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geta þeirra hér: 

 

• Ásdís Emilía Gunnlaugsdóttir sérkennsluráðgjafi 

• Áslaug Melax einhverfuráðgjafi 

• Jóhann Leó Linduson Birgisson myndskreytir 

• Sigrún Hjartardóttir einhverfuráðgjafi 

• Samstarfsfólk, vinir og ættingjar fyrir ómetanlegan skilning og 
stuðning 

 
 

© Bók þessa má ekki afrita á neinn hátt t.d. með ljósmyndun, prentun o.s.frv. að hluta eða heild, án skriflegs 
leyfis höfundar. 
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Um hugmyndafræðina 

TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communications handicapped Children) er 
þjónustulíkan fyrir einstaklinga með einhverfu og fjölskyldur þeirra. Hugmyndafræðin á rætur sínar að rekja til 
Bandaríkjanna og er Eric Schopler höfundur hennar₁.  

 

Árið 1972 var fyrst farið að nota aðferðina markvisst í sérstökum TEACCH-deildum í Bandaríkjunum og gafst það 
starf vel. Árið 1980 var aðferðin síðan færð markvisst inn í almenna skóla í Bandaríkjunum þar sem einhverfir 
nemendur lögðu stund á nám ₂. 

 

Sú kennsluaðferð sem þróuð var innan TEACCH hugmyndafræðarinnar er kölluð Skipulögð kennsla (e. 
structured teaching) og hefur náð góðri útbreiðslu hér á landi og er notuð víða bæði  í leik- og grunnskólum. 

 

Helstu áherslur Schoplers í hugmyndafræðinni er einstaklingsmiðuð þjónusta þar sem umhverfi og kennsla eru 
löguð að þörfum hvers og eins. Sérfræðingarnir, sem annast barnið, og þeir aðilar, sem koma að daglegri  
umönnun þess, mynda þannig teymi um vinnuna með barnið og gera í sameiningu athugun á þörfum og þroska 
þess. Í framhaldi af slíkri teymisathugun er útbúin margþætt þjálfunar- og vinnuáætlun fyrir barnið₃.  

 
 
₁ Umsjónafélag einhverfra, 2011 
₂ Watson, 1985, bls. 187‒188 
₃ Mesibov, 1993, bls. 7 
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Um bókina 

Vinnan á bak við bók þessa spannar yfir tveggja ára skeið en fyrir tveim árum var óskað eftir því 
að ég tæki að mér að styðja einhverfan dreng í leikskóla. Síðan þá hef ég viðað að mér þekkingu 
um TEACCH og skipulagða kennslu úr ýmsum áttum, bæði í gegnum námskeið, vinnu með 
sérfræðingum og ekki síst í gegnum vinnu mína með einhverfum. Ég sá fljótt að skortur var á slíku 
kennsluefni á íslensku og því ákvað ég að ráðast í gerð þessarar bókar.  
 

Bókin gefur fjölbreyttar hugmyndir að verkefnum sem hinn fullorðni getur í fyrstu æft með 
barninu. Barnið getur þá æft færnina til fullnustu í einstaklingsvinnu og því næst er í sumum 
tilfellum hægt að útfæra verkefnið sem samvinnuverkefni með öðrum börnum. Það gerir barninu 
kleift að spreyta sig á ákveðinni færni og þegar henni hefur verið náð stendur barnið sterkar að 
vígi þegar í samvinnuna er komið og þekkir viðfangsefni verkefnisins vel eftir fyrri reynslu.   
 

Verkefnin stuðla að því að gera barnið sjálfstæðara í daglegu lífi og kennir því að læra.  Í bókinni 
eru að auki ábendingar og dæmi um hvernig nota má hugmyndafræðina til að auðvelda barninu 
yfirsýn yfir umhverfið, en það var einmitt sá þáttur sem vakti hrifningu mína í upphafi þessa 
ferðalags míns. 
 

Verkefnin í bókinni skiptast upp í fjögur erfiðleikastig í stað aldurstiga því misjafnt er hvar hvert og 
eitt barn er statt eftir aldri. Auk þess læt ég fylgja með bókinni hugmyndir að mismunandi 
stundatöflum og nokkrar útgáfur af svokölluðum vinnukerfum sem í sameiningu auðvelda barninu 
yfirsýn yfir daginn. 
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Stundatöflur 

Hér gefur að líta tvenns konar stundatöflur en möguleikarnir á útfærslum eru  

fjölmargir. Hægri myndin sýnir stundatöflu sem lesin er frá ofan og niður og eru 

miðarnir paraðir við eins myndir sem hafðar eru þar sem athöfnin er framkvæmd,  

líkt og klósettmiði sem hangir á baðherbergishurð gæti gert. Stundum er 

einungis hægt að hafa þrjá til fjóra miða í einu en í sumum tilfellum er  

hægt að hafa miða fyrir allan  daginn. 

 

Vinstri myndin sýnir stundatöflu í dagbókarformi  

þar sem barnið sér hvernig komandi dagur lítur út. 

Vikudagarnir bera hver sinn lit og eru litlu miðarnir  

efst notaðir til að setja framan á skúffu/hólf barn- 

sins þar sem bókin er geymd. Þannig veit barnið  

ávallt hvaða vikudag um ræðir. Mikilvægt er að  

þróa töfluna í takt við þroska barnsins. 
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Vinnukerfi 

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

barninu öryggi, að setja upp vinnukerfi í einstaklingskennslu þar sem barnið lærir nýja færni, í sjálfstæðri vinnu þar sem barnið æfir 

sig í verkefnum og jafnvel við aðrar daglegar aðstæður₁. Fyrirkomulag vinnukerfanna nýtist einhverfum börnum afar vel í ljósi þess 

að oft eru börnin með slakt tímaskyn og geta krefjandi verkefni virðst barninu óendanleg án slíks  

vinnukerfis ₂ 

 

Í sameiningu auðvelda stundatöflurnar og vinnukerfin yfirsýn yfir hið daglega líf og  

þannig öðlast  barnið aukið öryggi. Í sumum tilfellum eru myndirnar látnar hverfa 

á bak við „búið-flipa “ til að undirstrika enn frekar að viðkomandi þætti sé lokið, líkt  

og sýnt er á myndinni lengst til vinstri.  

 
 
 
 
 
 
 
₁ Svanhildur Svavarsdóttir, Sigrún Hjartardóttir og  
Sólveig Guðlaugsdóttir, 1994, bls. 33‒34. 
₂ Schopler, Mesibov og Hearsey, 1995, bls. 251. 
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Útikerfi 

 

Útiveran inniheldur fjölmörg leiktækifæri fyrir börn og því er mikilvægt að styðja við einhverf börn 

í slíkum aðstæðum. Í starfi mínu þróaði ég, í samstarfi við sérkennsluráðgjafa, svokallað útikerfi 

sem er eins konar vinnukerfi fyrir útivist barnsins. Útikerfið sýnir atburðarás útivistarinnar og 

gefur hugmynd um hvernig nýta má sjónrænu upplýsingarnar utandyra.  

 

Barninu er gefinn kostur á því að velja barn úr t.d. þriggja  

barna hópi sem eru fyrir fram ákveðin af hinum fullorðna.  

Ekki er það þó einungis gert til að beina barninu að leik  

með félagslega sterkum jafnöldrum heldur einnig til að  

auðvelda barninu valið. Með þessu móti má takast á við 

þann möguleika að barninu, sem boðið hefur verið með í  

leikinn, hafi ekki áhuga og hin börnin því höfð til vara. 
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Skipulögð vinnuaðstaða 

Hér má sjá dæmi um skipulagða vinnuaðstöðu fyrir barnið þar sem 
umhverfinu eru gerð góð skil á sjónrænan hátt. Hvert verkefni á sína skúffu í 
ákveðnum lit og á borðinu er síðan einfalt vinnukerfi þar sem röðin á 
verkefnunum er gefin upp. Gott er að brjóta upp vinnustundina með 3‒4 
verkefnum sem þurfa að vera fjölbreytt til að viðhalda áhuga barnsins.  
 
Verkefnin þurfa að vera skýr og viðráðanleg fyrir 
barnið þar sem upphaf og endir verkefnanna er  
skýrt afmarkaður. Til að hvetja barnið áfram í  
vinnunni er gott að gera ráð fyrir einhvers konar  
umbun, annað hvort á milli verkefnanna eða í lok  
vinnustundarinnar. Slíkri vinnu er ætlað að efla  
sjálfstæði barnsins þannig að það geti í framhaldi  
nýtt sér færnina í öðrum aðstæðum. 
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Skipulagt borðhald 

Með því að einfalda umhverfið við matarborðið er barninu gert auðveldar að átta sig á 
atburðarás matmálstímans. Á diskamottunni er staðsetningu borðáhaldanna gerð 
sjónræn skil sem auðveldar barninu að sjá hvar hver hlutur á að vera og kemur í veg 
fyrir að barnið noti borðáhöldin á óviðeigandi hátt. Einnig er hægt að koma fyrir 
vinnukerfi  á diskamottunni þar sem atburðarás  matmálstímans er komið fyrir.  

 

Í útfærslunni hér til hliðar hefur verið komið  

fyrir „búið-flipum“ sem  eru festir niður með  

frönskum rennilás yfir myndirnar þegar við á.  

Slíkt vinnukerfi getur leyst vandamál á borð  

við að barnið drekki óhóflegt magn af  vatni  

áður en máltíðin hefst eða til að útrýma 

baráttunni sem getur myndast við að fá  

barnið til að ganga frá eftir sig að máltíð 

lokinni. 
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1. erfiðleikastig 

Grunnurinn að sjálfstæðri  vinnu barnanna er lagður með verkefnunum 
í þessum flokki. Hér læra börnin inn á skipulagið og er oftast unnið frá 
vinstri til hægri. Verkefnin á ekki að vera að hægt að gera á rangan hátt 
og eiga einungis að snúast um það að klára ákveðið verk.  
 
Verkefnin eru í upphafi unnin ásamt kennara og síðan færð yfir í 
sjálfstæða vinnu. 
 
Verkefnunum er ekki ætlað að örva vitsmuna- eða hreyfiþroska 
barnsins og eiga þar af leiðandi ekki að vera mjög krefjandi. Þess í stað 
er æskilegt að verkefnin veiti barninu ánægju af ferlinu í heild sinni og 
því ber að varast að hafa verkefnin of löng eða of mörg atriði sem þarf 
að ljúka. 
 
₁ Boswell, e.d.  
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 1. erfiðleikastig ‒ Verkefni 1 

    
   Að raða hringjum á pinna 

 

 

Hér er í raun aðalmark-
miðið að fá barnið til að 
klára verkefnið sem í þessu 
tilfelli snýst um að raða  
hringjunum á pinnann þar 
sem röðin á þeim skiptir 
ekki máli.  

 

Mikilvægt er að bæði 
karfan og pinninn, sem 
hringjunum er raðað á, séu 
vel fest við bakkann þannig 
að þegar barnið nálgast  
verkefnið séu hlutirnir 
fastir á sínum stað. 

 
12 



 1. erfiðleikastig ‒ Verkefni 2 

 

   Að þrýsta leir ofan í klakaform 

 

 

 

Hér er leirormur tekinn og 
þrýst ofan í klakahólf.  

 

Gæta þarf þess að ormarnir 
séu jafn margir hólfunum 
og að ílátið undir leirinn 
sem og klakaformið séu 
tryggilega fest við bakkann 
/skúffuna með t.d. 
frönskum rennilás. 
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 1. erfiðleikastig ‒ Verkefni 3 

 

   Að fylgja réttri slóð 

 

 

 

Hér á barnið að flytja 
fígúrurnar eftir slóðinni þar 
til þeir hverfa ofan í sína 
holu hver.  

 

Fígúrurnar eru festar við 
upphafsreitinn með 
frönskum rennilás þannig 
að  það fari ekki á milli 
mála hvernig verkefnið 
skuli leyst þegar barnið nær 
í það. 
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 1. erfiðleikastig ‒ Verkefni 4 

 

   Að setja hluti ofan í ílát með loki 

 

 

 

Hér er grunnmarkmið 
verkefnanna æft, þ.e. að 
klára verkefni. Barnið færir 
leikföngin ofan í „búið-
ílátið“ sem gerir „búið“ 
hugtakið mjög skýrt þar 
sem hluturinn hverfur ofan 
í ílátið.  

 

Þess vegna hentar ílát með 
götuðu loki betur en opið 
ílát.  
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 1. erfiðleikastig ‒ Verkefni 5 

 

   Að setja 2 mismunandi hluti ofan í 

   gat á loki íláts 

 

 

 

Hér eru tvenns konar hlutir 
(legókubbar og plast-
stjörnur) settir ofan í ílátið í 
gegnum tvenns konar göt á 
lokinu.  

 

Þetta verkefni er ágætt 
dæmi um áframhald út frá 
verkefni 4 þar sem erfið-
leikastigið er smám saman 
þyngt með því að ætlast til 
að barnið flokki hlutinn 
eftir lögun hans. 
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 1. erfiðleikastig ‒ Verkefni 6 

 

   Pasta sett ofan í ílát með loki 

 

 

 

Þetta verkefni, líkt og flest 
þeirra sem tilheyra erfið-
leikastigi eitt, snýst um að 
klára. Barnið á ekki að hafa 
möguleika á því að gera 
verkefnið vitlaust.  

 

Hér á pastað að fara yfir í 
ílátið með lokinu á hægri 
hönd. Allt sem til þarf er 
pasta, skókassi, jógúrtdolla 
og vítamínglas. Ef vill má lita 
pastað en til þess má nota 
tússliti eða matarliti. 
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1. Erfiðleikastig ‒ Verkefni 7 

 

   Að taka 2 kubba í sundur 

 

 

 

Í þessu verkefni á barnið að 
taka í sundur tvo legókubba 
og koma þeim fyrir í „búið 
körfu“ á hægri hönd.  
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 1. erfiðleikastig ‒ Verkefni 8 

 

   Að rífa hlut upp af frönskum rennilás  

   og setja í „búið-ílát“ 

 

 

 

Hér hefur litlum plast-
fígúrum með frönskum 
rennilás undir verið raðað 
upp á rönd og felst 
verkefnið í því að rífa 
fígúrurnar upp eina í einu 
og koma fyrir í „búið-íláti“.  

 

Gott er að nota litríkt 
einangrunarlímband til að 
afmarka verkefnið og fanga 
auga barnsins. 
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 1. erfiðleikastig ‒ Verkefni 9 

 

   Að þræða perlur af bandi ofan í ílát 

 

 

Perlurnar eru þræddar af 
bandinu hver á fætur 
annarri og komið fyrir í 
ílátinu hægra megin. Að 
lokum er bandinu sjálfu 
rennt niður um gatið á 
ílátinu. Krossinn yfir gatinu 
er til að undirstrika hvert 
perlurnar og bandið eiga að 
fara.  

 

Verkefnið er sterkt sjón-
rænt séð þar sem hlutirnir 
hverfa ofan í ílátið. 
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 1. erfiðleikastig ‒ Verkefni 10 

 

   Að taka í sundur bjöllu og pinnaspýtu 

 

 

 

Hér hafa litlar bjöllur verið 
festar við pinnaspýtur með 
frönskum rennilás.  

 

Verkefnið felur það í sér að 
rífa bjölluna af spýtunni og 
að því loknu að koma bæði 
bjöllunni og spýtunni fyrir í 
„búið-íláti“. 
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 1. erfiðleikastig ‒ Verkefni 11 

 

   5-bita trépúsl, númerað 

 

 

 

Púslið er fest niður í 
bakkann/skúffuna með 
frönskum rennilás sem og 
ílátið undir púslbitana.  

 

Bæði púslbitarnir og 
eyðurnar fyrir þá eru 
merktir með tölustöfum í 
réttri röð frá vinstri til 
hægri. 
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 1. erfiðleikastig ‒ Verkefni 12 

 

   Hárrúllupinnar settir í holur 

 

 

 

Hér á barnið að setja einn 
pinna í hverja holu en bæði 
pinnarnir og holurnar eru 
merkt með grænni umgjörð 
til að auðvelda barninu að 
skilja hvað verkefnið felur í 
sér.  

 

Mikilvægt er að festa 
hlutina/ílátin við bakkann 
með t.d. frönskum rennilás. 
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 1. erfiðleikastig ‒ Verkefni 13 

 

   Pinnaspýtur ofan í ílát 

 

 

 

Þetta verkefni snýst um að 
koma pinnaspýtunum fyrir 
ofan í ílátinu með því að 
ýta þeim í gegnum rauf á 
botni ílátsins sem hefur 
verið hvolft.  

 

Gott er að afmarka raufina 
t.d. með einangrunarlím-
bandi til að hjálpa barninu 
að átta sig á því hvert 
spýturnar eiga að fara. 
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 1. erfiðleikastig ‒ Verkefni 14 

 

   Að setja hluti ofan í poka með mynd  

   af þeim á   

 

 

 

Hér á barnið að setja eitt 
leikfang ofan í hvern sinn 
pokann sem eru merktir með 
mynd.  

 

Gott er að nota poka með 
sleða sem sér um að loka 
pokanum líkt og er á mynd-
inni sem kemur í veg fyrir að 
barnið lendi í vandræðum 
með að loka pokunum.  

 

Að því loknu fer hver poki 
með leikfanginu í „búið-ílát“.  
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 1. erfiðleikastig ‒ Verkefni 15 

 

   Að taka pinna úr pinnabretti 

 

 

 

Auðveldara er fyrir barnið 
að taka pinnana úr brettinu 
heldur en að setja þá í. Því 
felst verkefnið hér í að taka 
pinnana úr brettinu og 
koma þeim fyrir í „búið-
íláti“. 

Gat hefur verið gert á lokið 
þannig að pinnarnir hverfi 
barninu fyrir sjónum. 
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2. erfiðleikastig 

Þegar á þetta stig er komið má gera ráð fyrir því að óhætt sé að þyngja 
verkefnin að því leyti að þau fari að krefjast meira af hreyfifærni 
barnsins og að þau ýti undir samhæfingu augna og handa. Slíkar 
æfingar gætu til að mynda falið í sér að setja hluti saman, stafla, raða, 
para eða flokka. 

 

Einnig er óhætt að krefja barnið um byrjendanotkun á ýmsum búnaði 
líkt og ritföngum, skærum o.s.frv. 

 

Algengt er að einhverf börn hafi gaman af slíkum æfingum og því ætti 
barnið að upplifa verkefnin sem hvetjandi og styrkjandi ₁. 

 
 

₁ Boswell, e.d.  
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 2. erfiðleikastig ‒ Verkefni 1 

 

   Að byggja kubbaturna 

 

 

 

Þetta verkefni er í raun 
tvíþætt og reynir því 
töluvert á getu barnsins.  

 

Á hægri fletinum er búið að 
festa fjóra kubba í mis-
munandi litum en í ílátinu 
til vinstri liggja kubbar sem 
barnið þarf að byggja fjóra 
turna úr, hvern í sínum lit. 
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 2. erfiðleikastig ‒ Verkefni 2 

 

   Perlur þræddar af bandi og  

   flokkaðar eftir lit 

Hér er líkt og í verkefni 9 á 
1. erfiðleikastigi ætlast til 
þess að barnið þræði 
perlurnar af bandinu sem 
er mun einfaldara en að 
þræða þær upp á bandið.  

 

Í þessari útgáfu er verk-
efnið þó þyngt með því að 
bæta við flokkun á 
perlunum þar sem þær eru 
flokkaðar í mismunandi 
lituð ílát. 
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 2. erfiðleikastig ‒ Verkefni 3 

 

   Tölustafapúsl úr mjúkum svampi 

 

 

 

Lögun tölustafanna í þessu 
verkefni er áþreifanleg og 
fær barnið þannig mikla 
örvun til að skynja lögun 
tölustafanna.  

 

Verkefnið væri heppilegt að 
setja upp með íláti fyrir 
púsl-bitana á vinstri hönd, 
púslspjaldið fyrir miðju og 
„búið-bakka“ á hægri hönd. 
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 2. erfiðleikastig ‒ Verkefni 4 

 

   Að byggja úr legókubbum eftir 

   fyrirmynd 

 

 

 

Sýnt er skref fyrir skref 
hvernig  fyrirmyndin er 
byggð. Íláti undir kubbana 
er komið fyrir á vinstri 
hönd, fyrirmyndirnar fyrir 
miðju, en á hægri hönd er 
sett  karfa eða annað ílát, 
merkt „búið“ til að koma 
byggingunni fyrir að 
verkinu loknu. 
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 2. erfiðleikastig ‒ Verkefni 5 

 

   Leita eftir perlum í leir 

 

 

 

Hér er á ferð verkefni sem 
reynir mikið á fínhreyfingar 
barnsins. Ætlast er til að  
barnið finni eina perlu í 
hverjum lit og komi þeim 
fyrir í tilheyrandi skál 
eggjabakkans.  

 

Stífur leirinn æfir fínhreyfi-
styrk barnsins um leið og 
barnið æfist í litaflokkun. 
Gott er að hafa „búið-ílát“  á 
hægri hönd til að koma 
verkefninu fyrir í að því 
loknu. 
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 2. erfiðleikastig ‒ Verkefni 6 

 

   Leirkúlum rúllað í leirorma 

 

 

    

 

Unnið er frá vinstri til hægri 
þar sem barnið á að móta 
leirkúlurnar yfir í leirorma 
og setja þá í „búið-ílátið“.   

 

Líkt og í öðrum verkefnum 
er mikilvægt að festa ílátin 
við bakkann með t.d. 
frönskum rennilás sem 
kemur í veg fyrir að efnivið-
urinn færist úr stað þegar 
barnið nær í verkefnið. 
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 2. erfiðleikastig ‒ Verkefni 7 

 

   Para myndir í myndabók 

 

 

Auðvelt er að notast við 
bækur sem oft eru nú þegar 
til. Teknar eru myndir af 
blaðsíðum bókarinnar, þær 
minnkaðar og plastaðar. 
Franskur rennilás hentar vel 
til að festa myndirnar við 
bókina. 

 

Hér eru allar myndirnar 
saman í íláti. Í sumum 
tilfellum gæti þó reynst 
betur að festa myndirnar 
fyrir í raufum líkt og gert er í 
verkefni 9 á 4. erfiðleikastigi. 
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 2. erfiðleikastig ‒ Verkefni 8 

 

   Litaflokkun 

 

 

 

Hér á að koma hlutunum úr 
ílátinu fyrir miðju fyrir á 
viðeigandi litareit. Einnig 
væri hægt að hafa lita-
merkt ílát undir hlutina þar 
sem þeir gætu ruglast 
þegar gengið væri frá verk-
efninu. Slíkt gæti haft 
truflandi áhrif í sumum 
tilfellum. 
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 2. erfiðleikastig ‒ Verkefni 9 

 

   Perlur í hrísgrjónum 

 

 

Hér er leitað eftir 9 mislitum 
perlum, földum í 
hrísgrjónum þar sem hver 
perla á sitt  litahólf í 
eggjabakkanum.  

 

Verkefninu er lokið þegar ein 
perla í hverjum lit er fundin.  

 

Mikilvægt er að ílátið undir 
hrísgrjónin sé með smellum 
eða krækjum yfir lokið til að 
koma í veg fyrir að 
hrísgrjónin fari út um allt. 
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 2. erfiðleikastig ‒  Verkefni 10 

 

   Hver hlutur á sinn stað 

 

 

 

Hér gefur að líta einfalt  
pörunarverkefni þar sem 
barnið parar formin við 
myndina þar sem við á. 
Verkefninu er lokið þegar 
öll formin eru komin á sinn 
stað. 

 

Hér hafa formin verið fest á 
bakkann utan við myndina 
til að auðvelda barninu 
yfirsýn yfir verkefnið. 
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 2. erfiðleikastig ‒  Verkefni 11 

 

   Færa perlur á milli íláta með töng 

 

 

 

Þetta verkefni er góð æfing 
fyrir fínhreyfingar barnsins 
þar sem þó nokkra 
nákvæmni þarf til að ná 
taki á perlunum með 
tönginni.  

 

Mikilvægt er að töngin og 
ílátin séu vel fest með t.d. 
frönskum rennilás.  

 

Perlurnar hverfa ofan í 
gatið á lokinu sem gerir 
verkefnið mjög skýrt. 
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 2. erfiðleikastig ‒  Verkefni 12 

 

   Farið eftir fyrirmynd - stjörnur 

 

 

 

Aðalmarkmið þessa 
verkefnis er að æfa barnið í 
að fara eftir fyrirmynd. Í 
vinstra ílátinu er að finna 
plaststjörnur til að festa 
saman en fyrir miðju er 
fyrirmynd að samsetningu 
þeirra komið fyrir.  

 

Eftir að hafa sett saman 
stjörnukeðjuna er henni 
komið fyrir í „búið-íláti“ á 
hægri hönd.  
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 2. erfiðleikastig ‒ Verkefni 13 

 

   Að skrúfa rær upp á skrúfur 

 

 

 

Um leið og  barnið er æft í 
því að fara eftir fyrirmynd 
er verkefnið góð fínhreyfi-
æfing sem felst í því að 
skrúfa rær upp á skrúfur 
líkt og fyrirmyndin gefur til 
kynna.  

 

Gæta þarf sérstaklega að 
því að festa ílátin með t.d. 
frönskum rennilás svo að 
rærnar og skrúfurnar 
haldist á sínum stað. 
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 2. erfiðleikastig ‒ Verkefni 14 

 

   Flokkun eftir stærð 

 
 

                                    

                              Lítill 

Hér reynir á stærðar-
skilning barnsins þar sem 
ýmsum plastdýrum, stórum 
og smáum, hefur verið 
blandað saman.  

Verkefni barnsins er hér að 
flokka lítil dýr frá stórum. 
Hvert dýr er að finna í 
tveimur stærðarútgáfum 
en þau eru að öðru leyti 
eins (t.d. stórt blátt lamb 
og lítið blátt lamb). 

Lítill   o Stór   O 
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 2. erfiðleikastig ‒ Verkefni 15 

 

   Að klippa eftir slóð 

 

 

 

Hér er ætlast til að barnið 
klippi eftir slóðinni á blaðinu. 
Til að auðvelda barninu 
verkið er gott að hefta blaðið 
yfir opinn skókassa í stað 
þess að barnið þurfi sjálft að 
halda blaðinu stöðugu.  

 

Mikilvægt er að festa skærin 
með t.d. frönskum rennilás  
til að forðast að skærin fari á 
flakk. Því henta skæri í 
hulstri eða vasa  einkar vel. 
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 2. erfiðleikastig ‒ Verkefni 16 

 

   15 bita púsl, númerað 

 

Púslbitarnir eru númeraðir 
eftir staðsetningu. Gott er 
að hafa ílát á vinstri hönd 
undir púsl-bitana eða 
jafnvel kassa með raufum 
fyrir þá. Þannig  er 
verkefnið unnið frá vinstri 
til hægri. 
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 2. erfiðleikastig ‒ Verkefni 17 

 

   Smellur 

 

 

 

Þetta verkefnið stuðlar að 
auknu sjálfstæði og öryggi 
barnsins þar sem það æfir 
sig í að smella smellum líkt 
og finna má á hinum ýmsu 
flíkum (t.d. pollagöllum).  

 

Með þessu móti má æfa 
færni barnsins, þar sem 
það er á heimavelli, í skipu-
lagðri vinnuaðstöðu í stað 
þess að slík færni sé æfð í 
öngþveiti fataherbergisins. 
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3. erfiðleikastig 

 
Þriðja erfileikastigið styðst við það sem hefur verið unnið með áður en til að 
þyngja róðurinn er ætlast til meira af börnunum á sviði vitsmunaþroskans. 
Það er gert með því að bæta inn kröfum um hugtakaskilning þar sem flokkað 
og raðað er eftir lögun, lit og jafnvel eftir andstæðum. 
 
Einnig er lagður grunnur að svokölluðu „one to one correspondence“, eða 
gagnkvæmri samsvörun þar sem barnið áttar sig á að hver hlutur á sinn stað, 
t.d. átta hólf fyrir átta hluti o.s.frv. ₁ 
 
Gera má ráð fyrir að, með auknum þunga verkefnanna, aukist einnig kröfurnar 
á úthald og einbeitingu barnsins og er því hægt að auka magnið af efnivið sem 
unnið er með hverju sinni. 
 
 
₁ Boswell, e.d.  
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 1 

 

   Að para saman staf og orð 

 

 

 

 

Hér á barnið að para saman 
fyrsta bókstaf orðsins og 
orðið. Fyrsti stafurinn í 
orðinu er undirstrikaður til 
að auðvelda barninu að átta 
sig á verkefninu.  

 

Með slíku verkefni er lagður 
grunnur að lestrarfærni  
barnsins en mikilvægt er að 
notast við myndir eða fígúrur 
sem höfða til barnsins. Eftir 
að hafa parað alla stafina og 
réttar myndir er bókin sett í 
„búið-körfuna“. 
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 2 

 

   Klemmur – fjöldi og litir 

 

 

 

 

Í þessu verkefni er unnið 
með tölurnar og gildi 
þeirra. Á spjöldunum er 
búið að gefa til kynna lit og 
fjölda klemmanna en hvert 
spjald er sett í „búið-körfu“ 
á hægri hönd þegar búið að 
er að setja samsvarandi 
klemmur á það. 
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 3 

 

   Skapalón 

 

 

 

 

Aðvelt er að útbúa skapalón 
úr pappa  og tengja við 
áhugasvið barnsins. Auð-
veldast er fyrir barnið að 
fylla út með breiðum vax- 
eða tússlit.  

 

Einnig er hægt að prenta eða 
ljósrita  auðveldar litabóka-
myndir og fara ofan í útlín-
urnar með trélími. Þegar 
trélímið hefur þornað getur 
barnið litað  auðveldlega án 
þess að lita út fyrir línurnar. 
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 4  

 

   Strik á milli punkta 

 

 

Í þessu verkefni á barnið að 
draga strik á milli 
punktanna. Innri hringurinn  
á  að gefa til kynna hvernig 
eigi að tengja á milli 
punktana, þ.e. í hvaða röð 
það skuli gert. 
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 5 

 

   Gestaþraut 

 

 

 

Auðvelt er að verða sér úti 
um slíkar þrautir í 
verslunum á borð við Tiger 
og Megastore á lágu verði.  

 

Gott er að taka myndir af 
þrautinni skref fyrir skref 
og setja þær greinilega 
upp. Þá sér barnið fyrir-
myndina og veit hvernig 
ljúka á við þrautina. 
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 6 

 

   Teiknað ofan í form 

 

 

 

 

Í þessu verkefni er barnið 
stutt í því að teikna upp 
grunnformin. Leiðbeining-
arnar  eru sjónrænar og 
auðvelda barninu að skilja 
verkefnið.  

 

Mikilvægt er að festa litinn 
eða koma honum fyrir í 
einhvers konar íláti líkt og 
hér er sýnt en litur, sem er 
ekki á sínum stað, getur 
haft mjög truflandi áhrif á 
barnið. 
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 7 

 
   Mjúkt eða hart? 
 

 
Hér á barnið að flokka 
hlutina í miðjunni eftir því 
hvort þeir eru mjúkir eða 
harðir viðkomu.  
 
Mikilvægt er að gæta að því 
að hafa  hlutina greinilega 
mjúka líkt og bút af flísefni 
eða harða líkt og kubb, spýtu 
og þess háttar.  
 
Þannig má koma í veg fyrir 
að barnið upplifi sig á nei-
kvæðan hátt vegna tvíræðs 
verkefnis. 
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 8 

 

   Segull 

 

 

 

 

Í þessu verkefni er búið að 
koma fyrir segli þar sem 
barnið prófar sig áfram  
með það hvort hlutirnir í 
ílátinu í miðjunni festist við 
segulinn eða ekki. Hlutirnir 
eru síðan flokkaðir í sitt-
hvort ílátið eftir því hvort 
þeir dragast að seglinum 
eða ekki. 
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 9 

 

   Skrifað ofan í stafi 

 

 

 

 

Hér fær barnið ágæta 
æfingu í að skrifa 
bókstafina þar sem það 
skrifar ofan í daufan feril 
stafanna.  
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 10 

 

   Para saman form 

 

 

 

Tilgangurinn með þessu 
verkefni er að ýta undir 
formvitund barnsins. Draga 
skal strik á milli þeirra 
forma sem passa saman.  

 

Mikilvægt er að festa litinn 
með t.d. frönskum rennilás 
eða með því að koma 
honum fyrir í föstu íláti eða 
vasa. 
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 11 

 

   Þræða perlur eftir fyrirmynd 

 

 

 

Að fara eftir fyrirmynd er 
góð æfing en hér er notast 
við hluta af skóreim og 
plastperlur með stóru gati.  

 

Gott er að hafa bil á milli 
perlanna á fyrirmyndinni 
en þannig er verkefnið gert 
auðveldara fyrir vikið og 
barnið fær betri yfirsýn yfir 
það. Þegar perlulengjan er 
fullgerð er henni komið 
fyrir í „búið-ílátinu“ á hægri 
hönd. 
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 12 

 

   15 kubba legóbygging eftir 

   fyrirmynd 

 

 

 

Þetta verkefni er í raun 
áframhald af verkefni 4 á 2. 
erfiðleikastigi.  

 

Hér er hægt að aðlaga 
verkefnið að getu barnsins 
með fjölda kubba. Á 
myndina vantar „búið-
bakka“ sem er staðsettur á 
hægri hönd. 
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 13 

 

   Perlur 

 

 

 

Hér er um að ræða einfalt 
perluverkefni þar sem 
ætlast er til þess að barnið 
komi öllum perlunum fyrir 
á spjaldinu.  

 

Hægt er að auðvelda verk-
efnið með því að fækka 
perlunum eða þyngja verk-
efnið með því fjölga perl-
unum. Á myndina vantar 
„búið-bakka“ á hægri hönd. 
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 14 

 

   Að para saman eftir slóð 

 

 

 

Hér er á ferð einfalt pörunar-
verkefni sem um leið æfir 
beitingu barnsins á skrif-
færum. Gott er að notast við 
breiða liti sem fær barnið 
frekar til að nota rétt grip.   

 

Verkefnið reynir á rökhugsun 
barnsins þar sem það parar 
saman tvo ólíka hluti sem 
tengjast á einhvern hátt. 
Liturinn er festur með 
frönskum rennilás. 
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 15 

 

   Að klippa út form 

 

 

 

Í þessu verkefni fær barnið 
góða æfingu í að beita 
skærum. Hér hefur 
verkefnið verið auðveldað 
með því að aðskilja formin í 
stað þess að hafa þau öll 
saman á einni örk.  

 

Gott er að huga að því að 
festa skærin við bakkann. 
Eftir að hafa klippt formin 
út er þeim komið fyrir í 
„búið-ílátinu“ á hægri 
hönd.  
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 3. erfiðleikastig ‒ Verkefni 16 

 

   Föt – Matur – Húsgögn – Dýr 

 

 

 

Hér er á ferð einfalt 
flokkunarverkefni þar sem 
barnið flokkar myndirnar í 
fjóra flokka. Myndunum er 
ýtt niður í rauf á ílátinu sem 
er gerð sýnilegri með því að 
undir-strika raufarnar.  

 

Verkefninu er lokið þegar 
öllum myndunum hefur 
verið komið á sinn stað. Í 
sumum tilfellum gæti reynst 
betur að festa myndirnar t.d. 
í raufar á pappaspjaldi eða 
pappaöskju. 
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4. erfiðleikastig 

 
Hér er unnið áfram með hugtakaskilning barnsins á erfiðari hátt en áður þar sem 
barnið þarf að átta sig á tilgangi eða eiginleikum viðfangsefnisins og geta flokkað eftir 
þeim. Mikilvægt er að notast áfram við flokkunar- eða pörunarfærni þar sem nú er 
byggt ofan á það sem barnið kann fyrir.  
 
Hafa skal í huga að nýjungar geta haft neikvæð áhrif á barnið á meðan kunnuglegar 
slóðir veita barninu öryggi. 
 
Tölur og talnagildi eru hugtök sem fengist er við áfram og smám saman öðlast barnið 
betri skilning á því sviði. Bókstafir ættu einnig að vera barninu kunnuglegir á þessu stigi 
og má einnig bæta við þær kröfur, þó allt eftir getu barnsins. Jafnframt mætti einnig 
þyngja kröfurnar varðandi notkun ritfanga en í sameiningu eru þessir þættir góð æfing 
fyrir grunnskólagöngu barnsins ₁. 
 
 
 
₁ Boswell, e.d.  
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 4. erfiðleikastig ‒ Verkefni 1 

 

   Tölur og gildi tölustafanna 

 

 

 

Þetta verkefni snýst um 
pörun, tölustafina og gildi 
þeirra. Tölustafurinn er 
paraður við þá mynd sem 
við á en verkefninu er lokið  
þegar allir tölustafirnir hafa 
fengið sinn stað.  

 

Auðvelt er að þyngja verk-
efnið með því að bæta við 
myndum með fleiri hlutum 
á. 
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 4. erfiðleikastig ‒ Verkefni 2 

 

   Litað eftir númerum 

 

 

 

Hér er notast við frum-
gerða mynd en auðvelt er 
að ljósrita einfaldar lita-
bókamyndir og númera 
sjálfur. Einnig er hægt að 
auðvelda verkefnið með því 
að breikka útlínurnar.  

 

Þegar barnið hefur lokið við 
að lita með hverjum lit er 
honum komið fyrir í „búið-
ílátinu“ á hægri hönd.  
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 4. erfiðleikastig ‒ Verkefni 3 

 

   Litirnir 

 

 

 

Þetta einfalda pörunar-
verkefni styrkir litavitund 
barnsins en heiti litanna 
koma einnig fram á 
verkefninu.  

 

Þannig er stuðlað að því að 
barnið noti sjónminnið til 
að læra að þekkja heiti 
litanna. Um leið fær barnið 
beina tenginu á milli heitis 
litarins og þess hvernig 
hann lítur út. 
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 4. erfiðleikastig ‒ Verkefni 4 

 

   Grænmeti og ávextir 

 

 

 

Í þessu verkefni flokkar 
barnið myndirnar eftir því 
hvort um ávexti eða græn-
meti er að ræða. Verk-
efninu er lokið þegar allar 
myndirnar hafa fengið sinn 
stað á örkinni.  

 

Hér mætti einnig nýta sér 
útfærslur annarra svipaðra 
verkefna sem sýndar eru í 
bókinni. 
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 4. erfiðleikastig ‒ Verkefni 5 

 

  Hver á hvaða höfuðfat? 

 

 

 

Hér fær barnið að spreyta sig 
á því að finna hver á hvaða 
höfuðfat. Þetta er dæmi um 
pörunarverkefni sem hægt 
væri að útfæra á fjölbreyttan 
hátt, allt eftir áhugasviði 
barnins.  

 

Verkefni sem þetta eflir vits-
munaþroska barnsins þar 
sem barnið þarf að sækja 
eldri þekkingu í minnið og 
beita rökhugsuninni til að 
leysa úr þrautinni. 
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 4. erfiðleikastig ‒ Verkefni 6 

 

   Að hneppa 

 

 

Auðvelt er að útbúa slíkt 
verkefni með því að klippa 
tölu- og hnappagatalista af 
gamalli skyrtu, líkt og hér 
hefur verið gert. Til að ein-
falda verkefnið hafa tölurnar 
og hnappagötin verið 
númeruð og hnappagötin 
undirstrikuð með tússi.  

 

Þetta verkefni er góð æfing í 
fínhreyfingum og stuðlar 
jafnframt að auknu sjálf-
stæði barnsins. 
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 4. erfiðleikastig ‒ Verkefni 7 

 

   Útsaumur 

 

Hér hefur verið notaður javi 
úr plasti sem er auðveldur 
viðureignar. Til að einfalda 
verkefnið hefur slóðin, sem 
saumað skal eftir, verið 
merkt á javann en þessu er 
vissulega hægt að hagræða 
eftir getu barnsins.  

 

Garnið, sem saumað er með, 
er gróft og er hnýtt fast við 
javann og nálina til að koma í 
veg fyrir að garnið renni úr 
annað hvort nálinni eða 
javanum. 
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 4. erfiðleikastig ‒ Verkefni 8 

 

   Herbergin 

 

 

 

Hér þarf barnið að finna út 
úr því hvar hver hlutur á 
heima. Myndunum er 
stungið í raufarnar eftir því 
sem við á og hverfur 
myndin ofan í kassann.  

 

Gott er að undirstrika 
raufarnar til að skýra verk-
efnið enn frekar. 
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 4. erfiðleikastig ‒ Verkefni 9 

 

   Rétt eða rangt? 

 

 

 

 

 

Í þessu verkefni flokkar 
barnið myndirnar með því 
að setja þær í rétta rauf. 
Gefin eru dæmi um myndir 
í slíkt verkefni en í raun er 
hægt að notast við hvað 
sem er en gott er að tengja 
viðfangsefnið við áhugamál 
barnsins.  

 

Í þessu verkefni hafa mynd-
irnar verið festar í raufar 
sem kemur í veg fyrir að 
myndirnar fari á flakk. 
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 4. erfiðleikastig ‒ Verkefni 10 

 

   Teiknað eftir númeruðum 
punktum 

Þegar hingað er komið er 
nauðsynlegt að barnið sé 
komið með einhvern grunn 
í að þekkja tölur og 
tölustafi.  

Auðvelt er að taka 
einfaldar litabókamyndir og 
fara með tippex yfir 
línurnar þar sem skildir eru 
eftir punktar sem maður 
númerar sjálfur.  

Þannig er hægt að ljósrita 
myndina og haga 
erfiðleikastiginu eftir getu 
barnsins. 
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 4. erfiðleikastig ‒ Verkefni 11 

 

   Að teikna eftir fyrirmynd 

 

 

Hér eru gefin tvö dæmi um 
hvernig útbúa má slíkt 
verkefni. Á efri myndunum 
er gerð teikningarinnar 
sýnd skref fyrir skref og eru 
þau númeruð í réttri röð.  

 

Á neðri myndinni er ein-
faldari teikning sýnd þrepa-
laust. Verkefnið er síðan 
sett í „búið-bakka“ að því 
loknu. Með því að plasta 
myndina og nota töflutúss 
má gera verkefnið 
margnota. 
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 4. erfiðleikastig ‒ Verkefni 12 

 

   Klippa og líma  

 

Þetta verkefni reynir mikið 
á fínhreyfigetu barnsins. 
Byrjað er á því að klippa í 
sundur myndirnar (sýnt 
með brotalínu hvar klippa 
skal) en síðan eru réttir 
helmingar paraðir saman 
og límdir á blaðið undir.  

 

Gott er að hafa mörkin á 
blaðinu, sem límt er á, skýr 
til að auðvelda barninu 
vinnuna. 
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 4. erfiðleikastig ‒ Verkefni 13 

 

   Fjöldi og litir 

 

Hér reynir á tölukunnáttu 
barnsins og skilning 
barnsins á gildi tölu-
stafanna. Perlurnar eru 
flokkaðar niður í hólf eftir 
fjölda og lit.  

 

Mikilvægt er að gæta þess 
að réttur fjöldi sé af 
perlunum svo að enginn 
afgangur verði að 
verkefninu loknu. 
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 4. erfiðleikastig ‒ Verkefni 14 

 

   Hollt eða óhollt? 

 

 

 

Auðvelt er að koma inn  
fjölbreyttri fræðslu í verk-
efnin en hér er sýnt hvernig 
vekja má barnið til um-
hugsunar um hollustu og 
óhollustu.  
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