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Skipulögð kennsla (TEACCH) 

Í kennslu og þjálfun barna í Vogasetri er unnið eftir hugmyndafræði um 

skipulagða kennslu (TEACCH). Skipulögð kennsla er kennsluaðferð sem á rætur að 

rekja til Norður-Karolínu í Bandaríkjunum. TEACCH stendur fyrir Treatment and 

Education of Autism and related Communication handicapped Children. Það var 

Eric Schopler og samstarfsfélagar hans sem þróuðu þetta TEACCH-líkan sem er 

hugsað sem heildstæð þjónusta fyrir einhverft fólk og fjölskyldur þeirra (Sigrún 

Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014).  

Þegar unnið er eftir skipulögðum vinnubrögðum/kennslu er ávallt lögð áhersla á 

einstaklingsmiðaða þjónustu fyrir nemendur og þá gerð einstaklingsnámskrá fyrir 

hvern nemanda. Í einstaklingsnámskrá er ávallt tekið mið af styrkleikum hvers 

nemanda og áhugasviði hans. Að vinna með styrkleika hvers og eins nemanda 

nýtist vel til að auka þekkingu hans og þátttöku í samfélaginu.  

Í vinnu samkvæmt TEACCH er lögð áhersla á þrjá grundvallarþætti: 

 Áhersla er lögð á þekkingu og reynslu þeirra sem koma að kennslu og þjálfun 

barna með einhverfu. Mikilvægt er að veita stöðuga og ítarlega fræðslu og 

ráðgjöf en hún er því stór þáttur þeirrar þjónustu sem veitt er.  

 Foreldrasamvinna er í hávegum höfð og litið á foreldra sem samstarfsaðila 

sem taka virkan þátt í námi barnsins síns. Foreldrar koma að gerð 

einstaklingsáætlunar með því að koma að mótun markmiða og leiða í samvinnu 

við umsjónarkennara barnsins.  

 Í þessari hugmyndafræði er lögð áhersla á að þjónusta, sem barn/ungmenni 

með einhverfu fær, sé heildstæð og er í boði alla ævi.  

https://vogaskoli.is/
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Skipulögð kennsla hefur ávallt verið grunnurinn í aðferðafræði TEACCH.  En orðið 

skipulag er lýsandi fyrir þessa aðferð, þar sem kennsluumhverfi og nám er 

skipulagt, verkefni og umhverfi er fyrirsjáanlegt og barnið upplifir öryggi þegar 

það veit hvernig kennslustund byrjar og hvernig hún endar.  

Í Vogasetri er áhersla lögð á að hafa umhverfi nemenda sjónrænt, það veitir 

þeim öryggi að vita hvers er ætlast af þeim yfir skóladaginn. Í Vogasetri eru 

nemendur með myndrænt dagskipulag sem sýnir þeim dagskrá dagsins. Í upphafi 

dags er farið yfir skipulag dagsins og farið sérstaklega í breytingar ef þær eru. 

Við breytingar á stundaskrá er farið yfir á myndrænan hátt með nemanda hvað 

sé að fara að gerast. Þannig reynt að undirbúa ávallt nemanda fyrir komandi 

verkefni. Fyrir suma nemendur þarf einnig að brjóta kennslustund niður á 

myndrænan hátt eða með orðum; hvað á að læra í kennslustundinni, hversu mikið 

og hvernig kennslustund endar. Ávallt er haft að leiðarljósi að hver dagur sé skýr 

og fyrirsjáanlegur.  

Með því að tryggja þessi atriði í kennslu og skipulagi á kennsluumhverfi nemenda 

með einhverfu, auðveldum við þeim allt nám í skólanum. Þau verða sjálfstæðari og 

drögum úr líkum á hegðunarvanda. 

Nánari upplýsingar um skipulagða kennslu má einnig finna á heimasíðu Greiningar- 

og ráðgjafarstöð ríkisins. 

 https://www.greining.is/is/fraedsla-og-namskeid/thjalfunar-og-kennsluadferdir/skipulogd-kennsla 
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