans fremur en
að einblína á erfiðleika hans. Einstaklingar með einhverfu hafa margar sterkar hliðar
sem geta haft áhrif á vilja þeirra til að vinna og til að geta auðveldað þeim að skilja
hvað þeir eru að gera (Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir 2002). Sterku hliðarnar og
áhugamálin eru því markvisst nýtt sem grundvöllur að einstaklingsmiðaðri námskrá
(Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir 2002).

Mikil áhersla er lögð á stöðuga og

ítarlega fræðslu um einhverfu á öllum aldursstigum

(Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún

Hjartardóttir 2002).

Rannsóknir hafa sýnt að skipulögð kennsla hentar mjög vel menningu barna
með einhverfu. Með því að skipuleggja umhverfið, setja upp dagskrá, vinnukerfi,
sjónrænar vísbendingar og veita yfirsýn yfir væntingar, hefur áhrifamikil leið verið
fundin til að auka færni fólks með einhverfu og gera það færara um að framkvæma
hluti án stuðnings frá öðrum og verður þá einstaklingurinn mun sjálfstæðari. Þessir
áhersluþættir eru sérstaklega mikilvægir vegna þess að alltof oft fær þetta fólk ekki
tækifæri til að læra að vinna sjálfstætt í mismunandi aðstæðum vegna þess að það er
skortur á frumkvæði og sjálfstæði einstaklingsins

(Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún

Hjartardóttir 2002).

Þessi skipulagða kennsla getur farið fram hvar sem er.

Sum börn með

einhverfu geta vel nýtt sér kennsluaðstæðurnar í almennum skólum á meðan önnur
börn með einhverfu þurfa á sérhæfðari úrræði að halda eins og sérdeild að hluta eða
að öllu leyti, þar sem að námsefnið og umhverfið er aðlagað sérstaklega að þörfum
þeirra (Ásgerður Ólafsdóttir og Sigrún Hjartardóttir 2002).
Börn með einhverfu eru mjög ólíkir einstaklingar. Hins vegar eru sömu þættir
mikilvægir fyrir þá flesta og TEACCH-aðferðafræðin tekur tillit til þeirra einnig
(Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:31).

Flest börn með

einhverfu hafa góðan sjónrænan skilning, hafa þörf fyrir reglu, einblína á smáatriði
frekar en heild, hugsa hlutlægt, eiga erfitt með að skilja huglæga hugsun, eiga erfitt
með að yfirfæra nám og reynslu og vilja festast í athöfnum – leik – leikfangi (Sigrún
Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:31).

Lykilorðið hjá TEACCH er skipulag (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og
Svanhildur Svavarsdóttir 1994:31).

Aðferðafræðin kennir okkur hvernig á að útbúa

aðstæður og verkefni sem eru fyrirfram ákveðin og skipulögð (Sigrún Hjartardóttir,
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Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:31-32).

Skipulagið felur í sér ýmsa

þætti eins og að sjónrænt sé greinilegt, sýni greinilegt upphaf og endi, yfirfærslu á
námi, endurtekningu, sjálfstæði og foreldravinnu. Þetta skipulag hjálpar börnum með
einhverfu að skilja aðstæður og athafnir. Þeir eru alvarlega málhamlaðir og hafa því
takmarkaðan málskilning og eiga einnig erfitt með að skilja félagslegar venjur okkar
hinna. Ef þeir fá sjónrænar vísbendingar eða merki tekst þeim betur að skilja hvað um
er að vera (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:32).
Með skipulagi er barnið að læra reglusemi og tileinka sér fastar rútínur.
Skipulagið hefur því mikil áhrif á barn með einhverfu, það lærir fljótt þessar venjur og
reglur og er mun rólegra og skilur betur umhverfi sitt (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:42).
Aðalvandinn hjá einstaklingum með einhverfu er truflun á gagnkvæmni í félagsþroska
sem hefur þess vegna áhrif á boðskiptahæfni eða hvernig á að senda boð til annarra og
taka á móti boðum (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:42). Málhamlaðir einstaklingar hafa
ekki mál til að skipuleggja hugsun sína og aðgerðir (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:42).
Þeir hafa þess vegna lítið frumkvæði, eru skipulagslausir og eiga því erfitt með að
koma sér að verki eða hætta verki (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:42). Þeir eiga erfitt með
að festa í minni munnleg boð um hvað felst í athöfninni. Þeir tengja ekki orð við
skilning heldur rútínu

(Svanhildur Svavarsdóttir 1995:42).

Það er þess vegna sem

fræðimönnum er nú ljóst að það verður að kalla þetta minni fram með sjónrænum
vísbendingum (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:42).
Fyrsta skrefið í skipulagningu er að finna út hvaða aðstæður þurfa að vera hjá
þessum einstaka nemanda (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:42). Hann þarf að hafa ákveðinn
stað þar sem hann vinnur einn og sjálfstætt, ákveðinn stað fyrir samverustund með
öðrum nemendum, ákveðinn stað fyrir hvíld, ákveðinn stað fyrir frjálsan leik og
ákveðna hluti ýmist við kennaraborðið eða annars staðar
1995:42).

(Svanhildur Svavarsdóttir

Það getur einnig verið mikilvægt að finna ákveðinn stað fyrir nemandann þar

sem hann fær að bíða (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:42).
Einstaklingar með einhverfu eru sjónrænt sterkir sem merkir að þeir skilja
betur það sem þeir sjá en heyra. Þeir eiga oft erfitt með að skilja talað mál því
heyrnarúrvinnslan þeirra er misgóð (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur
Svavarsdóttir 1994:32).

Þeir eru þess vegna oft eins og útlendingar í sínu eigin landi,

heyra en skilja ekki, og því er það betra að gefa þeim sjónræna vísbendingu um það
sem er verið að tala um og þá eru meiri líkur á að þeir skilji (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig
Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:32).
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Það er góð skýring á neikvæðu atferli

og það er að það er skortur á getu til að skilja boð og færni í að senda boð. Barn með
einhverfu hefur ekki skilið boðin eða boð hans hafa ekki komist rétt til skila (Sigrún
Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:32).

Þess vegna er það

mjög mikilvægt að skipuleggja allar aðstæður og tíma barna með einhverfu sjónrænt
svo að þeir sjái nákvæmlega hvernig dagarnir líða

(Sigrún Hjartardóttir, Sólveig

Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:32).

4.1. Heildarmarkmiðin átta
Þessi átta heildarmarkmið TEACCH eiga að vera til staðar á sérdeild barna með
einhverfu til að auðvelda þeim sem starfa eftir TEACCH hugmyndafræðinni. Þetta er
nokkurskonar skipulag fyrir kennarann til að fara eftir þegar hann er að kenna barni
með einhverfu.

4.1.1. Umhverfið í kennslustofunni
Aðstæður barna með einhverfu þarf að hanna þannig að þeir skilji hvar þeir eiga að
vera, hvenær þeir eiga að framkvæma tiltekna athöfn og hvenær þeir eiga að fara
annað (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:32). Þetta
skipulagða umhverfi segir til um hvar á að vinna verkefni, hvar á að vera í
samverustund, hvar á að borða, hvar á að sitja o.s.frv. Þetta veitir þeim öryggi, meiri
einbeitingu og að lokum betri sjálfsstjórn (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og
Svanhildur Svavarsdóttir 1994:32).

Þetta ytra skipulag verður að vera þannig að kennslustofan sé skipulögð á
ákveðinn hátt svo að það sé sem einfaldast fyrir börnin með einhverfu. Staðsetning
húsgagna skiptir miklu máli í þessu samhengi. Ef það er eitthvað rangt í þessu
fyrirkomulagi getur það komið í veg fyrir skilning á reglum og takmörkunum. Ef
umhverfið er vel skipulagt gefur það þeim sjónrænar vísbendingar og auðveldar þeim
að skilja til hvers er ætlast af þeim á hverjum stað. Í kennslustofunni verður að hólfa
svæðin af þannig að einstaklingurinn sjái hvar hann eigi að vera við hverja athöfn.
Það þarf að draga úr sjónrænu og heyrnnæmu áreiti til að hjálpa þeim að horfa
einungis á aðalatriðin en ekki aukaatriðin. Það þarf einnig að kenna einstaklingnum á
ákveðin athafnasvæði eins og hópsvæði, leiksvæði, svæði fyrir stundaskrá og
vinnusvæði sem flokkast niður í einstaklingskennslu og sjálfstæða vinnu (Svanhildur
Svavarsdóttir 2008 – Fylgiskjal 1).

22

4.1.2. Stundaskráin
Einstaklingar með einhverfu þurfa að hafa fasta stundaskrá yfir daginn, hún veitir
þeim öryggi og dregur úr kvíða (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur
Svavarsdóttir 1994:32).

Börn með einhverfu eiga oft erfitt með að skilja tíma og röð, þess

vegna er það mikilvægt að kenna þeim að átta sig á þessum atriðum á einhvern hátt
sem hentar þeim
1994:32).

(Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir

Þess vegna hefur verið farið þá leið að búa til sjónræna stundaskrá. Hún

felst í því að myndum er raðað upp á vegg til að sýna athafnir dagsins og í hvaða röð
þær verða (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:32). Þær
gefa börnunum vísbendingu um tímann. Sjónræna stundaskráin er ýmist sett upp frá
vinstri til hægri eða upp og niður (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur
Svavarsdóttir 1994:32).

Vísbendingunum er raðað á þennan hátt og alltaf eins. Þær gefa

því festu og reglu sem nemendur læra að vinna eftir þessari uppsetningu (Sigrún
Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:32).

Það er búin til sjónræn dagskrá fyrir nemandann til þess að hann skilji betur
hvað við viljum að hann geri, við gefum honum upplýsingar með stundaskránni
(Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:33).

Við val á

þessari sjónrænu stundaskrá þarf að huga vel að því hvað nemandinn skilur. Sumir
einstaklingar með einhverfu eiga mjög erfitt með að skilja orð eða tákn og því þarf að
nota með þeim hluti eða myndir til að gefa þeim til kynna athafnaröð, rétta þeim t.d.
bíl sem merki um að fara að leika sér og skeið sem merki um að fara að borða (Sigrún
Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:33).

Nemandinn mun svo

smám saman fara að tengja þetta saman og fer að skilja hvað hann á að gera í þessum
athöfnum. Hann fer svo að sýna fullan skilning á merkinu þegar hann nær sjálfur í
hlutinn, réttir kennaranum og fær síðan að framkvæma athöfnina í staðinn. Þá hefur
hann sýnt frumkvæði og er tilbúinn að nota boðtöflu sem er þá hans leið til að ná til
okkar (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:33). Sum
börn með einhverfu eiga auðveldara með að skilja ljósmyndir af hlutum sem þeir
þekkja eins og t.d. mynd af borðinu þar sem þeir læra eða mynd af úlpunni sinni
(Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:33).

Aðrir skilja

teiknaðar myndir og þarf því að nota þær fyrir þá og enn aðrir skilja skrifað orð betur
en talað mál og þarf því að nota það með þeim (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir
og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:33).

Yfirleitt skilja börn með einhverfu betur ef þeir fá

sjónrænar vísbendingar. Það er mjög mikilvægt fyrir þá að vita fyrirfram hvað á að
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gera á hverjum degi, það dregur úr kvíða og veitir þeim öryggi (Sigrún Hjartardóttir,
Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:33).

Það er einnig mikilvægt að hafa

langtímaáætlun fyrir þá sem þurfa á því að halda svo að þeir viti hvenær þeir eiga að
fara í sund eða í bæinn. Þess vegna getur það verið nauðsynlegt að hafa bæði
vikuáætlun og mánaðaráætlun

(Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur

Svavarsdóttir 1994:33).

Stundaskráin segir nemandanum á sjónrænan hátt hvaða athöfn er næst á
dagskrá hjá honum. Hún er notuð til að kenna nemandanum að gera greinarmun á
athöfnum. Stundaskráin er sett upp þannig að dagskráin er frá vinstri til hægri eða
lóðrétt og þá er byrjað efst. Einstaklingurinn fer sjálfur að stundaskránni og fjarlægir
það tákn sem merkti þá athöfn sem hann var að klára eða tekur það sem merkir það
sem hann á að gera næst (Svanhildur Svavarsdóttir 2008 – Fylgiskjal 1).

4.1.3. Vinnukerfið
Það er búið til kerfi til að veita einstaklingum með einhverfu upplýsingar um hvernig
hann eigi að vinna eða framkvæma tiltekið atferli, í hvaða röð, hversu oft, hversu
lengi og hvað hann geri þegar því er lokið. Hér þarf að nota sjónrænar vísbendingar
(Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:33).

Hann þarf að

fá upplýsingar um upphaf, hvar byrjar verkefnið og hvað skal gera fyrst, eins og t.d.
að klæða sig. Það sama gildir t.d. um að þvo sér um hendurnar. Börn með einhverfu
eiga einnig oft erfitt með að skipuleggja sig en ef þeim er kennt visst ferli með
sjónrænum vísbendingum verður það að vana sem þeir tileinka sér og svo án þess að
að fá stuðning frá öðrum

(Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur

Svavarsdóttir 1994:33).

Börn með einhverfu þurfa einnig vinnukerfi sem veitir þeim upplýsingar um
það hversu mikið þeir eiga að vinna og hversu lengi
Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:33).

(Sigrún Hjartardóttir, Sólveig

Þeir eiga oft frekar erfitt með að koma

sér að verki og vita ekki hvernig þeir eiga að byrja og því verður að búa til fyrir þá
sjónrænar vísbendingar sem sýna þeim framvindu verkefnisins (Sigrún Hjartardóttir,
Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:33).

Þeir eru frekar tregir til að byrja

á nýju af því að þeir vita ekki til hvers er ætlast af þeim og einmitt þess vegna verða
þeir að fá sjónrænar vísbendingar til að skilja betur
Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:33).

(Sigrún Hjartardóttir, Sólveig

Vinnuáætlun getur verið þannig að

litaspjöldum er raðað á spjald á borðinu og síðan er samskonar litaspjöldum komið
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fyrir í körfum þar sem verkefni þeirra eru (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og
Svanhildur Svavarsdóttir 1994:33-34).

Fyrsta litaspjaldið er t.d. rautt á litinn, nemandinn

tekur rauða spjaldið og parar það saman við körfu sem er með rautt spjald. Hann veit
þá að hann á að vinna verkefnið sem er í rauðu körfunni (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig
Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:34).

Hann vinnur verkefnið og gengur svo

frá því á vissan stað. Svo tekur hann næst græna litaspjaldið og parar það saman við
græna körfu og svo koll af kolli. Svona er unnið þar til öll spjöldin eru farin og þá er
aðeins eftir spjald sem að gefur honum upplýsingar um hvað hann á að gera þegar
verkefnunum er lokið. Það getur t.d. verið spjald sem að sýnir honum að hann megi
velja á milli tveggja hluta eða athafna
Svanhildur Svavarsdóttir 1994:34).

(Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og

Það er mjög mikilvægt að fylgjast með nemandanum úr

fjarlægð til að kanna hæfni hans til að vinna sjálfstætt. Ef nemandinn sýnir merki um
óróleika er gott að fyrirbyggja vanda með því að stytta verkefnin þannig að
nemandinn ljúki fyrr við það. Á þann hátt er hægt að nota skipulag til að fyrirbyggja
hegðunarvandamál

(Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir

1994:33-34).

4.1.4. Boðskiptakerfið
Frumkvæðistjáning felur í sér atferli barnsins, eins og hreyfingu, snertingu, augnatillit,
hljóð, orð, notkun hluta, mynda, tákna, sem átti sér stað án einhverra áreita frá
kennaranum (Svanhildur Svavarsdóttir 1994:41).
Virk boðskiptafærni er skilgreind sem færni til að nota merki á fyrirfram
ákveðinn hátt til að hafa áhrif á atferli eða viðhorf annarra strax (Svanhildur Svavarsdóttir
1994:42).

Þessi virku boðskipti geta ekki átt sér stað nema að viðkomandi geti haldið

áfram boðleiðinni þar til hún hefur einhver áhrif (Svanhildur Svavarsdóttir 1994:42).
Vísbendingar um ætlun eða upphaf boðskipta er þegar barnið heldur áfram
hegðun þar til brugðist er við, barnið sýnir óánægju vegna hlutar eða fólks sem
hverfur, barnið teygir sig í átt að einhverju sem það nær ekki í, barnið starir á hlut,
barnið nálgast eða stendur hjá, barnið sýnir stöðugt sömu svipbrigði, bendingu, hljóð,
til að gefa til kynna löngun og barnið tengir saman atferli eða horfir á manneskju og
sýnir svipbrigði, myndar hljóð eða bendir (Svanhildur Svavarsdóttir 1994:42).
Þegar fagmenn skipuleggja þjálfun fyrir fötluð börn og fullorðna þá eru tveir
þættir mest áberandi. Fyrst er þörfin fyrir að bæta færni frá sjónarmiði samfélagsins
svo að fötluðu börnin sýnist meira eðlileg. Þörfin fyrir að vera tekinn sem gildur
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samfélagsþegn er yfirleitt talin mikilvægust. Annað markmið er að gera félagsfærni
markmeiri til að auka gæði samskipta þess fatlaða. Þetta er yfirleitt ekki séð sem eins
mikilvægt markmið. Reynslan sýnir að þetta ætti að vera öfugt (Wooten og Mesibov
1986:305-306).

Þeir einstaklingar með einhverfu sem komnir eru með mál að einhverju leyti
geta átt erfitt með virku boðskiptin. Þetta eru skilaboð sem send eru frá einum
einstaklingi yfir til annars og hafa þau strax áhrif og gefa svörun frá þeim sem fengu
boðin (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:44). Boðskipti geta einnig átt sér stað án þess að þau
hafi áhrif eða beri einhvern árangur og það gerist nokkuð oft hjá einstaklingum með
einhverfu

(Svanhildur Svavarsdóttir 1995:44).

Skilningur á ferli boðskiptanna er oft

takmarkaður því að það eru ekki allir sem að kunna að svara boðum, viðhalda boðum
og hefja boð (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:44). Tilgangi boðskiptana er oft skipt í þrjá
aðalflokka og þeir eru stýrandi boð, vísandi boð og tengjandi boð. Með stýrandi
boðum er átt við að börnin biðja um einhvern hlut eða einhverja athöfn. Þessi tegund
af boðleið er algengust hjá einstaklingum með einhverfu. Með vísandi boðum er átt
við að sameina athyglina á einhverjum hlut eða einhverri athöfn. Þessi tegund af
boðleið er minnst notuð hjá einstaklingum með einhverfu. Með tengjandi boðum er
átt við félagslegu tengslin með brosi, heilsa og kveðja. Þessi tegund af boðleið er
helst notuð hjá einstaklingum með einhverfu (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:44). Það þarf
að huga vel að þessum þrem tegundum af boðleiðum þegar unnið er með einstaklinga
með einhverfu og efla þar með boðskipti þeirra.

Skipulagið og sjónrænu

vísbendingarnar stuðla að markvissu frumkvæði og hjálpar þeim að skilja betur
aðstæðurnar og umhverfið og eflir virku boðskiptin. Það er einnig mjög mikilvægt að
efla boðleiðir og málskilning hjá einstaklingum með einhverfu (Svanhildur Svavarsdóttir
1995:44).

Boðleið er sú leið sem að börn nota til að koma skilaboðum til annarra
(Svanhildur Svavarsdóttir 1995:44).

Þessar boðleiðir eru í fyrstu málvana. Börn nota helst

hreyfingu og hljóð til að koma skilaboðunum sínum á framfæri eða til að ná fram
athygli (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:44). Næst læra þau inn á aðstæður og athafnaraðir,
þ.e.a.s. einhverjar ákveðnar athafnir eru alltaf gerðar í sömu röð og við sömu
aðstæður. Þetta er sú rútína sem börnin fara inn í og læra af (Svanhildur Svavarsdóttir
1995:44).

Næst læra börnin að ákveðin hljóðaruna eða setning er sögð við þessar

aðstæður og fer að tengja ákveðna merkingu við hljóð. Börnin skilja þetta alveg en
þau geta ekki sagt nema eitt og eitt orð (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:44). Börnin ná ekki
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tökum á málinu fyrr en þau geta notað orð úr aðstæðunum. Málhamlaðir munu ávallt
nota mest málvana boð og því er svo mikilvægt að kenna þeim að nota sjónrænar
vísbendingar eða merki til að koma boðum eitthvað áleiðis (Svanhildur Svavarsdóttir
1995:44).

Málvana boð eru þegar börn sýna merki eða mynd sem leið til að koma

skilaboðum eitthvað áleiðis í aðstæðum.

Þegar börn eru farin að skilja orð úr

aðstæðum eru þau alveg komin inn í málið og þau nota þá orð sem tákn til að vísa til.
Börnin geta beðið um hlut með því að segja orð eða sýna mynd af einhverju sem ekki
er í aðstæðunum (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:44).
Börn sem þroskast eðlilega virðast læra sjálfkrafa að ná augnsambandi, svara
faðmlögum og blæbrigðum í mannsröddum. Þau læra líka að annað fólk getur svalað
hvaða þörf þeirra sem er. Þetta gefur grunninn fyrir því að þroska með sér góða
félagsfærni seinna meir. Vegna þess að börn með einhverfu læra ekki félagsfærni á
sama hátt og börn með eðlilegan þroska þá byggja þau aldrei sama grunninn að
persónulegu trausti og læra aldrei að njóta félagslegra samskipta. Skortur barna með
einhverfu á félagslegri færni veldur því að þau lenda í neikvæðum samskiptum sem
þarf að laga ef unglingar með einhverfu og fullorðnir eiga að njóta og kunna að meta
félagsleg samskipti (Wooten og Mesibov 1986:308-309).

4.1.5. Einstaklingsnámskráin
Einstaklingsnámskrá barna með einhverfu er höfð til hliðsjónar þegar kennsla er
skipulögð, þá þarf að útbúa einstaklingsáætlun sem tekur styttri tíma eða bara eina til
tvær vikur.
TEACCH-aðferðafræðin styður þau ákvæði sem eru í reglugerðinni og fjalla
um sérkennslu víða um heiminn. Það þarf að sníða námskrá að þörfum hvers og eins
þannig að hann læri það sem hann þarf til að geta lifað og starfað sem mest á sínum
eigin forsendum

(Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir

1994:35).

Með þessari einstaklingsnámskrá er gert nýlegt mat sem gefur til kynna færni
sem þarf að kenna í samráði við foreldrana.

Hvert námsmarkmið mun tengjast

niðurstöðunum úr nýjasta mati barnsins. Allar athafnir eru tengdar því sem þarf að
vinna með samkvæmt þessu mati. Öll markmið og allar leiðir eru unnin í samráði við
foreldrana. Þessi markmið verða að vera virknimiðuð og stuðla að sjálfstæði barnsins.
Öll þessi markmið verða að vera skráð og metin reglulega til að sjá framvindu
barnsins. Það verður að endurskoða þessi markmið reglulega til að kanna framfarir
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barnsins. Skipulagið verður að stuðla að sjálfstæði á hverju markmiði sem sett er upp.
Foreldrar verða að fá skrifaða skýrslu að vori sem gefa stutta lýsingu á framförum og
vísbendingum um fyrsta markmiðið sem verður að vinna með næsta haust (Svanhildur
Svavarsdóttir 2008 – Fylgiskjal 2).

4.1.6. Atferlismótunin
Í atferlismótun þarf hver nemandi að hafa gott skipulag og að það stuðli markvisst að
jákvæðri hegðun. Kennararnir verða að þekkja til leiðbeinandi uppeldi TEACCH og
kunna að beita lausnaleit við atferlismótun og skráningu. Það verður að hafa verið
unnin markviss skráning á atferli barnsins og ákveðin viðbrögð notuð án þess að
breyting hafi orðið á. Nákvæm viðbrögð við atferli eru skráð, samhliða eflingu á
markvissu jákvæðu skipulagi. Foreldrar fá að fylgjast með því. Markmiðið vegna
hegðunarinnar verða að vera skýr, mælanleg og raunsæ. Öll atferlismótunin verður að
vera rökstudd og raunsæ. Ef atferlismótunin leiðir ekki til neinna breytinga verður að
endurskoða og hætta við. Ráðgjöf vegna atferlistruflana nemenda þarf að koma
reglulega til kennara eða starfsfólks sem starfa við deildina (Svanhildur Svavarsdóttir 2008
– Fylgiskjal 3).

4.1.7. Foreldrasamstarfið
Það er eitt af aðaleinkennum TEACCH-aðferðafræðinnar að foreldrar eru virtir sem
samstarfsaðilar (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:35).
Þeir er mjög mikilvægir þegar huga skal að námskrá og markmiðum fyrir barnið með
einhverfu. Það er afar mikilvægt að foreldrar séu með í að ákveða hvað á að kenna
börnunum þeirra. Það eru líka foreldrarnir sem þekkja börnin sín best og vita alveg
hvað vekur áhuga þeirra og geta því gefið góðar ábendingar um hvað sé þýðingarmest
að kenna þeim.

Það getur einnig verið mikilvægt fyrir skólann að vita hvað

nemandinn þarf að læra til að geta tekið betur þátt í fjölskyldulífinu (Sigrún Hjartardóttir,
Sólveig Guðlaugsdóttir og Svanhildur Svavarsdóttir 1994:35).

Nemandinn þarf einnig að læra

að taka þátt í því sem fjölskyldan hans er að gera saman heima. Það er mjög
mikilvægt fyrir nemandann að hægt sé að æfa og þjálfa í skólanum ýmislegt sem
fjölskyldan stundar, eins og ýmsar íþróttir, t.d. hjólaskauta, handbolta eða
gönguferðir. Það er einnig mikilvægt fyrir foreldrana að sjá hvernig hægt er að kenna
börnunum með því að þrepskipta ferlinu (Sigrún Hjartardóttir, Sólveig Guðlaugsdóttir og
Svanhildur Svavarsdóttir 1994:35).
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Samstarf við foreldra er lykill að góðum árangri í boðskiptaþjálfun (Svanhildur
Svavarsdóttir 1995:46).

Börn með einhverfu eiga í erfiðleikum með að yfirfæra reynslu

og er því mikilvægt að foreldrarnir séu með (Svanhildur Svavarsdóttir 1995:46).
Hvert foreldri barns með einhverfu fær einkaviðtal og tækifæri til að ákveða í
samvinnu við kennarana hvað vinna skuli með og hversu mikið þau vilja taka þátt í
starfi deildarinnar.

Það er gott að vinna með samskiptabók sem auðveldar

upplýsingaflæðið á milli heimilis og skóla. Vinnuáætlun er tilbúin fyrir þá foreldra
sem geta sinnt starfi innan deildarinnar. Foreldrarnir eru virtir sem samstarfsaðilar og
tekið er tillit til mismunandi aðstæðna þeirra. Það er ekki foreldrunum að kenna að
barn þeirra er með einhverfu (Svanhildur Svavarsdóttir 2008 – Fylgiskjal 4).

4.1.8. Símenntun á Hugmyndafræði TEACCH
Kennarar sem að vinna með börnum með einhverfu verða að sýna í starfi sínu að þeir
hafi góðan skilning og þekkingu á skipulagðri kennslu. Kennarar verða einnig að hafa
gott samband við ráðgjafa sinn og hitta hann reglulega. Kennarar verða að hafa
skilning á markmiðum TEACCH og þekkingu á einhverfu. Einnig verða þeir að
þekkja viðeigandi kennslu, möguleika á blöndun og þátttöku foreldrana. Kennarar
verða að vita um nauðsyn þess að fylgjast með því nýjasta sem er að gerast í meðferð
og þjálfun barna með einhverfu. Kennarar verða að lesa allar nýjar greinar um
einhverfu til að auka skilning sinn á fötluninni (Svanhildur Svavarsdóttir 2008 – Fylgiskjal
5).

5. Vettvangsferðir
Til að sjá með mínum eigin augum hvernig TEACCH hugmyndafræðin er notuð inn í
grunnskólum

og

leikskólum

landsins

fór

ég

í

nokkrar

vettvangsferðir.

Leiðsögukennarinn minn benti mér á nokkra grunnskóla og leikskóla sem að ég hafði
samband við og fékk ég að koma í heimsókn til þeirra til að kynnast starfinu með
TEACCH hugmyndafræðina í huga. Þessir tveir grunnskólar og einn leikskóli sem ég
heimsótti eru staðsettir á höfuðborgarsvæðinu og voru allir tilbúnir að taka á móti mér
og leyfa mér að fylgjast með starfinu með börnum sem eru greind með einhverfu.
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5.1. Grunnskóli - ,,Bergsskóli”
Þann 30. janúar fór ég í heimsókn í ,,Bergsskóla” til að skoða þar sérdeildina. Þar er
ungur drengur sem er 6 ára gamall sem er greindur með einhverfu. Þar tók á móti mér
þroskaþjálfi sem sér alveg um þennan unga dreng. Við skulum nefna hana ,,Möggu”.
Þessi ungi drengur er alveg einn á þessari sérdeild en fer inn í bekkinn sinn af og til.
Ég mætti kl. 12 og þá var ungi drengurinn nýbúin að borða og var að hvíla sig
eftir hádegismatinn. Hann var að skoða bók í rólegheitunum og lá í sófanum. Magga
byrjaði á því að kynna mig fyrir unga drengnum svo að hann myndi vita hvað ég væri
að gera þarna hjá þeim. Svo sýndi hún mér stundaskránna hans sem mér fannst mjög
sniðug. Ungi drengurinn hefur mikinn áhuga á þvottavélum
svo að aðalmálið í skipulaginu fyrir hann er að hafa
áhugasviðið í fyrirrúmi, sem þýðir að stundaskráin er með
myndum

af

þvottavélum.

Þessi

stundaskrá

segir

nemandanum á sjónrænan hátt hvaða athöfn er næst á dagskrá. Hún er sett upp
þannig að dagskráin er frá vinstri til hægri eða lóðrétt og þá er alltaf byrjað efst.
Þegar hann er búin að gera það sem hann átti að gera samkvæmt stundaskránni fær
hann alltaf gulan miða sem stendur á ,,Skoða töfluna”. Hann er mjög duglegur að lesa
og skilur alla stafina. Svo fer hann að skoða stundatöfluna og sér þá hvað hann á að
fara að gera næst. Þá fjarlægir hann það tákn sem merkti þá athöfn sem hann var að
klára eða tekur það tákn sem merkir næstu athöfn. Eins og í þetta skipti sem ég var í
heimsókn var hann að fara í sjálfstæða vinna. Í sjálfstæðri vinnu eru verkefni sem eru
vel skipulögð og hann ræður mjög vel við og finnst gaman að gera. Þessi verkefni
hafa ákveðið skipulag, það er greinilegt upphaf og greinilegur endir á öllum
verkefnum. Dæmi um skipulögð verkefni geta verið pörun, flokkun, röðun, að setja
saman,

skrifstofuvinna/umslög/spjaldskrá,

virkt

nám

(mæla, vigta, telja) eða pökkun. Hann fer á það svæði sem
unnin eru sjálfstæð verkefni og þar er lítið borð sem hann
vinnur verkefnin á og á stóru borði
við hliðina eru fjórir bakkar sem
eru með ýmsum verkefnum í, þeir
eru merktir með 1 og upp í 4.
Hann tekur miða á borðinu sínu sem er nr. 1 og nær í
bakkann sem er merktur með 1. Svo nær hann sér í blýant

30

og strokleður og fer svo að vinna verkefnin.

Hann hefur mjög gaman af

stærðfræðiverkefnum og Magga lagði fram verkefni sem hann á að tengja frá 1 og upp
í einhverja tölu og út kemur mynd. Það reyndist honum svolítið erfitt en hann hefur
mjög gaman af þessum verkefnum. Svo þegar hann er búin með bakka nr. 1 fer hann
að skila honum og nær svo í bakka nr. 2. Þannig heldur þetta áfram þangað til hann er
búin með alla bakkana fjóra. Ef honum vantar hjálp þá kennir Magga honum með því
að segja það sem hann þarf að segja eins og ,,Magga viltu hjálpa mér?”. Þá segir hann
það líka. Hún kennir honum þetta með sjónrænum vísbendingum eða hann les þau
skilaboð sjálfur.
Kennslustofan verður að vera skipulögð á ákveðinn hátt og vera sem
einföldust.

Það skiptir því miklu máli að húsgögnin séu á réttum stöðum, ef

fyrirkomulagið er rangt kemur það í veg fyrir skilning á reglum og takmörkunum. Ef
umhverfið er vel skipulagt gefur það þeim sjónrænar vísbendingar og auðveldar þeim
að skilja til hvers er ætlast af þeim á hverjum stað. Það þarf að hólfa svæðin af þannig
að einstaklingurinn sjái hvar hann eigi að vera við hverja athöfn. Það þarf að draga úr
sjónrænu og heyrnnæmu áreiti og hjálpa einstaklingnum að horfa á aðalatriðin en ekki
aukaatriðin. Einnig þarf að kenna einstaklingnum á ákveðin athafnasvæði eins og
hópsvæði, leiksvæði, svæði fyrir stundaskrá og vinnusvæði sem flokkast annars vegar
í einstaklingskennslu og hins vegar í sjálfstæða vinnu.
Magga sýndi mér margt á meðan hann var að vinna þessa
sjálfstæðu vinnu. Hún sagði mér að þegar hann er í leik eins og
t.d. með lestina, kubbana eða bílana, þá leikur hún við hann
fyrst til að kenna honum leikinn en stundum koma börn í
heimsókn á sérdeildina til að leika sér við hann. Þetta er gert til að efla félagsfærnina
hans og þetta getur einnig elft samskiptin við önnur börn eða fullorðna. Þetta er
kallað

öflug

blöndun.

Það

eru

einnig

búnar

til

félagsfærnisögur um ýmislegt til að hjálpa honum með
félagsfærnina eins og t.d. í matsalnum, útiverunni eða í
bekknum sínum.

Hún sýndi mér einnig hvernig sjónrænu
myndirnar eru á klósettinu, það er farið í
gegnum allt sem hann þarf að gera á
klósettinu. Öðru megin á veggnum eru
myndir með gulum bakgrunni sem sýna

honum hvað hann á að gera þegar hann þarf að fara að pissa og hinu megin á
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veggnum eru myndir með grænum bakgrunni sem að sýna honum hvað hann á að gera
þegar hann þarf að fara að kúka.

Fyrir ofan vaskinn eru einnig myndir um

handaþvottinn. Svo sýndi hún mér plássið sem þau eiga á
ganginum fyrir framan stofuna, þar getur hann verið í
dúkkukrók eða einhverjum öðrum leikjum. Svo sagði Magga
mér það að þegar skólabjallan hringdi fékk ungi drengurinn
mikil hræðsluköst. Það heyrist líka svo hátt í skólabjöllunni. Það varð þá að reyna að
bjarga því og Magga talaði við húsvörðinn um að laga þennan mikla hávaða sem kom
þegar bjallan hringdi og var þá reynt að setja einhverja litla
tusku inn í bjölluna og það lagaði hávaðann aðeins. Einnig
skrifaði Magga niður tímana sem að skólabjallan hringdi svo
að hún gæti undirbúið hann í tíma. Einnig var búinn til stór
broskarl á gulu blaði og undir var skrifað góð skólabjalla og límt fyrir neðan allar
skólabjöllurnar í skólanum. Einnig voru búnar til margar
skólabjöllur með tímasetningunum sem skólabjallan átti að
hringja á og þá setti hann þær ofan í körfu á borðið við
hliðina á hurðinni og þegar skólabjallan hringdi þá varð hann
ekkert hræddur og sneri þá bjöllunum við. Hann fór meira
að segja með mér til að sýna mér góðu skólabjölluna.
Við fórum svo um kl. 13:30 inn í bekkinn hans og þar voru börnin að byrja að
gera æfingar með því að standa fyrir aftan stólinn sinn og gera ýmsar æfingar sem
leiðbeinandinn í útvarpinu sagði þeim að gera. Ungi drengurinn reyndi að gera eins
og kennarinn gerði eða eins og Magga gerði og það tókst alveg ágætlega hjá honum.
Magga er með nokkra miða fasta við sig og penna svo að hún geti skrifað skilaboð
fyrir hann sem hann getur farið eftir. Magga skrifaði t.d. skilaboð um að hann mætti
vinna verkefni sem væri í hólfi nr. 10. Þar var að geyma púsl sem að hann púslaði.
Magga var búin að merkja hvert púsl og staðinn sem það átti að fara á svo að hann
ætti auðveldara með að púsla það. Inni í kennslustofunni er skápur með nokkrum
hólfum og er hvert hólf merkt frá 1 og upp í 10 og eru ýmis verkefni þar að geyma
handa honum að glíma við. Svo þegar við vorum búin að vera þarna í smástund
skrifaði Magga skilaboð til hans um að við ætluðum að fara að ljósrita fyrir mig
upplýsingar um sérdeildina. Við fórum þá upp á skrifstofuna og hann aðstoðaði okkur
mikið við að ýta á takkann á ljósritunarvélinni og rétti mér blöðin sem komu úr
ljósritunarvélinni. Þetta fannst honum mjög gaman og var duglegur við að halda
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áfram vinnu sinni. Svo fórum við aftur niður á sérdeildina en þurftum að ganga
framhjá skólabjöllunni sem hringdi á meðan. Ungi drengurinn fékk smá hræðslukast
en hressti sig við og hélt áfram för sinni niður á sérdeildina. Magga gaf honum fullt
af hvatningu þegar skólabjallan hætti að hringja. Hann stóð sig alveg eins og hetja.
Svo þegar við komum í sérdeildina fékk hann að fara í tölvuna. Hann er mjög
duglegur í tölvunni og finnst gaman í öllum tölvuleikjum og spilaköplum. Magga
festir ofan á tölvuna fjórar myndir af tölvum og eina af
stundatöflunni. Svo þegar nokkrar mínútur eru liðnar segir
hún að ein tölva er búin og svo framvegis þangað til að allar
tölvurnar eru búnar. Hann tekur þá alltaf eina tölvu og festir
bakvið tölvuna. Þetta er gert svo að hann viti hvað hann eigi langan tíma eftir. Svo
þegar hann var búin í tölvunni fékk hann að ráða hvort hann vildi leika sér eða fara í
dagvistunina og hann vildi fara í dagvistunina. Þannig að hann fór í útifötin sín og tók
nestið með sér og við lögðum af stað. Dagvistunin er til húsa rétt hjá skólanum og þar
eru um 90 börn í vistun sem er mikill fjöldi í einu. Þegar við vorum komin þangað
fórum við inn og settumst inn í salinn og þar komu öll börnin saman til að syngja eða
vera í rólegri stund. Kennarinn þarna leyfði nokkrum börnum í einu að fara að fá sér
nestið sitt því að það er ekki pláss fyrir alla í einu. Ungi drengurinn var mjög rólegur
allann tímann og svo fór hann að fá sér nestið sitt og var duglegur að borða. Á meðan
ungi drengurinn var að borða nestið sitt bjó Magga til skipulag sem var á þá leið að
það stóð LEIKA á þrem myndum og svo var ein mynd af bíl sem að merkti að hann
ætti að fara heim. Þetta þýddi að hann mætti leika sér í
smástund og svo kæmi mamma hans að ná í hann. Magga er
með svona svipað skipulag á sérdeildinni, þá er það þrisvar
sinnum LEIKA og svo myndin af stundatöflunni. Ég fór svo
heim kl. 14:45.

Ég þakkaði alveg kærlega fyrir mig og þetta var alveg frábær

heimsókn.

5.2. Leikskóli - ,,Bjargir”
Þann 3. apríl fór ég í leikskólann ,,Bjargir” til að skoða starfsemina þar. Ég mætti þar
kl. 9 og hitti þar leikskólakennara sem sér um sérkennsluna. Hún sér alveg um einn
dreng sem er með einhverfu. Við skulum nefna leikskólakennarann ,,Nínu”.
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Nína byrjaði að fara með mig inn í sérkennsluherbergið og þar var drengurinn
og annar kennari sem aðstoðar hana Nínu við að vera með hann. Það er mun betra að
hafa tvær manneskjur sem geta sinnt honum svo hann geti treyst á aðra hvora þeirra ef
að eitthvað er að og líka til að leysa af ef þarf. Þar var verið að gera ýmis verkefni
með drengnum. Hann var t.d. að para saman myndir eða að skrúfa saman spýtukarl.
Inni í þessu sérkennsluherbergi eru öll hans verkefni. Þarna getur hann verið í sinni
sjálfstæðu vinnu eða leikið sér. Annars er hann aðallega inn á deild með hinum
börnunum.
Síðan fór Nína með mig inn á deildina hans til að sýna mér hvernig skipulagið
er þar. Þar er í einu horninu á deildinni aðstaða fyrir hann.
Þar getur hann valið á myndrænu skipulagi sem hangir þar í
horninu og þar er einnig dagskipulagið hans myndrænt.
Drengurinn hefur mikinn áhuga á Bubba byggir og flestum
farartækjum eins og strætó. Strætó er mikið í uppáhaldi núna og hann talar stundum
um ekkert annað. Inn í horninu hans er stór strætó sem að
hann leikur sér oft með. Aðalmyndin fyrir dagskipulagið er
mynd af Bubba byggir. Hann setur Bubba á sinn stað og
tekur svo næstu mynd og sér þá hvað hann á að fara að gera
næst. Eins og í þessu tilfelli er söngfundur inn í sal vegna þess að það er starfsmaður
sem er 60 ára og þá er sérstakur söngfundur fyrir hana. Drengurinn elskar að syngja
og dansa. Á meðan söngfundurinn er sýnir Nína mér allt skipulagið sem er inn á
deildinni fyrir hann. Við matarborðið er blá motta sem sýnir
honum hvar diskurinn og áhöldin eiga
að vera á meðan borðað er. Einnig er
tafla fyrir framan hann með myndum
af því sem er í matinn og undir stendur ég vil og þá setur hann
mynd af því sem hann vill fá þar eða réttir kennaranum og þannig biður hann um
matinn. Inn á deildinni er Nína búin að líma á gólfið nokkra litla fætur og líma í
kringum það með bláu límbandi þannig að það sé svolítið lokað af. Þarna getur
drengurinn æft sig að dansa en Nína sagði að hún þyrfti helst að geta lokað þessu
plássi alveg af því að hann nær ekki að einbeita sér að fullu þarna á þessu litla plássi.
Það verður að vera alveg lokað svo hann nái að einbeita sér. Á hurðinni á deildinni er
mynd af rauðri hönd sem að þýðir að drengurinn má ekki hlaupa fram. Þetta var gert
vegna þess að hann átti það til að hlaupa fram og út í hinn endann á leikskólanum.
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Það varð einhvern veginn að taka á þessu og var gert með þessum hætti og einnig
voru búin til tvö hlið sem loka af allt.
Hann getur alveg leikið sér með hinum börnunum og börnunum finnst mjög
gaman að leika sér við hann. Meðan hann er að leika sér þá er
Nína með svona tímatöflu sem sýnir hvað hann er búinn að
leika sér lengi og hvað hann á eftir að leika sér lengi í viðbót.
Á þessari tímatöflu eru fjórir bláir miðar og aftast er svo mynd
af Bubba byggir og þýðir það að þegar leikurinn er búinn þá á hann að skoða
dagskipulagið sitt. Nína fjarlægir sjálf þessa miða og fer það alltaf eftir aðstæðunum í
leiknum hversu langan tíma hún leyfir honum að leika sér. Stundum þarf hann að
vera einn að leika sér en oftast vill hann leika sér með hinum börnunum. Það gengur
yfirleitt vel og það er svo skemmtilegt að sjá hvað öll börnin eru áhugasöm við að
leika sér við hann.
Síðan fór hún að sýna mér dótið og það sem hann notar inn í
sérkennsluherberginu. Þar er allt vel skipulagt þannig að öll verkefnin hans hafa
upphaf og enda. Það skemmtilega við þetta skipulag er að áhöldin sem notuð eru eru
flestöll heimatilbúin, þá er ég að meina að það eru notaðar dollur utan af ýmsum
matvælum sem hægt er að nýta fyrir skipulagið.

Nína sagði mér að myndin á

dagskipulaginu hans inn á deildinni til að sýna honum að nú á
að fara inn í sérkennsluherbergið var ekki alveg að virka. Fyrst
var hún með mynd af vinnustund en hún varð að breyta henni
og breytti henni þá í mynd af lest. Myndin af lestinni er alveg
að virka og hann veit alveg hvert hann á að fara þá. Inn á
veggnum í sérkennsluherberginu eru nokkur skipulög. Þar er
valið hans, tímatafla og heimför. Nína sagði mér að oft þegar
foreldrar hans komu og sóttu hann komu upp miklir árekstrar
hjá honum, eins og t.d. vildi hann ekki fara heim eða varð
hræddur. Þá ákvað Nína að eitthvað varð að gera til að
komast hjá þessum árekstrum. Þá bjó hún til töflu með
skipulagi um heimför. Á þessu skipulagi eru myndir af
strák sitjandi á stól, mömmu hans, strák að vinka bless,
strák að ganga með foreldrum sínum og svo mynd af bíl. Þetta skipulag er alveg að
virka og ekki hafa komið upp árekstrar eftir að Nína gerði þetta skipulag. Foreldrar
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hans hringja í Nínu og skella á þegar þeir eru að koma að sækja hann. Þá getur Nína
farið með hann inn í sérkennsluherbergið og þar fer hún yfir þetta skipulag og hann
klæðir sig í fötin sín og svo bíður hann bara rólegur þangað til að foreldrar hans ná í
hann.
Að lokum leyfði hún mér að skoða ýmis gögn sem að hún á um einhverfu og
TEACCH hugmyndafræðina og fékk ég að ljósrita sum gögn til að skoða betur. Síðan
fór ég heim kl. 10:30. Ég þakkaði kærlega fyrir mig og fannst mér þetta vera mjög
áhugaverð heimsókn. Það er gott að sjá svona skipulag inn á deild í leikskóla og að
drengnum gengur vel félagslega séð með hinum börnunum.

5.3. Grunnskóli - ,,Holtaskóli”
Þann 3. apríl fór ég í heimsókn í ,,Holtaskóla” til að skoða þar sérdeildina. Ég mætti
þar kl. 14:15 og hitti þar fagstjóra í sérdeildinni sem við skulum kalla ,,Dísu”.
Við byrjuðum að setjast inn í eldhúsið og spjölluðum aðeins þar um hvernig
starfsemin á sérdeildinni væri og aðeins um börnin sem eru á sérdeildinni. Svo sýndi
hún mér allt húsið sem sérdeildin er með.
Þessi sérdeild var stofnuð árið 1995 um haustið. Á þessari sérdeild eru 8
drengir sem eru í 1.-9. bekk. Sérdeildin er starfandi frá kl. 8 til kl. 14 en einnig er
boðið upp á gæslu eftir skóla til kl. 14:30. Það eru flestir nemendur sérdeildarinnar
sem tengjast ákveðnum almennum bekk og eru í bekknum sínum eins og geta þeirra
og úthald leyfir.

Þeir eru með sérkennara í bekknum og einnig fá þeir

einstaklingskennslu í sérdeildinni. Það eru samt sumir sem geta verið í bekknum
sínum án sérkennara. Á sérdeildinni hefur hver nemandi sinn umsjónarkennara sem
þeir geta leitað til og sem sér einfaldlega um þá á meðan á dvöl þeirra á sérdeildinni
stendur.

Á sérdeildinni eru 7 starfsmenn sem eru allir faglærðir, ýmist

leikskólakennari, sérkennari, íþróttakennari eða þroskaþjálfi. Þessi sérdeild vinnur
eftir skipulögðum vinnubrögðum og sækir hugmyndafræðina m.a. til TEACCH
líkansins. Módelið sem skólinn vinnur eftir er skipulagt námsumhverfi, ytra og innra
skipulag, einstaklingsnámskrá fyrir hvern nemanda, sjónrænt dagskipulag við hæfi
hvers nemanda, stefnt er að því að gera nemandann eins sjálfstæðan og mögulegt er
og að það sé virkt foreldrasamstarf. Það er mjög mikilvægt á þessari sérdeild að gera
nemendurna eins sjálfstæða og ábyrga fyrir sínu námi eins og hægt er. Það er reynt að
horfa fyrst og fremst á jákvæða þætti og sterkar hliðar hvers nemanda og efla þannig
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jákvæða sjálfsmynd þeirra. Áhugamál hvers nemanda eru markvisst nýtt í kennslu
nemandanna. Það er lögð mikil áhersla á að börn með einhverfu fái mikla hreyfingu
og fá nemendurnir leikfimikennslu tvisvar til þrisvar í viku, þeir fara á skauta tvisvar í
mánuði, útiíþróttir tvisvar í mánuði og sundkennslu einu sinni í viku. Þegar fer að
vora er boðið upp á tvíhjól, hlaupahjól og línuskauta. Þannig að það er margt í boði
fyrir nemendur á þessari sérdeild.
Nemendur sérdeildarinnar eru allir með sitt svæði sem er merkt þeim. Á
þessum svæðum eru borð sem þeir læra við og körfur fyrir sjálfstæða vinnu. Í þessar
körfur setur kennarinn ýmis verkefni sem nemandinn þarf að glíma við.

Hver

nemandi hefur sína stundatöflu upp á vegg og svo hefur hver og einn sitt dagskipulag
sem hentar honum. Sumir eru með myndrænt dagskipulag en aðrir eru með bækur
sem skrifað er í á hverjum degi.

Einstaklingsnámskráin er unnin í samráði við

foreldra. Kennarar sérdeildarinnar búa til einstaklingsnámskrá fyrir hvern og einn og
svo er hún send heim til foreldranna og annað hvort eru þeir ánægðir með hana eða
setja út á hana. Þegar foreldrarnir setja út á hana þá er reynt að finna lausn og
lagfæra. Það er mjög mikilvægt að foreldrasamstarfið sé sem best. Reglusögur og
félagshæfnisögur eru nýttar til að hjálpa nemendunum við að haga sér vel og fara eftir
viðurkenndum reglum. Það eru ekki allir sem að þurfa á þessum félagshæfnisögum
að halda. Öfug blöndun á sér stað á þessari sérdeild, þá eru börn úr ýmsum bekkjum
fengin til að koma á sérdeildina. Þá er það aðallega gert fyrir þau börn sem að geta
lítið sem ekkert tekið þátt í almennu bekkjarstarfi. Nemendur sérdeildarinnar fá
heimavinnuna sína annað hvort frá skólanum eða í sérdeildinni. Í sumum tilfellum er
unnið með áhugasvið nemandans í heimavinnunni, eins og t.d. er einn nemandi með
áhuga fyrir náttúrunni og útiverunni og því eru verkefnin unnin út frá því. Inn á
sérdeildinni er lítið fiskabúr með 3 fiskum sem að einn nemandinn fékk í verðlaun
fyrir vel unnið verk og sér hann alveg um að þrífa búrið einu sinni í viku, aðallega á
föstudögum.
Í stærsta rými sérdeildarinnar eru 4 nemendur með svæði merkt sér til að læra.
Einnig er þar valsvæði þar sem að nemendurnir geta valið sér og leikið með ýmis
leikföng. Einnig eru margir nemendur með dagskipulagið sitt í þessu rými svo það sé
sem aðgengilegast fyrir þá. Þarna er líka eldhúsið í lokuðu rými og þar er sumum
nemendunum kennd matreiðsla. Einnig er eldhúsið notað fyrir hópavinnu. Svo er eitt
herbergi þarna þar sem að yngstu nemendurnir koma og leika sér eða læra. Þarna eru
ýmis verkefni sem æfa börnin í að skrifa, reikna, teikna eða að para saman myndir eða
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texta. Svo er búið að bæta við sérdeildina nokkrum herbergjum og var það gert
þannig að það var opnað meira rými sem skólinn hafði verið að nota. Þar eru
unglingarnir með sitt rými, þeir eru 4 talsins. Þeir eru með eins skipulag og hinir,
þ.e.a.s. svæðin eru merkt þeim og þar er borð til að læra við og svo körfur fyrir
sjálfstæða vinnu. Svo er þarna rými fyrir tölvur og þar mega nemendurnir nota tölvur
við lærdómsvinnu. Tímataflan er þá þannig að á dagskipulagi hvers og eins stendur
hvenær hann fór í tölvuna og hvenær hann á að skipta í eitthvað annað. Þarna er
einnig tölvuaðstaða fyrir kennarana og einnig er það rými notað fyrir sjálfstæða vinnu
með nemendum, þar sem að kennarinn spjallar við nemandann sinn. Svo er þarna
stórt rými þar sem tölvur eru og stórt borð þar sem að hópavinna er unnin og svo er
þarna lítil aðstaða bakvið hurðina þar sem unglingarnir geta verið og lesið, hlustað á
tónlist eða átt rólega stund. Í þessu litla rými eru dýnur, fullt af púðum, bækur og
útvarpstæki með heyrnartólum.
Miðað við hvað þessi sérdeild er búin að vera starfandi lengi þá eru
kennararnir búnir að safna sér ýmsum verkefnum sem notuð eru við sjálfstæða vinnu.
Það eru til ýmis verkefni sem einfalda vinnu í stærðfræði, íslensku eða í lestri. Mér
fannst eitt sem hún Dísa sýndi mér mjög skemmtilegt og það kallaði hún afdrep fyrir
faðmasvæði. Það var eiginlega bakvið hurðina í aðalinnganginum. Þar fór kennarinn
með nemandann sinn ef honum vantaði knús. Það er mikil þörf fyrir börn með
einhverfu að fá snertingu og þess vegna var þetta útbúið svo að börnin væru ekki
alltaf í fanginu á kennaranum sínum.

Það eru reyndar engin börn sem eru á

sérdeildinni núna sem að þurfa mikið á þessu að halda en þetta er til staðar ef þarf.
Dísa var aðallega að sýna mér öll þessi verkefni sem að þau eiga. Þetta eru
aðallega heimatilbúin verkefni sem eru plöstuð og búin til eins og bækur. Inn í
bókunum eru t.d. stærðfræðiverkefni og þá eru þau útfærð þannig að dæmin eru
skrifuð í bókina en svörin eru sett á réttan stað með frönskum rennilás. Þá eru
nokkrar tölur á hinni blaðsíðunni og nemandinn getur valið þá tölu sem hann telur að
sé svarið og fest hana á. Þetta er líka miklu snyrtilegra en að skrifa með túss og þurfa
alltaf að stroka út. Einnig hafa verið klipptar út bækur og myndirnar límdar á karton
og svo er textinn settur á með frönskum rennilás. Þá er það eiginlega barnið sem er að
lesa söguna í gegnum myndirnar. Einnig eru setningar sem börnin eiga að fylla inn í.
Þannig að þessi sérdeild er mjög rík af verkefnum.
Það voru engin börn þarna þegar ég kom í þessa heimsókn og því fór Dísa
bara í gegnum þetta með mér. Mér fannst líka mjög gaman að sjá starfsemina svona
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með yfirferð kennarans. Ég stoppaði þarna í klukkustund og lærði margt á stuttum
tíma. Ég fór svo heim kl. 15:15 og þakkaði Dísu kærlega fyrir mig. Hún lét mig
skrifa í gestabók áður en ég fór og fannst mér það sniðug hugmynd, að halda utanum
alla gestakomur í sérdeildina.

Eftir að hafa farið í þessar þrjár vettvangsferðir og séð skipulagða kennslu með
eigin augum í verki og lesið mér til um TEACCH hugmyndafræðina finnst mér rétt að
ræða aðeins um framvindu og horfur á einhverfu.

6. Framvinda og horfur
Það eru miklar líkur á því að fólk með einhverfu verði að vera með stuðning allt sitt
líf (Evald Sæmundsen 2000). Það er stöðugt að bætast við upplýsingar sem styðja við þá
kenningu, að því fyrr sem að hafist er handa við meðferð og þjónustu við börn með
einhverfu og skyldar raskanir, því meiri líkur er á að ná fram árangri (Evald Sæmundsen
2000).

Því meiri árangri sem við náum meðan barnið er ungt, því meiri líkur eru á því

að þau njóti betri lífsgæða og fjölskylda þess (Evald Sæmundsen 2000).
Nú til dags er mun meiri ástæða til að vera bjartsýnni en áður (Ægir Már
Þórisson 2004).

Ef það er gripið í taumana strax, eins og að veita barninu sérstaka

þjálfun og styðja við bakið á fjölskyldunni, þá er hægt að láta öllum líða vel,
einhverfa barninu og fjölskyldu þess. Sérkennsla fyrir barnið á meðan það er ungt
getur aukið hæfni þess til að læra, tjá sig og eiga í samskiptum við aðra. Hún dregur
einnig verulega úr erfiðri hegðun barnsins (Ægir Már Þórisson 2004). Þótt að það sé enn
langt í land að einhver lækning finnist við einhverfu er alveg hægt að bæta líf
barnanna og fullorðinna svo um munar (Ægir Már Þórisson 2004).
Barn með einhverfu sem fær markvissa meðferð og kennslu hefur mjög góða
möguleika á því að læra margt nytsamlegt. Það eru mörg börn með einhverfu sem
hafa næga getu til að ljúka grunnskólanámi (Ægir Már Þórisson 2004).
Ef það er byrjað nógu snemma með íhlutun eða gripið í taumana eins fljótt og
hægt er hlýtur það að skipta höfuðmáli til þess að meðferðin verði sem árangursríkust.
Því fyrr sem að barn byrjar í meðferð þeim mun meiri líkur eru á miklum framförum.
Þegar börnin eru ung er heilinn þeirra enn að mótast og þess vegna hafa þau mestu
möguleikana á því að þróa hæfnina til fulls. Það skal hafa það í huga að það er alveg
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sama hversu gamalt barnið er þegar það fær greiningu, það er aldrei of seint að hefja
meðferð (Ægir Már Þórisson 2004).
Einstaklingar með einhverfu eru sundurleitur hópur bæði hvað varðar
greindarfar og það hversu alvarleg einhverfueinkenni þeirra eru
1993:192).

(Páll Magnússon

Í samræmi við þetta eru framfarir þeirra mismiklar og mishraðar (Páll

Magnússon 1993:192).

Það eru tvö atriði sem hafa reynst segja fyrir um framfara-

horfurnar, annars vegar greindarfarið og hins vegar málþroskinn um 5-6 ára aldurinn.
Því greindara sem barnið er þeim mun líklegra er að það taki góðum framförum (Páll
Magnússon 1993:192).

Því meira mál sem er komið hjá börnum með einhverfu um 5-6

ára aldurinn þeim mun betri eru horfurnar. Skert tengsl eru mest áberandi fram á 5-7
ára aldurinn (Páll Magnússon 1993:192). Þá batna tengslin oft, einkum við þá sem eru
nákomnastir barninu, en eftir situr skert hæfni til að eiga samspil við jafnaldra, eignast
leikfélaga og vini (Páll Magnússon 1993:192).
Unglingsárin geta verið erfiður tími hjá mörgum unglingum með einhverfu og
rannsóknir sýna nokkra afturför hjá u.þ.b. fimmtungi þeirra á því tímabili. Á þessu
þroskaskeiði skiptir jafnaldrahópurinn mun meira máli

(Páll Magnússon 1993:192).

Margir unglingar með einhverfu finna fyrir löngun til að eignast vini og félaga, ekki
síst af gagnstæðu kyni, en skortir þá þessa félagslegu færni sem að þarf til að mynda
slík tengsl (Páll Magnússon 1993:192). Það hefur reyndar reynst óþekkt að einstaklingar
með einhverfu nái að mynda svo náin tengsl að til þess komi að þeir fari að stofna
fjölskyldu. Á öðrum sviðum geta þeir sem að hafa náð mestum framförum náð langt
(Páll Magnússon 1993:192).

Það eru þekkt dæmi um það að einstaklingar með einhverfu

hafa lokið háskólaprófum og standa framarlega á sínum fræðasviðum (Páll Magnússon
1993:192).

Vandaðar langtímarannsóknir á einhverfu eru þó ekki margar enn sem komið
er (Páll Magnússon 1993:192). Það er samt ein rannsókn sem er vitnað oft í og sú hefur
sýnt fram á að allt að sautján af hundraði þess hóps sem rannsakaður var gátu lifað
tiltölulega sjálfstæðu lífi, unnið fyrir sér og staðið að mestu leyti á eigin fótum. Allir
hinir þurftu á stuðningi að halda í mismiklum mæli, allt frá því að þurfa að vera á
stofnun með mikilli umönnun yfir í að geta búið á sambýli með nokkrum stuðningi og
leiðbeiningum. Verndaðir vinnustaðir eru mikilvægur liður í þjónustu við fullorðið
fólk með einhverfu (Páll Magnússon 1993:192).
Það er ýmislegt sem bendir til þess að því fyrr sem meðferð hefst og þeim mun
markvissari sem hún er, því stærri verði sá hópur einstaklinga sem er með einhverfu
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sem þroskast til nokkurs sjálfstæðis (Páll Magnússon 1993:192-193). Þróun undanfarinna
ára hefur verið í þessa átt og eru því nokkrar vonir bundnar við að sá hópur
einstaklinga sem er með einhverfu sem getur lifað tiltölulega sjálfstæðu lífi muni
stækka (Páll Magnússon 1993:193). Einhverfa er varanleg fötlun (Páll Magnússon 1993:193).
Jafnvel þeir einstaklingar sem eru með einhverfu og hafa náð mestum framförum eru
alltaf með einhver merki um einhverfu alla sína ævi (Páll Magnússon 1993:192-193).
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Lokaorð
Þegar ég fór að hugsa um viðfangsefni fyrir lokaritgerðina mína fannst mér áhugavert
að gera heimildaritgerð um einhverfu og TEACCH hugmyndafræðina. Myndrænt
skipulag hefur heillað mig lengi því það hjálpar börnum með ýmsa fötlun. Þetta er
skipulag sem gerir öllum börnum kleift að ganga í gegnum skólagöngu sína með
jafnöldrum sínum.
Það var áhugavert að fræðast um einhverfu og þá sérstaklega um TEACCH
hugmyndafræðina. Ég var búin að fræðast aðeins um einhverfu áður en ég byrjaði á
þessari ritgerð en ég vissi lítið um TEACCH hugmyndafræðina og það var áhugavert
að fræðast um það.

Það sem mér fannst eftirminnilegast var að fara í þessar

vettvangsferðir og sjá hvernig TEACCH skipulagið virkar í daglegu starfi með
börnum með einhverfu. Ég lærði mest af því og þessar heimsóknir eru mér fastar í
minni og sérstaklega fyrsta heimsóknin því að þar fékk ég að fylgja kennaranum og
drengnum með einhverfu og sjá allt með eigin augum.
Ég tók viðtalið á Greiningarstöðinni og var það mjög gagnlegt.

Ég var

aðallega að fræðast um hvaða þjónusta væri í boði í dag, bæði fyrir foreldra barna
með einhverfu og fyrir börnin sjálf með einhverfu.
Rannsóknarspurningin mín var ,,Hvernig hefur TEACCH hugmyndafræðin
nýst fyrir nemendur með einhverfu í leikskólum og grunnskólum?” Að mínu mati
finnst mér TEACCH hugmyndafræðin nýtast mjög vel fyrir nemendur með einhverfu.
Það er unnið eftir áhugasviði barnanna og reynt að skipuleggja með tilliti til þess.
Með auknu skipulagi er auðveldara að breyta dagskránni yfir daginn. Skipulögð
kennsla er mjög mikilvæg fyrir börn með einhverfu og er dagskipulagið sýnilegt og
kennslustofan verður að vera skipulögð á sem einfaldastan hátt. Barn með einhverfu
verður að fá að vita á hverjum degi hvert það á að fara, hvað það á að gera, hvernig
það á gera hlutina, hversu lengi það á að vera á hverjum stað og hvað það á að gera
næst. Hér á landi eru nokkrir grunnskólar komnir með sérdeild þar sem einstaklingar
með einhverfu geta fengið að njóta sín og læra eftir skipulagðri kennslu. Í leikskólum
er hugað að skipulagi með stundaskrá og vinnukerfi og þeim er kennt að vera í
skipulögðum leik.
Mér finnst svo margt hægt að gera fyrir börn með einhverfu og mér finnst það
mjög gott fyrir þau að fá tækifæri til að njóta sín í námi. Mér finnst að grunnskólar
eiga að vera fyrir alla og finnst mér ekki gott að heyra að fötluð börn fá stundum ekki
inngöngu inn í grunnskóla eða leikskóla á sínu heimasvæði. Það er kannski vegna
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fjármagnsskorts eða að það fæst ekki mannskapur til að sinna fötluðu börnunum. Ég
vona að það verði bjartari framtíð fyrir fötluð börn og að TEACCH hugmyndafræðin
verði komin í sem flesta skóla hér á landi. Þessi hugmyndafræði á eftir að hjálpa
börnum með einhverfu mikið og leyfa þeim að halda áfram að eiga tækifæri í þessum
stóra heimi.
Það sem að vakti mest áhuga minn er hversu hugmyndaríkir kennararnir eru í
þessari skipulögðu kennslu. Það er alltaf hægt að finna einhverja lausn á öllum
vandamálum.

Kennararnir verða að hafa mikið ímyndunarafl og verða að vera

vakandi fyrir öllum þeim hindrunum sem að koma upp.
Mér fannst gaman að fá að kynnast þessari hugmyndafræði og mun ég nýta
mér þessa kunnáttu í mínu starfi sem verðandi leikskólakennari. Ég hafði mikinn
áhuga á að fræðast um þessa hugmyndafræði í byrjun og eftir að hafa gert það á mig
örugglega eftir að kitla í fingurna við að vinna með börnum með einhverfu og nota þá
skipulagða kennslu.

____________________________________
Berglind Inga Jóhannsdóttir
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Fylgiskjöl
Hér á eftir eru nokkur fylgiskjöl sem ég fékk frá leiðsögukennaranum mínum, henni
Svanhildi Svavarsdóttur. Þetta eru glósur sem að ég notaði til að aðstoða mig við að
skilja TEACCH hugmyndafræðina betur.
Einnig eru hér spurningarnar þrjár sem að ég notaði í viðtalinu við
félagsráðgjafan á einhverfusviðinu á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins í Reykjavík.
Svo í lokin set ég hérna nokkrar myndir úr þeim vettvangsferðum sem ég fór í til að
sýna hvernig TEACCH hugmyndafræðin er sett upp.
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Hérna eru spurningarnar þrjár sem að ég notaði í
viðtalinu.
1. Hvaða þjónusta er í boði fyrir börn með einhverfu í
dag?

2. Hvaða þjónusta er í boði fyrir foreldra barna með
einhverfu í dag?

3. Hvaða meðferð er í boði fyrir börn með einhverfu í
dag?
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Myndir úr vettvangsferðunum.

Svona lítur innihald stundaskráarinnar út.

Hérna er aðstaða drengsins til að læra.

Hérna er aðstaða fyrir kennarann og

Hérna er skipulagið sett upp á

barnið til að tala saman, lesa eða syngja.

myndrænan hátt.

Hérna er inngangurinn inn á sérdeildina

Hérna er diskamottan hans, sett upp

og fatahengi drengsins.

eins og þvottavél.
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