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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um Brúarskóla sem er sérskóli fyrir börn með alvarlegan geðrænan og 

tilfinningalegan vanda, eiga í félags- og hegðunarerfiðleikum eða eru komnir í vanda vegna 

fíkniefnaneyslu og afbrota. Tekið er viðtal við skólastjóra skólans um vinnulag, stefnur og 

áherslur og hvernig ráðgjafadeildin innan skólans starfar. 

Einnig verður fjallað um nemendur skólans sem hafa í flestum tilfellum verið á skjön við hið 

almenna skólakerfi. Tekið er viðtal við sálfræðing Brúaskóla um hvernig greiningar á 

nemendum hafa þróast og hvaða úrræði henta.  

Undanfarin fimm ár hef ég farið með hundinn minn í skólann og er hann titlaður 

„stuðningsfulltrúi“ af nemendum og kennurum. Hann á miklum vinældum að fagna hjá 

nemendum.  Hann er notaður sem umbun og nemendur njóta samvista við hann. Tekið er 

viðtal við dýralækni um gildi þess að umgangast dýr og um dýr sem meðferðaraðila. 

Síðast en ekki síst er fjallað um gildi listkennslu í Brúarskóla fyrir nemendur með 

hegðunarfrávik og námserfiðleika. Fjallað er um hvernig uppbyggileg verkefni sem skila 

útkomu strax geta haft góð áhrif á sjálfstraust nemenda sem er grunnur að þroska þeirra til 

náms. Tekið er viðtal við listmeðferðarfræðing um gildi þess að vinna með börn í gegnum 

listina. Nokkrum verkefnum í myndlist er lýst sem hafa reynst vel í uppbyggingarstarfi með 

nemendum, ásamt samþættingu annarra námsgreina við myndlist. 
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Formáli 

Ritgerðin er 10 eininga lokaverkefni höfundar til B.Ed. prófs við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Höfundur hefur kennt í Brúarskóla frá stofnun hans, eða frá 2003. Ég hef verið 

umsjónakennari og textilkennari, en undanfarin ár aðallega unnið sem myndlistarkennari. Í 

starfi mínu með börnum með hegðunar og námsörðugleika þar sem bóklegt nám höfðar ekki 

til þeirra, hef ég orðið þess áskynja undanfarin ár hversu mikilvægt er að mæta þeim með vel 

úthugsuðum verklegum verkefnum. Nemendur Brúarskóla eru yfirleitt móttækilegri fyrir 

verklegu námi en því bóklega. Samþætting námsgreina þar sem unnið er út frá verklegum 

greinum er góður kostur fyrir þessa nemendur. Þau geta skarað framúr í verklegum þáttum 

námsins og fundið leið til að þroskast og dafna í skólakerfinu. Leiðbeinendum mínum þeim 

Dr. Baldri Kristjánssyni dósent og Jóhönnu Vigdísi Þórðardóttur lektor þakka ég kærlega fyrir 

góða leiðsögn og ráð við gerð þessarar ritgerðar. Einnig vil ég þakka Baldri Sigurðssyni 

dósent fyrir aðstoðina í ritverinu. Viðmælendum þakka ég fyrir að deila með mér úr  

reynslubanka sínum, hver á sínu sviði. Síðast en ekki síst þakka ég manni mínum Þórði 

Kristjánssyni fyrir yfirlestur og góð ráð meðan á ritgerðarsmíðinni stóð. 
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1 Inngangur 

Þessi ritgerð fjallar um starf mitt sem myndlistarkennara í Brúarskóla í Reykjavík og reynslu 

mína af nemendum sem þar stunda nám. Ég hef unnið í Brúarskóla frá stofnun hans eða frá 

2003. Aðallega hef ég kennt myndlist og textil en einnig hef ég verið umsjónakennari. 

Brúarskóli er skóli fyrir nemendur frá 4.-10. bekk, sem hafa af ýmsum ástæðum ekki þrifist í 

sínum heimaskóla. Það eru að jafnaði sex nemendur í bekk. Brúarskóli var stofnaður úr 

tveimur skólum, það er að segja Einholtsskóla, sem var sérskóli fyrir unglinga með félagslega 

erfiðleika (þar sem ég kenndi) og Hlíðarhúsaskóla sem var skóli fyrir nemendur með geðræn 

vandamál. Brúarskóli þjónar nú nemendum sem voru í áðurnefndum skólum.  

Ritgerðin fjallar einnig um hvernig verkefni í myndlist geta hjálpað nemendum við að efla 

eigið sjálfstraust. Ég lýsi nokkrum verkefnum sem hafa gefist vel. Ritgerðin byggist að hluta 

til upp á viðtölum við fagfólk, hvert á sínu sviði. Brúarskóli hefur verið í stöðugri þróun á 

þeim 9 árum sem hann hefur starfað og ég tek viðtal við skólastjóra Brúarskóla um áherslur, 

stefnur og framtíðarsýn.  

Nemendur sem koma í Brúarskóla kljást við ýmsa erfiðleika, félagslega, geðræna, ADHD, 

ADD, einhverfu og fleiri raskanir. Allir nemendur sem koma í Brúarskóla eiga sér langa 

erfiðleikasögu. Greiningar sem fylgja nemendum nú eru aðrar en áður var. Ég ræði við 

sálfræðing skólans um nemendur og ástæður þess að þeir eru í Brúarskóla og þróunina í 

greiningum undanfarin ár. Þegar skólinn tók til starfa fyrir níu árum var algengast að 

nemendur væru greindir með athyglisbrest með ofvirkni (ADHD), en í dag eru flestir 

nemendur greindir á einhverfurófi. 

Ég ræði við listmeðferðarfræðing með 30 ára reynslu af  vinnu með börnum í vanda um gildi 

þess að vinna  með börn í gegnum listina. Ég vonast  til að ritgerðin gagnist kennaranemum í 

sérkennslufræðum og öðrum sem starfa með nemendum sem hafa rekist á í skólakerfinu og þá 

sérstaklega í verklegum greinum.  

Í umfjöllun um börn með þroskaraskanir, kemur mjög oft upp að aðaláhugamál þeirra eru  dýr 

og þá yfirleitt hundar. Ég fjalla lítillega um „stuðningsfulltrúann“ sem hefur fylgt mér 

síðastliðin fimm ár. Hann er mín hægri hönd og hefur stutt mig dyggilega í starfi mínu. Það er 

óhætt að segja að hann njóti mikilla vinsælda meðal nemenda í Brúarskóla. Þessi 

“stuðningsfulltrúi” heitir Moli og er hundur af tegundinni Cavalier. Viðtal við Helgu 

Finnsdóttur dýralækni varpar ljósi á mikilvægi þess fyrir börnin að umgangast dýr og einnig 

talar hún um umgengni við dýr sem ákveðna meðferð. 



8 

 

Virðing/viðhorf er mjög mikilvægur hluti í starfi okkar í Brúarskóla. Gagnkvæm virðing eru 

einkunnarorð skólans og við teljum virðingu vera forsendu fyrir góðu starfi þar sem allir njóta 

sín. Fjallað verður um mikilvægi þessa þátta.  

Flestir nemendur sem koma í Brúarskóla hafa reynslu af að hafa verið hafnað af umhverfinu á 

einn eða annan hátt og eru því oft reiðir, ekki síst út í skólasamfélagið. Lágt sjálfsmat 

einkennir þau flest og framkoma þeirra er oft ögrandi. Flest eiga þau það sameiginlegt að 

skóli, kennarar, skólastjórar og námsefni er eitthvað sem þau þola ekki, eða eru búin að gefast 

upp á. Á heimasíðu Brúarskóla segir m.a: 

Löngunin til að standa jafnfætis öðrum og til að uppfylla kröfur og væntingar 

samfélagsins til náms virðist þó oftast fyrir hendi. Reynt er að byggja á sterkum 

hliðum hvers nemanda til frekari uppbyggingar. Hvað viðkemur námsstöðu er 

algengast að nemendurnir hafi ekki staðist þær kröfur sem almenni skólinn hefur gert. 

Nemendur búa oft yfir fjölbreyttum hæfileikum á ýmsum sviðum, t.d. myndlist, 

tónlist, heimilisfræði og annarri verklegri og skapandi vinnu.  

Þessir nemendur hafa ekki alltaf fylgt jafnöldrum sínum, hvorki í námi né leik. Margir þeirra 

eiga við námsörðugleika að stríða. Drengir eru í miklum meirihluta í skólanum, stundum eru 

engar stúlkur.  Vinnulag okkar í Brúarskóla er að vinna með nemendum í litlum hópum, þar 

sem hver og einn fær mikla aðstoð frá kennara og stuðningsfulltrúa. Í myndlist sem og öðrum 

námsgreinum þarf að huga vel að verkefnum; að þau séu við hæfi, vel undirbúin og  

einstaklingsmiðuð fyrir hvern og einn. 

2 Brúarskóli 

Brúarskóli er grunnskóli rekinn af Reykjavíkurborg fyrir nemendur með alvarlegan geðrænan 

og tilfinningalegan vanda, í félags-og hegðunarerfiðleikum, eða eru komnir í vanda vegna 

fíkniefnaneyslu og/eða afbrota.  

Starfsemi Brúarskóla skiptist í kennslusvið og ráðgjafarsvið.  Kennt er á fjórum stöðum: 

Brúarskóli, Vesturhlíð (4.-10. Bekkur) 

Brúarsel, Kleifarseli 18 (5.-7. Bekkur) 

Dalbraut, Barna- og unglingageðdeild (1.-10. Bekkur) 

Stuðlar, unglingaheimili (7.-10. Bekkur) 

Í þessari ritgerð er aðeins fjallað um Brúarskóla í Vesturhlíð. 
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Markmið skólans er að efla færni nemenda svo þeir geti stundað nám í almennum grunnskóla. 

Megináhersla er lögð á að veita nemendum kennslu í samræmi við áhuga og getu hvers og 

eins, einnig að efla félags- og samskiptahæfni þeirra. Kennt er í litlum námshópum og 

kennslan er einstaklingsmiðuð. 

Á heimasíðu skólans segir:  

Brúarskóli er hugsaður sem tímabundið úrræði fyrir nemendur. Námstíminn er frá 

hálfu ári til eins/tveggja ára. 

Mikilvægt er að allir þeir aðilar sem að málum nemandans koma, svo sem foreldrar, 

heimaskóli, barnavernd og fleiri, starfi náið saman á meðan nemandi er í Brúarskóla 

og á meðan á eftirfylgd stendur. 

Í Brúarskóla fer fram stöðumat að loknum þriggja mánaða námstíma. Í kjölfar þess er 

boðað til fundar fulltrúa heimaskóla, nemenda og foreldra þeirra. Fundinn sitja einnig 

skólastjórnendur, fulltrúi ráðgjafardeildar og umsjónarkennari. Á þessum fundum er 

farið yfir hvernig hefur gengið, ákveðið hvort nemandi haldi áfram í Brúarskóla, eða 

hvort hann er tilbúin að fara í sinn heimaskóla. Ef ákveðið er að nemandi fari aftur í 

sinn heimaskóla er stefnt að aðlögun þar og gerð áætlun um hvernig skuli staðið að 

ráðgjöf og eftirfylgd af hálfu Brúarskóla. 

Af þessum upplýsingum er ljóst að nemendur sem eru innritaðir í Brúarskóla eiga alla jafna 

við  töluverða erfiðleika að etja og sumir þeirra hafa velkst í skólakerfinu í mörg ár, án þess að  

hafa nokkurn tíma passað inn í þau skólaúrræði sem þeim hefur verið boðið upp á. Þeir hafa 

með öðrum orðum verið á skjön við skólakerfið meira og minna alla sína skólagöngu. Það er 

því ljóst að verkefni okkar í Brúaskóla eru ærin. 

Í bókinni: Aukin gæði náms, skólaþróun í þágu nemenda, (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, 

Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir, Mel West: 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands,1999, bls 121), segir m.a.: „Skólinn þarf að hafa 

áhrif á nemendur og vekja áhuga þeirra til að þeir verði móttækilegir fyrir nýrri þekkingu og 

færni sem jafnframt breyti þeim um leið og hennar er aflað.“  

Kennarar Brúarskóla eru í miklu sambandi við foreldra eða forráðamenn nemenda. Í upphafi 

inntöku í Brúarskóla gera foreldrar og skólinn með sér samning (sjá viðauka). Við fáum 

skýrslur og upplýsingar um nemandann og fjölskyldu hans sem ná oft mörg ár aftur í tímann.  

Ingvar Sigurgeirsson skrifar grein um rannsókn sem hann og Ingibjörg Kaldalóns  

gerðu í framhaldi af námskeiði fyrir skólastjóra í Reykjavík um það hvernig best væri 
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 að taka á hegðunarvandamálum (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns 2006). 

 Þar kom meðal annars fram að þar sem agavandamál voru lítil, töldu starfsmenn það stafa 

meðal annars af góðu samstarfi við foreldra. Í nokkrum skólum var öflug kennsla í list- og 

verkgreinum talin skýra góðan skólabrag. 

2.1 Viðtal við skólastjóra Brúarskóla um stefnur, áherslur og framtíðarsýn 

Björk Jónsdóttir er skólastjóri Brúarskóla og hefur verið frá upphafi en þetta er níunda starfsár 

skólans. Í ár eru tuttugu og sjö nemendur í Brúarskóla, Vesturhlíð.  Nemendur eru að jafnaði 

um það bil eitt ár í skólanum. Umsóknir í Brúarskóla eru algengastar fyrir nemendur í 6. - 7. 

bekk. Ferlið er þannig að foreldrar sækja um skólavist fyrir barn sitt. Áður en þau sækja um 

koma þau í heimsókn í skólann, skoða aðstæður og ræða við skólastjórnendur og fá 

upplýsingar um skólann. Heimaskóli hvetur oft foreldra til að sækja um fyrir nemanda þegar 

ástand hans er orðið mjög erfitt þar. Í flestum tilfellum sækja foreldrar um í framhaldi af því. 

Sálfræðingur og yfirmaður ráðgjafarsviðs taka þá við málinu, afla allra gagna um nemandann 

og boða svo til upplýsingafundar. Á fundinn mæta allir sem koma að nemandanum, það er 

fulltrúar frá heimaskóla, barnavernd, þjónustumiðstöð, Barna- og unglingageðdeild, auk  

foreldra. Farið er yfir upplýsingar um nemandann, hver hefur gert hvað og hvernig hefur verið 

unnið með nemandann og hvers er að vænta af Brúarskóla. Eftir það er haldin inntökufundur 

með Skóla-og frístundasviði þar sem er tekin endanleg ákvörðun um inntöku í Brúarskóla. 

Stundum fara ráðgjafar Brúarskóla í heimaskóla nemanda og er kennara veitt ráðgjöf um 

hvernig best er að vinna með nemandann. Í sumum tilfellum dugar það og nemandinn heldur 

áfram í sínum heimaskóla. Erfiðustu tilfellin enda oftast í Brúarskóla. Ráðgjöfin út í skólana 

hefur aukist mjög og sinna fjórir starfsmenn skólans ráðgjöf og nú er svo komið að fimm til 

sex vikna bið er eftir þessari þjónustu.   

Þegar nemandi hefur verið í þrjá mánuði í Brúarskóla er haldin stöðumatsfundur og farið yfir 

hvernig hefur gengið með nemandann. Er framför? Hentar skólavistin nemandanum?  Heldur 

hann áfram, eða er stefnt að því að útskrifa hann og hefja aðlögun aftur í heimskóla? Aðlögun 

í heimaskóla fer þannig fram að kennari frá Brúarskóla fer með nemanda tvisvar til þrisvar 

sinnum  í viku til að byrja með í heimaskóla til að athuga hvernig það gengur. Mikilvægt að 

vel sé tekið á móti nemandanum í heimaskóla, það getur skipt sköpum að allt sé vel skipulagt. 



11 

 

Í Brúarskóla Vesturhlíð eru þrír stuðningsfulltrúar og þrettán kennarar. Af þeim eru fjórir 

verkgreinakennarar. Myndmennt, smíði, heimilisfræði og textil. Kennararnir vinna saman að 

öllum málum sem upp koma.  

Brúarskóli er í stöðugri þróun. Ekki er unnið eftir einni sérstakri stefnu. Uppbyggingarstefnan 

„að bera ábyrgð á eigin hegðun“ var höfð að leiðarljósi á árum áður. Þróunin hefur verið sú að 

það sem hentaði best í henni er notað og annað tekið út. Með fjölbreyttum aðferðum sem í 

boði eru í dag er því haldið inni því sem virkar best fyrir nemendahópinn hverju sinni. 

 Í dag eru það einkum ART aðferðin (Aggression Replacement Training) og atferlismótun 

sem unnið er eftir. Heildstæð atferlismeðferð felst í því að brjóta verkefnin niður í örsmá 

skref, nota styrkingu fyrir hvert skref og byggja þannig upp færni í félagslegum samskiptum, 

tjáningu, leik, skólanámsgreinum og athöfnum daglegs lífs  (Umsjónafélag einhverfra, e.d.) 

 ART er aðferð sem byggir á margþættum æfingum, með það að markmiði að minnka 

árásarhneigð og andfélagslega hegðun og gefa nemendum þess í stað val um að tileinka sér 

félagsfærni sem leiði til jákvæðrar niðurstöðu fyrir nemandann og umhverfi hans. 

(Sálfræðiþjónustan Blær, e.d)
1
.  ART er tíu vikna prógramm sem allir nemendur Brúarskóla 

fara í.  ART byggir á þremur þáttum:   

Félagsfærniþjálfun; Kennsla í samskiptafærni þar sem ákveðið hegðunarmynstur er æft. Röð 

færniþátta er tekin fyrir þar sem einstaklingurinn tekst á við mismunandi aðstæður og áreiti. 

Dæmi um færniþætti sem æfðir eru: að bera fram kvörtun, að biðjast afsökunar, halda sig frá 

áflogum, skilja tilfinningar annarra og svo framvegis. (Sálfræðiþjónustan Blær, e.d).
2
  

Reiðistjórnun; Þar snýst kennslan fyrst og fremst um að kenna nemendum sjálfsstjórn. Að 

nemandinn nái sjálfur að ráða við reiði sína. Kennd er tækni til að minnka reiðiviðbrögð og 

hvernig hægt er að ráða við reiði í mismunandi aðstæðum. Markmiðið er að auka 

reiðistjórnun nemenda með jákvæðum aðferðum sem gefur þeim möguleika á að velja milli 

mismunandi viðbragða við reiði. (Sálfræðiþjónustan Blær, e.d)
3
. 

Siðferðileg meðvitund (moral reasoning); þar sem vandamál eru sett upp og nemendur þurfa 

að glíma við siðferðilegar spurningar sem reyna á og örva sýn þeirra á réttu og röngu. Sett eru 

upp dæmi þar sem einstaklingur lendir í togstreitu og þarf að velja. Markmiðið er að örva 

hugsun og sýna fram á valmöguleika til að bregðast við á þroskaðan og jákvæðan hátt. 

(Sálfræðiþjónustan Blær, e.d)
4
.   

 

Ég spurði skólastjóra hvort hver sem er gæti unnið í Brúarskóla. Hún svaraði strax:  
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Nei, Það geta alls ekki allir unnið í Brúarskóla, það þarf að hafa faglega þekkingu á 

starfinu og reynslu, vera öruggur með sjálfan sig, samkvæmur sjálfum sér og jafnvel 

að vera „ofurmannlegur“. Það þarf að getað lokað á allt sem maður fær framan í sig á 

daginn frá nemendum, aðgreint sig sem persónu frá starfinu. Geta staðið frammi fyrir 

þeirri „rosalegu hegðun„ sem krakkarnir eru að sýna og vera ekki hræddur við þau. 

Síðast en ekki síst að hafa húmor fyrir því sem við erum að gera. Annars er hætta á að 

brenna upp í starfi.  

Ég spurði skólastjórann um starfsemi ráðgjafadeildarinnar. Hér fylgir bútur úr viðtalinu við 

hana:   

Umsóknir um ráðgjöf koma víða að, ekki einungis frá Reykjavík, enda hefur   

Brúarskóli skyldur gagnvart öllu landinu. Starfsfólk annarra skóla utan af landi hefur 

komið í Brúarskóla á námskeið. Hver ráðgjafabeiðni tekur 4-6 fundi, ráðgjöfin felst 

aðallega í að farið er inn í bekk til að aðstoða kennarann, koma á nýjum strúktur og  

jafnvel kúvenda öllu starfi í bekknum. Funda með foreldrum og kennurum.  

Ráðgjafadeildin sinnir mjög mikilvægu starfi. Einn skóli í Hafnarfirði sagði að það 

hefði verið alger frelsun fyrir allt skólasamfélagið í heild að fá þau inn. Annar skóli 

frétti af þessu og vildi fá þau inn. Einnig bjóðum við upp á námskeið þar sem ég 

(skólastjóri), aðstoðarskólastjóri, þroskaþjálfi og ART þjálfi eru með. Þetta námskeið 

heitir TEH (tekist á við erfiða hegðun) námskeið  og við förum með það í skólana. 

Námskeiðið fer fram þannig að fyrst er fyrirlestur svo eru æfingar þ.e. að læra 

hvernig á að stoppa erfiða hegðun. Margir skólar eru búnir að fá námskeiðið inn og 

er þetta liður í ráðgjöf Brúarskóla.   

Það er ljóst að ráðgjafadeildin í Brúarskóla vinnur þarft verk út í skólunum. Í skýrslu um 

rannsókn á hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur skólaárið 2005–2006, kemur fram að í 

tengslum við nemendur með geðræn vandamál var 65% viðmælenda í rannsókninni tíðrætt 

um skort á úrræðum, skort á sérhæfðu starfsfólki og skort á utanaðkomandi stuðningi 

sérfræðinga. (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). 

Um foreldrasamstarf í Brúarskóla segir skólastjórinn:  

Sambandið við foreldra er mikið í Brúarskóla. Í upphafi er skrifað undir samning á 

milli foreldra, skólastjóra Brúarskóla og skólastjóra heimaskóla um hvað er ætlast til 

af Brúarskóla. (Sjá viðauka) Í fyrstu er alltaf ákveðin ein önn í einu. Samskipti 

umsjónakennara og foreldra fara mikið fram í tölvupósti og þá eru sendir tveir til þrír 
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póstar á viku. Í nokkrum tilfellum er sendur póstur daglega til foreldra. Annars fer 

það eftir hverju máli fyrir sig. 

Nemendur í Brúarskóla hafa í flestum tilvikum verið utanveltu í sínum heimaskólum áður en 

þau koma í Brúarskóla og samskipti á milli heimilis og skóla oftar en ekki verið í formi 

kvartana vegna nemandans. Ef kennarar vinna með nemendum í félagi við foreldra er líklegra 

að foreldrar deili meiri áhuga og ábyrgð á börnum sínum þegar unnið er sameiginlega að 

sóknarfærum fyrir barnið. (Epstein o.fl. 2002). 

Ég spyr skólastjórann um mörkin þegar nemendur eiga við mjög mikil geðræn vandamál að 

stríða og eru jafnvel hættulegir, hvenær þeir ættu að vera á spítala?  Skólastjórinn svarar:  

Ja það er skólaskylda og börn eru ekki lögð inn á sjúkrastofnun þar sem þau fá 

kennslu. Þó eru nokkrir nemendur sem eru einhverfir sem verða væntanlega það sem 

eftir er af þeirra skólagöngu í Brúarskóla. 

Um hlutverk sálfræðings skólans og þroskaþjálfa segir skólastjóri:  

Sálfræðingur skólans tekur ekki viðtöl við nemendur heldur er hann í inntökuteyminu 

og ráðgjafateyminu. Hann, eins og aðrir starfsmenn skólans tekur þátt í hverju sem 

er. Aðstoðar kennarana og fer jafnvel inn í bekk. Setur upp hvatningarkerfi, kynnir 

nýja nemendur fyrir starfsfólki skólans, fer í gegnum greiningar og feril allra 

nemenda. Þroskaþjálfi skólans er líka í ráðgjafateymi og þá aðallega í sambandi við 

einhverfa nemendur. Þroskaþjálfinn, eins og allir aðrir starfsmenn tekur þátt í öllu 

sem til fellur.  „Það stendur ekki í starfslýsingunni minni“ eru orð sem ekki eru til í 

Brúarskóla. 

Telur skólastjórinn mikilvægara fyrir nemendur í Brúarskóla en önnur börn að vera í verklegri 

kennslu? Við þessari spurningu var svarið stórt „JÁ.“   

Hvers virði er að hafa vel úthugsuð verkefni fyrir nemendur sem kennarinn er búin að þróa og 

veit að útkoman verður góð ef nemendur fara eftir vinnureglum?   

Skólastjóri: 

Það skiptir höfuðmáli með krakka sem eru búin að standa mjög illa í bóklegum 

greinum, búin að tapa oft á leiðinni, jafnvel með allt of erfið verkefni. Þau eru í list- 

og verkgreinum þar sem þau finna sig og geta nýtt sköpunarkraftinn sem býr í þeim. 

Það skiptir líka miklu máli að verkefnin séu skipulögð, og útpæld fyrir hvern 

einstakling fyrir sig. Það skiptir máli fyrir alla þjálfun og einbeitingu. Verkefni sem 
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þau sjá fyrir endann á og sjá árangur. Þemavinna er líka mikilvæg fyrir nemendur. 

Þau þurfa þjálfun í að vinna með öðrum. Svo er mikilvægt að hrósa nemendum fyrir 

þau verk sem þau vinna. Verkin eru sett á veggi á göngum og allir hrósa nemendum 

fyrir það sem þau hafa gert. Hrós er mjög mikilvægt í Brúarskóla. 

Hvað er svo framundan?   

Skólastjórinn: 

SMILE er ákveðið þróunarverkefni sem er í gangi í Brúarskóla. Það er farið í reglur, 

afleiðingar og félagsfærni.  Einnig er verið að byrja á Comeníusarverkefni í samvinnu 

við Bretland, Noreg og Svíþjóð um það sama. Í Brúarskóla er stöðugt verið að skoða 

allt sem í boði er og máta hvað passar og vinsa út það sem ekki passar við okkar starf í 

þágu nemenda. 

Eins og sést á þessu viðtali við skólastjóra Brúarskóla er að mörgu að hyggja og nemendur 

hafðir að leiðarljósi í öllu starfi. Framfarir í greiningum og snemmtæk íhlutun gerir það að 

verkum að kennarar þurfa að taka að sér afar fjölbreytt verkefni. Samkvæmt núgildandi 

kjarasamningi grunnskólakennara er gert ráð fyrir mikilli símenntun. Símenntun kennara skal 

vera í samræmi við starfsþróunaráætlun skólans og þær áherslur sem eru á hverjum tíma í 

umbótastarfi skólans. Tími til starfsþróunar markast af samningsbundnum 150 (126/102) klst. 

á ári til símenntunar og undirbúnings kennara. (kjarasamningur FG, 2011-10.2) 

Símenntun kennara miðar að því að þeir verði betur í stakk búin til að mæta þörfum nemenda.  

2.2 Nemendur Brúarskóla 

Eins og fram kom hjá skólastjóra Brúaskóla þá hefur ýmislegt gengið á áður en nemandi 

kemur í Brúarskóla. Flestir nemendur eru með eina eða fleiri greiningar og eru yfirleitt langt á 

eftir jafnöldrum sínum í námi.  

Á undaförnum árum hefur nemendum með einhverfu, Asperger, eða annars staðar á 

einhverfurófi fjölgað í Brúarskóla. Það er rannsóknarefni út af fyrir sig og eflaust margar 

skýringar á því. Sennilega er helsta skýringin sú að greiningar hafa tekið miklum framförum 

og snemmtæk íhlutun, þar sem unnið er með nemendur fyrr en áður tíðkaðist, gerir það að 

verkum að börnin eru greind fyrr en áður var.  Mikilvægt er að greina barnið sem fyrst og vísa 

til viðeigandi meðferðarþjónustu (Zachor og Itzchak, 2010). 

Oft er einhverfan fylgifiskur annarra greininga, eða aðrar greiningar fylgifiskar einhverfu. Á 

vef Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins segir: 
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Allt þar til á seinni hluta áttunda áratugarins, var einhverfa talin sjaldgæf fötlun sem 

birtist hjá um það bil 3-4 af 10.000, þar sem 3-4 fjórir drengir voru með einhverfu 

fyrir hverja stúlku. Nýlegar rannsóknir hafa leitt í ljós að þetta er alvarlegt vanmat á 

algengi einhverfu og tíðni einhverfu er 2-3 sinnum hærri en talið var lengi. Ef allir 

sem eru með hamlandi einkenni einhverfu eru taldir, fer algengi yfir 60 af 10.000. 

Breytingar á tíðni hafa verið mikið til umræðu bæði meðal leikra og lærðra, þar sem 

stöðugt berast fréttir af nýjum rannsóknum á faraldsfræði einhverfu sem sýna 

hækkandi tíðni. (Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). 

Þegar Brúarskóli var stofnaður voru flestir nemendur greindir með ADHD (athyglisbrest með 

ofvirkni) eða ADD (athyglisbrest). Starfsfólk skólans fékk mikla fræðslu um þessar raskanir. 

Starfsfólkið þarf að þekkja allar greiningar og fylgjast með hvaða aðferðir eru í boði til að 

hjálpa nemendum. 

Miklu máli skiptir að kennarar starfi í samræmi við þá sérfræði sem starf þeirra 

byggist á og axli þá faglegu ábyrgð sem starfinu fylgir. Í því felst að leitast við að 

auka starfsþroska sinn með stöðugu námi og samstarfi við aðra og líta á skólastarfi í 

heild sem og kennsluna í hverjum bekk sem ferli sem alltaf er hægt að bæta. (Rúnar 

Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa 

Eggertsdóttir, Mel West, 1999). 

Í Brúarskóla eru krefjandi nemendur. Kennarar og aðrir starfsmenn þurfa að sníða sig að 

þörfum þeirra. Margir nemendur skólans eru með námserfiðleika og eiga erfitt með að læra 

bóklegar greinar. Nemendum hentar vel að samþætta bóklegu greinarnar við þær verklegu. 

(Sjá kafla um listir). Auðveldara er fyrir þá að skilja hluti þegar þeir sjá, snerta og handfjatla. 

Það er mikilvægt fyrir nemendur að sjá að það er ýmislegt annað en bóklegt nám í boði þegar 

velja þarf framtíðarstarfið. Í aðalnámskrá er talað um að listir eru mikilvæg atvinnugrein: 

Listir mynda fjölbreytilegar atvinnugreinar og eru mikilvægt efnahagslegt framlag til 

samfélagsins. Má þar nefna störf sem tengjast manngerðu umhverfi, skemmtana-, 

tölvu-, tísku- og listheimi. Fjöldi fólks á sér ævistarf og framfæri af iðkun listgreina í 

ýmsu formi. Því mun fjölga með vaxandi notkun upplýsingatækni sem gerir miðlun 

hljóðs og mynda auðveldari og aðgengilegri en nú þekkist. (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2007). 

Samþætting myndlistar við aðrar námsgreinar má líkja við vefnað. Sem textilhönnuður og 

fyrrum textilkennara finnst mér samþætting bóklegra greina og listkennslu vera eins og 
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uppistaðan og ívafið í vefstól sem vefjast saman og mynda fullkomna heild. Listir eru 

óaðskiljanlegur og dýrmætur hluti í öllum þáttum kennslu. (Burnaford, Brown, Doherty og 

McLaughlin, 2007, bls. 72). 

Það hefur verið ríkjandi ofmat á gildi bóklegra greina til að þjálfa hugann í samanburði 

við verkleg viðfangsefni, sem stafar eflaust sumpart af  því að í kennarastarfið veljast 

einstaklingar sem hafa mikinn bóklegan áhuga. En það er vonandi að breytast með 

aukinni áherslu á verklegar greinar í skólum.  Nemendur sem hneigjast að eðlisfari 

meira til verklegra framkvæmda, detta frekar út úr skólakerfinu vegna einhæfra 

vitsmunalegra krafna. (Dewey, 2000)  

Til að koma til móts við þarfir nemenda þurfa kennarar að vera sérfræðingar í einhverfu. Börn 

með einhverfu eiga erfitt með tjáskipti, að lesa í aðstæður o.fl. Umhverfi þeirra þarf að vera 

„fyrirsjáanlegt“ og með örugga rútínu. Þessir nemendur eiga oft erfitt með að skilja kennarann 

og því þurfa skilaboðin að vera stutt og hnitmiðuð. Það þarf að kenna nemendum að lesa í 

bendingar. Nemendum með einhverfu þarf að kenna hvernig við lesum í tón raddarinnar, 

tilfinningar og orðlaus skilaboð (nonverbal gestures) (Hallahan og Kauffman, 2003).  

2.3 Nemendur í Brúarskóla og þróun greininga. 

Flestir nemendur í Brúarskóla eru á einhverfurófi og líka með ADHD. Eins og áður segir var 

algengasta greining nemenda fyrir nokkrum árum ADHD, en sárafáir greindir á 

einhverfurófinu. Með tilkomu þessarra breytinga á greiningum nemenda í Brúarskóla og 

hækkandi tíðni á einhverfu samkvæmt Greiningar og ráðgjafastöð ríkisins fannst mér 

forvitnilegt að vita hvort nemendahópurinn hefði breyst, eða hvort það væru bara 

greiningarnar sem hafa breyst. Sálfræðingur Brúarskóla lýsti þessu þannig: 

Það virðast flestir í dag vera á einhverfurófi og líka með ADHD, þetta fylgist oft að.  

Skilgreiningin er öðruvísi á einhverfu en ADHD. Við erum að einblína á aðra hluti 

sem eru að vefjast fyrir nemendum og vinna með þá. Það er skörun á milli þeirra sem 

eru með einhverfu og þeirra sem eru með ADHD, þetta er ekki alveg sami hópurinn. 

Erfitt að segja af hverju þetta hefur þróast svona og einhverfan er orðin svona 

ráðandi. það er orðið „trend“ að um leið og eitthvað bjátar á þá eru sett upp 

einhverfugleraugun. Þá kannski förum við að ofgreina. Eftir 10 ár gætu þessar 

greiningar verið horfnar út og komið eitthvað annað í staðinn. Greiningar sem slíkar 

eru ófullkomnar eins og öll mannanna verk. Við erum ekki að höndla einhvern 
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sannleik um börn, heldur eru þetta ófullkomnar leiðir til að halda utan um það sem er 

að vefjast fyrir þeim í skólanum og lífinu almennt. 

ADHD hefur verið til í fræðunum í 40 ár. Í upphafi voru þetta ófullkomnar greiningar, en 

skilgreiningin hefur breyst mjög mikið með tilkomu DSM-kerfis (Diagnostic and Statistical 

Manual of mental disorders) sem er sífellt í þróun. Megin ástæða greiningar er að bregðast við 

með viðeigandi meðferð (Encyclopedia of Mental Disorder, e.d.). Um 1990 jókst þekkingin 

og greiningum fjölgaði. Þróun hefur verið mikil í lyfjagjöf barna með ADHD og það er 

óvéfengjanlegt að lyfjameðferð slær mikið á erfiðustu einkennin. Þar kemur vitaskuld skýring 

á því hvers vegna börnum með ADHD hefur fækkað í skólunum.  Mörgum börnum líður illa 

lyfjalausum. Það sama er að gerast núna, þegar þekking á einhverfurófi hefur aukist. Mikil 

aukning er í greiningum barna á einhverfurófi. þegar góð skilgreiningu er fyrir hendi á því 

hvað einhverfa er, þá kemur smá sprenging í greiningum. Þá er verið að greina alla sem voru 

ekki greindir ungir. Skólakerfið í dag er þannig, að til að hægt sé að hjálpa börnum eru þau 

send í greiningu til að fá góða skilgreiningu á vandamálinu. Einnig er þetta spurning um að fá 

aukið fjármagn með nemandanum. Einhverfurófið er orðið vítt hugtak, allt frá dæmigerðri 

einhverfu til Asperger sem er á hinum ásnum. Ég spurði sálfræðing Brúarskóla um muninn á 

þessu tvennu: 

Dæmigerð einhverfa er raunverulegur vandi þar sem einstaklingar geta ekki hugsað 

um sig sjálfir og eru jafnvel á sambýlum. Börn með Asperger eru þau börn sem eru 

svolítið ferköntuð og vilja hafa allt eftir sínu höfði, þau rekast á í samfélaginu. Það 

hefur alltaf verið til svona fólk og það funkerar ekki endilega jafn vel og við hin. Það 

er kannski búið að vatna þetta svolítið út þetta einhverfutal með því að skella þessu á 

fólk sem á kannski erfitt með að vera í samskiptum, en unir bara hag sínum vel við 

að safna frímerkjum eða vera í tölvunni. Það er bara fólk eins og við en eru kannski 

aðeins öðruvísi, er það endilega röskun? Á öðrum endanum er til dæmigerð einhverfa  

sem er alvarleg, svo á hinum endanum er Asperger og þar á milli er ódæmigerð 

einhverfa, eða einhverfurófið sem er aðeins meiri en Asperger. Í rauninni er engin 

greining sem er vægari en Asperger greiningin, en þetta róf er orðið mjög ráðandi og 

börn með þessa greiningu hafa það oft mjög erfitt í skóla. 

Börn með greiningu á einhverfurófi eru ekki á lyfjum nema önnur greining sé til staðar. Sum 

börn með einhverfu eru einnig með athyglisbrest með ofvirkni og þá hjálpa lyfin við þann 

hluta. Börn á einhverfurófi eiga erfitt með samskipti, misskilja, vilja hafa allt á sínum 
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forsendum, léleg í leik og gefa ekki til baka. Þau reka sig á og bregðast mjög harkalega við, 

verða mjög reið og þá fá þau lyf sem slá á skapsveiflurnar. Það eru velþekkt einkenni hjá 

einstaklingum á einhverfurófinu að lyf eru notuð til að minnka hamlandi áhrif ýmissa 

einkenna (Ýr Sigurðardóttir, munnleg heimild, 10. mars 2012). Í Brúarskóla eru búnar til 

aðstæður fyrir þau þar sem þau fá stöðuga munnleg endurgjöf varðandi hvernig gengur: „þetta 

er flott hjá þér, nú ert þú að stand þig vel“ eða þetta gekk ekki nógu vel af því að þú varst að 

gera svona“. Reglurnar eru skýrar. Atferlismótunin er einstaklingsmiðuð þjálfun með umbun, 

jafnvel á tíu mínútna fresti til að byrja með til að bæta færni. Umbun fyrir hverjar tíu mínútur 

getur verið broskall og eftir ákveðið marga broskalla er önnur umbun. Þegar því er náð lengist 

tíminn. Það er farið lið fyrir lið með þeim í gegn um það sem þau þurfa að laga. Þetta hentar 

þeim, þau læra að hugsa: „Ég þarf að gera svona og svona til að mér fari að ganga vel“. Við 

atferlismótun er gengið út frá þeirri meginhugmynd að hegðun sé lærð og háð umhverfinu 

sem vekur hana (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2003-171 ). 

Þegar nemendur útskrifast úr Brúarskóla hafa þeir lært þessa hegðun. Það eru búnar til 

aðstæður fyrir nemendur þar sem þeir ná að „fúnkera“. 

Unglingsárin geta verið erfið fyrir börn á einhverfurófi. Þau fara að hittast á annan hátt, fara í 

partý og verða skotin í hinu kyninu. Þetta eru oft flókin ár fyrir venjulega krakka og ennþá 

flóknari fyrir krakka sem eiga erfitt með samskipti. Þau dragast til baka og sýna oft kvíða og 

þunglyndiseinkenni og jafnvel skapofsaköst. Þá eru þessir krakkar á kvíða- og 

þunglyndislyfjum (Ýr Sigurðardóttir, munnleg heimild, 10. mars 2012). 

Ég spurði sálfræðing Brúarskóla um mikilvægi þess að nemendur fái vel úthugsuð verkefni í 

myndlist: 

Ég er ekki þeirrar skoðunar að myndlist eða önnur verkleg vinna sé þerapía í sjálfu 

sér, þar sem hægt er að taka á rót vandans. Ef rót vandans eru aðstæður á heimilinu 

þá þarf að breyta því til að breyta vandanum, eða ef barnið er með raunverulega 

taugaröskun þá þarf að taka á því. Það er mjög mikilvægt að þau fái fjölbreytt 

verkefni, þeirra hæfileikar liggja oft á öðrum sviðum en í bóklegu námi. Það er engin 

tilviljun að þau hata að sitja, þó ekki sé nema í tíu mínútur við bóklegt nám. Það 

finnst þeim erfitt, en svo geta þau setið í einn og hálfan tíma í myndlist og una sér 

vel. Það hentar þeim betur og skiptir gríðarlega miklu máli að geta látið hæfileika 

sína blómstra, jafnvel þó þau séu ekki sérstaklega góð í þessu. Þetta er jákvæð stund 

fyrir þau og það er mjög mikilvægt, þeim líður vel. Þau fá jákvæða athygli þegar 
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verkin eru sett upp á vegg. Það er engin tilviljun að nemendum er boðið upp á mikið 

af  list-og verkgreinum, það er stór partur af því að það gengur svo vel hér. Það 

hjálpar mjög mikið og endanlega útkoman skiptir miklu máli. Langflestir njóta sín 

mjög vel og þau mæta oft sértaklega í skólann til að komast í list-og verkgreinar. Þau 

geta verið komin þremur árum á eftir í stærðfræði, en í myndlistartímum geta þau 

gert flott verkefni sem er hengt upp og fengið jákvæða athygli út á það og fundist þau 

einhvers megnug, það er mjög mikilvægt. Hrósið sem því fylgir og jákvæða 

tilfinningin innra með þér. Alvöru stolt af því sem þau eru raunverulega búin að gera, 

afrakstur þeirra vinnu. Við þekkjum þetta öll sjálf, maður er ánægður með sig ef 

maður gerir eitthvað. 

2.4 Önnur vandamál hjá nemendum. 

Í Brúarskóla eru nemendur sem eru seinþroska, líður illa, rekast stöðugt á, en hafa ekki neina 

greiningu. Málþroskaröskun er raunverulegur vandi hjá sumum nemendum. Þeir eiga oft erfitt 

með að skilja hvað fólk er að segja. Málþroskavanda fylgir því að börnin eiga mjög erfitt með 

að læra að lesa og þar af leiðandi að skrifa og grunnur að öllu námi fer úr skorðum. Skólar og 

þeir sem koma að nemendum með málþroskaröskun halda því oft fram að um einhverfu sé að 

ræða af því að málþroskaröskun er ein birtingarmynd einhverfu. Kannski setjum við of mikið 

upp þessi einhverfugleraugu. Við Þurfum að gæta þess að senda börn ekki í greiningu 

einfaldlega af því að því fylgir meiri þjónusta og meiri peningur. Hætta getur verið á að 

nemendur passi ekki inn í nein greiningarviðmið en vandinn er engu að síður gríðarlega mikill 

og til að fá aðstoð með nemandanum er skellt á hann einhverri greiningu. Það þarf að passa 

inn í einhvern þjónustuflokk hjá Tryggingarstofnun til að fá þjónustu í skólunum. Þetta gæti 

fylgt barninu í skýrslum alla eilífð. Í sumum tilfellum eru börn sem búa við mjög erfiðar 

aðstæður, börn sem hafa orðið fyrir miklum áföllum í lífinu, óreglu og alls konar ofbeldi. 

Þessi börn eru eirðarlaus, halda ekki athygli og geta ekki einbeitt sér í skólanum, eru á sífelldu 

iði, sofa illa, nærast illa og fá ekki tilfinningalega aðhlynningu heima hjá sér. Að búa við 

stöðugt stríðsástand er gríðarlegt álag á alla, sérstaklega börn. Barnið temur sér slæma 

hegðum til að lifa af við erfiðar aðstæður. Barnið er greint, en ekki aðstæðurnar.  

Börn draga dám af umhverfi sínu. Í þessum tilfellum er barnið ekki vandamálið, heldur 

heimilisaðstæður. Barnið sýnir eðlileg viðbrögð við erfiðum aðstæðum og er jafnvel sett á lyf. 

Til að fá ADHD greiningu þarf nemandi að sýna þá hegðun í tvenns konar aðstæðum, bæði 

heima og í skólanum. Foreldrar gefa stundum engin merki um að erfiðleikar séu heima fyrir 
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og segja barnið haga sér vel heima, en í skólanum er jafnvel mjög erfitt ástand. Ástæðan gæti 

verið vandamál heima fyrir. 

 

2.5 Gagnkvæm virðing 

„Komdu fram við manneskjur eins og þær séu það sem þær ætla að vera           

og þú hjálpar þeim til þess að verða það sem þær eru hæfar til að vera.“Goethe.   

Kennarar verða að vera mjög meðvitaðir um hvernig þeir tala við og um nemendur sína. Oft á 

tíðum þarf að breyta viðhorfi kennara og fólks yfirhöfuð til nemenda með greiningar, ofvirkni, 

athyglisbrestur, einhverfuróf og aðrar raskanir eiga ekki að vera aðalatriðið. Við eigum að 

einblína á einstaklinginn og skilja að það eru ekki allir eins. Jón er ekki hann Jón sem er á 

einhverfuróli, þetta er hann Jón. Aðgreina frávikið og nemandann. Allir hafa eitthvað til að 

bera og við verðum að hjálpa nemendum að finna hvað það er í hverju tilfelli fyrir sig, gera 

okkur grein fyrir þeim kennslufræðilegu og félagslegu þörfum sem þessir nemendur þurfa.  

Dewey vitnar í rannsókn á æviferli karla og kvenna sem skiluðu ágætu starfi á fullorðinsárum 

í starfi sínu, en höfðu verið talin tornæm í skóla. Hæfni barnsins var ekki viðurkennd af þeim 

úreltu mælikvörðum sem voru í notkun. Gæti verið að barnið hugsi dýpra en aðrir nemendur 

eða kennarinn? (Dewey, 2000)  

Dewey tekur dæmi um áhuga Darwins á bjöllum, snákum og froskum þegar hann var ungur 

(Dewey, 2000). Fjölgreindarkenning Gardners hjálpar okkur að sjá þegar börn hafa sérstakan 

áhuga á einhverju ákveðnu og kennarar verða að passa að „lama“ ekki ákveðnar greindir sem 

nemandi hefur með því t.d. að auðmýkja hann fyrir framan bekkjarfélaga (Armstrong, 2000). 

Að sama skapi er hægt að „virkja“ greindir hjá nemendum (Armstrong, 2000). Kennarar þurfa 

að finna styrkleika hvers og eins og vinna út frá því. Allir búa yfir öllum greindunum og hægt 

er að þróa þær á viðunandi getustig (Armstrong, 2000). Börn byrja mjög ung að sýna það sem 

Gardner kallar tilhneigingu eða hneigð í tilteknum greindum. Ekkert „allsherjarpróf“ er til 

staðar til að finna hvar börnin er sterkust, en formleg próf geta veitt nokkrar upplýsingar um 

ýmsar greindir. Ofvirk börn eru oft skemmtileg, uppátækjasöm og dugleg að hrinda 

hugmyndum í framkvæmd. Það þarf að passa að þau fari ekki fram úr sjálfum sér og vinni 

verkið af hvatvísi þ.e. hugsa heildardæmið frá upphafi til enda.  

Verkefni okkar í Brúarskóla er að byggja nemendur upp, þannig að þeir öðlist trú á sjálfa sig 

og verði þar af leiðandi tilbúnir til að prófa sig áfram. Oft á tíðum hefur það gerst að 
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nemendur sem koma í skólann, segja að þeir hafi aldrei getað teiknað og þeim finnst leiðinlegt 

í myndmennt, vilja jafnvel fá að sleppa við myndmenntina alfarið. Róm var ekki byggð á 

einum degi og það verður að byrja á byrjuninni, hægt og rólega. Það hefur reynst mér vel að 

tala við börnin um fjölgreindarkenninguna. Allir eru greindir, en á marga mismunandi vegu. 

Við erum ekki öll eins: sumir eru duglegir að teikna, aðrir ekki og það er allt í lagi. 

Mikilvægast er að vita að allir hafa eitthvað til brunns að bera (Armstrong 2000). Svo er að 

athuga hvar áhugamálin liggja, spjalla saman, skoða hvað aðrir nemendur hafa gert og hvaða 

verkefni eru í boði. Við tökum lítil skref í einu, með því móti vinnum við marga litla sigra. 

Þegar við ætlum að klífa fjall byrjum við ekki á að hugsa um toppinn, við hugsum um fyrsta 

skrefið og svo það næsta og með því móti komumst við upp á topp.  

Hrós er stór hluti í öllu ferlinu. Þegar nemendur hafa klárað ákveðið verk er það hengt upp og 

á kennarafundum eru allir hvattir til að gefa verkinu gaum og hrósa nemandanum fyrir hvað 

það er fallegt. Allt þetta eflir nemandann og hann leggur meira á sig við næsta verkefni og er 

jafnvel til í að gera hluti sem eru mun erfiðari og augljóst er að sjálfstraustið er á uppleið. Það 

hefur komið fyrir að foreldrar hringja inn og segja að barnið sitt hafi komi heim með hlut, sem 

það segist hafa gert og foreldrar trúa ekki börnunum því hluturinn er svo fallegur. Það er 

toppurinn! Allt snýst þetta um rétt verkefnaval og að gera vinnuna við verkefnið eins auðvelt 

og hægt er. Brúarskóli er ekki myndlistarskóli og við nýtum okkur tölvur, myndvarpa og þá 

hluti sem hjálpa okkur við að gera útkomuna sem besta. Það er útkoman sem skiptir máli fyrir 

nemendur.  

Það verður að hafa að leiðarljósi virðingu fyrir nemendum sem er verið að byggja upp eins og 

vitaskuld öllum nemendum. Nemendur í Brúarskóla bera ekki mikla virðingu fyrir sjálfum 

sér, ýmislegt hefur gengið á í lífi þeirra og kennararnir vita ekki allt. Eitt af því sem við höfum 

gert í myndmenntinni, þegar nemendur mála „portrett“-mynd af sjálfum sér með akrillitum, er 

að við kaupum alvöru blindramma með striga. Það er ákveðin virðing sem felst í því að mála 

á „alvöru“ striga. Nemendur finna það og vanda enn frekar til verka. Oft reka þau upp stór 

augu og verða upp með sér yfir að fá striga til að mála á.  

3 Moli „stuðningsfulltrúi“ 

Í inngangi sagði ég frá því að dyggur „stuðningsfulltrúi“ hundurinn minn, hefur stutt mig í 

kennslustundum í fimm ár, eða frá því hann var þriggja mánaða gamall. Hann er ekki aðeins 

„stuðningsfulltrúi“ því hann hefur einnig öðrum hnöppum að hneppa í Brúarskóla. Hann er 
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eins konar „val“. Þegar nemendur hafa uppfyllt ýmis skilyrði í sambandi við atferlisþjálfun 

sem fer fram í hverjum bekk og eiga inni umbun, er í boði að fara með Mola í göngutúr, eða 

klappa honum og eiga með honum góða stund. Umbunin sem er í boði fyrir nemendur er 

mismunandi, stundum fá þau að draga úr hatti og þá er ýmislegt í boði sem er mis vinsælt hjá 

þeim. Moli er alltaf vinsæl umbun. Stundum má velja sér umbun og þá er hann oft valin. Við 

erum með ákveðnar reglur um hvernig á að umgangast hundinn og allir í skólanum taka þátt í 

uppeldi hans. Nærvera hans auðveldar nemendum félagsleg samskipti og þau eiga auðveldara 

með að finna sameiginlegan flöt á vináttu sinni með aðstoð Mola. Einstaklingar með 

einhverfu eiga oft erfitt með að lesa í svipbrigði, raddblæ eða merkingu orða, en hundur notar 

ekki þessar tjáningarleiðir og elskar þá sem hugsa um hann skilyrðislaust og dæmir engan. 

Einu sinni í mánuði, eða þegar þörf er á þarf Moli fari í bað. Þá er nemendum boðið að 

aðstoða við baðið. Í Brúarskóla hefur verið útbúin baðaðstaða fyrir hann. Moli er mjög loðinn 

og það þarf að nota sjampó og næringu. Það þarf að þurrka með handklæði svo með 

hárþurrku, greiða, klippa flækjur úr feldinum, raka á milli þófa og klippa neglur. Þetta er 

nokkuð langt ferli og við þurfum um eina til tvær klukkustundir í verkið. Sem dæmi um 

hvernig Moli hefur bjargað mér og nemendum í gegnum erfiðleika er drengur sem kom inn í 

skólastofuna til mín og var í mjög slæmu ástandi. Honum leið mjög illa og henti hlutum í 

gólfið um leið og hann kom inn í stofuna og hlammaði sér á stól með krosslagðar hendur, 

húfuna niður í augum og var virkilega reiður. Ég sá að það yrði ekki mikið úr þessum tíma því 

strákurinn svaraði mér ekki þegar ég talaði við hann. Moli labbaði til hans og setti 

framlappirnar á lærið á honum og drengurinn byrjaði að klappa honum. Eftir stutta stund 

spurði ég drenginn hvort Moli væri með flækjur undir eyrunum (Moli er með síð eyru). Hann 

fór að fikta í hundinum og játaði því svo. Ég sagði að ég hefði nú grunað það af því hann væri 

alltaf að klóra sér þar og nú þyrfti ég endilega að raka flækjurnar úr. Eftir smá stund spurði ég 

drenginn hvort hann vildi lyfta Mola upp á borð og halda honum fyrir mig á meðan ég tæki úr 

honum flækjurnar. Hann gerði það og huggaði hundinn með blíðum orðum. Við vorum farin 

að spjalla. Þegar hann gekk út úr stofunni og við Moli með honum, var hann komin í gott 

skap. Reynsla mín segir mér að ég hefði ekki ráðið við þessar aðstæður eins vel ef Moli hefði 

ekki hjálpað. Í ýmsum fræðibókum um börn sem eiga við vandamál að etja og í rannsóknum 

sem hafa verið gerðar á börnum kemur oft fram hvaða áhugamál þau hafa. 

Undantekningarlítið hafa þau áhuga á (ásamt öðrum áhugamálum) dýrum og þá oft hundum. 

Nýleg rannsókn í Kanada leiddi í ljós að kortisol-hormón (stundum kallað stress hormónið) í 
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einhverfum börnum lækkaði úr 58% í 10% þegar þau nutu stuðnings hjálparhunda. Þetta 

leiddi til þess að börnunum leið betur og hegðun þeirra batnaði (Vian o.fl., 2010). 

3.1 Viðtal við dýralækni um gildi þess að umgangast dýr 

Helga Finnsdóttir dýralæknir er afar fylgjandi því að nota dýr sem meðferðaraðila. Hún segir 

að hér á landi sé það að aukast að dýr séu notuð til að heimsækja fólk á elliheimilum. Rauði 

krossinn skipuleggur heimsóknir íslensks fjárhunds á elliheimili hér á landi. Helga segir: „Það 

er margsannað að dýr hafa góð áhrif á alla. Dýr eru ekki að skipta sér af því hvort þú ert með 

hreint hár, eða hvort þú kunnir að lesa. Dýrin dæma ekki neinn“.  

Helga benti mér á fjölmargar síður á netinu máli sínu til stuðnings s.s. 

http://www.petsastherapy.org/ og http://www.petsandfriends.org/about/. Hún sagði mér af 

gulum Labrador hundi sem var launaður starfsmaður á öldrunarlækningastöð í Frakklandi. 

Fólkið fékk bursta og kembdi hundinum og í því fólst hreyfing, þ.e. ákveðin leikfimi. Það 

hafði samskipti í gegnum hundinn. Fólk sem umgengst hunda er með lægra kólesteról í blóði. 

Hvort sem það stafar af hreyfingunni sem eigendur hunda fá, eða þægilegri nærveru hundsins. 

Helga er ákaflega hlynnt því að Moli fái starfsleyfi í Brúarskóla og þekkingunni verði miðlað 

áfram. Hundar í dag fara í læknisskoðun árlega, fá ormalyf, eru baðaðir reglulega og tennur 

burstaðar. Hér á árum áður var fólk hrætt við sullaveiki sem var í hundum. Helgu finnst 

ótrúlega skemmtilegt og merkilegt að það skuli vera 100% virkni meðal nemenda, þ.e. öll 

börnin í skólanum hafa gagn og gaman af hundinum. Það er ekki sá nemandi sem vill ekki 

klappa Mola, baða hann, eða fara með hann út að ganga. Helga segir: „Ef þetta gagnast ykkur, 

af hverju gagnast þetta ekki annars staðar?“ Helgu finnst að hundur ætti að vera á hverju 

meðferðarheimili fyrir börn. Börn hafa gaman af því að fara út að ganga með hund, miklu 

skemmtilegra heldur en með einhverjum öðrum. Hundar eru góðir hlustendur og geta losað 

um marga hnúta. Oft eru börn sem eru með einhverfu, eða á einhverfurófi ekki hrifin af 

snertingu við fólk, en yfirleitt sækja þau í að klappa hundum, knúsa þá og sýna þeim hlýju. 

Það er svo frábært tækifæri að nálgast börn í gegn um hundinn, börn sem eru samanherpt af 

biturð og reiði. Auðvitað skiptir máli hvernig hundurinn er, sumir eru heppilegri en aðrir. 

Moli er mótaður þar sem hann byrjaði að vinna í Brúarskóla þriggja mánaða gamall og er 

alinn upp við að umgangast börn. Helga vill gera meira úr þessu sem Moli er að gera. Henni 

finnst að ég ætti að fara í heimsóknir tvisvar sinnum í viku þar sem börn eru, t.d. Bugl eða 

Stuðla, halda fyrirlestra og kynna þetta merkilega starf sem unnið er með Mola.  
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4 Mikilvægi lista 

4.1 Viðtal við listmeðferðarfræðing um gildi þess að vinna með börn í 

gegnum listina 

Mér lék nokkur forvitni á að vita hvernig listmeðferðarfræðingur vinnur með börn sem eru í 

tilfinningavanda. Myndlistarkennari og listmeðferðarfræðingur vinna ólík störf að mörgu 

leyti. Listmeðferðarfræðingur er með barnið í meðferð við ákveðnum vanda, þar sem unnið er 

með viðkvæma tilfinningalega, hugræna og sálræna þætti í lífi barnanna. Meðferðaraðilinn 

leggur áherslu á meðferðarrammann sem þarf að fela í sér öruggan stað, aðstæður og kunnáttu 

til að vinna úr tilfinningum skjólstæðinga sinna. Myndlistarkennarinn og/eða nemandinn velja 

verkefni við hæfi til að byggja upp sjálfstraust og búa til verk sem gleðja augað og 

sjálfsmyndina. Það starfa ekki margir listmeðferðarfræðingar á Íslandi, enda er listmeðferð 

ekki kennd hér að landi.  

Ég tók viðtal við listmeðferðarfræðing sem hefur 30 ára reynslu í að vinna með börnum og 

hefur sérhæft sig í börnum með ADHD og þekkir þann hóp mjög vel en segir að listmeðferð 

henti einnig mjög vel fyrir einhverf börn.  

Ég spurði Listmeðferðarfræðinginn um gildi þess að vinna með börn í gegnum listina. 

Það er oft auðveldara að tjá sig með myndum en með orðum, nota annan hluta heilans. 

Skilningarvitin sem þroskast fyrst eru sjón og heyrn og tónlist og myndlist eru tengdari 

sterkum tilfinningum. Myndmálið er minna ritskoðað en talmálið. Listmeðferð færir í 

rétt horf eitthvað sem hefur farið úrskeiðis. Þetta eru börn með erfiðleika, oft miklar 

greiningar. Þetta eru krakkar með mikinn kvíða, þroskaraskanir og einhverfuróf. 

Þekkingin er að aukast á sviði greiningar það eru miklar rannsóknir á einhverfu, sem 

er gott ef það er hægt að gera eitthvað fyrir þau.   

Lest þú í myndina/verkið?  

Ég nota myndina sem vísbendingu og legg saman yfir ákveðinn tíma og skoða 

þróunina. Getur verið þema sem barnið velur, myndbygging, litir, form. Börnin fá að 

ráða hvað þau gera. Þau fá hugmyndir úr umhverfinu. Mörg börn eru hrædd við að 

mistakast. Í listmeðferð er engin fyrirfram gefin lausn eða endapunktur, eins og 

stærðfræði.  Maður fær mikið af upplýsingum í gegn um myndverkið. Erfitt er að 

mæla árangur en það er hægt ef maður notar teikniþroskann. Ég nota samt teikningu 
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ekki mikið, nota meira þrívídd. Þetta eru oft börn sem ekki hafa fengið hlustun en 

þegar barn kemur heim með flott verk fær það jákvæða athygli. 

Hverjum nýtist þetta best og hver vísar börnunum til þín?   

Ef börnin eru skapandi er þeim vísað hingað. Líka ef önnur meðferð virkar ekki. 

Læknar eru aðaltilvísunaraðilar í listmeðferð. 

Hún sýnir mér verk sem einn skjólstæðingur hennar er að vinna. 

Þetta er barn sem er með ódæmigerða einhverfu, með áráttu, þráhyggju og kvíða. 

Fastur í ævintýrum.  

Hún notar fræðslu jafnhliða og útskýrir fyrir barninu hvað kvíði er, hann skilur ekki af hverju 

hann er með þessar erfiðu hugsanir. Verkið er skrímsli sem er lokað í kassa, varnarvegg og 

hjarta. Ef hjartað færist til gerist eitthvað hræðilegt að mati barnsins. Nú er hann er farinn að 

spila fótbolta og farinn að hafa samskipti við aðra stráka. Vandamálið er kannski komið í 

verkið og hann er lausari frá því. Það eru dynamiskar kenningar þar sem segir að það sem 

skiptir mestu máli hjá barninu kemur fram í því sem það er að gera, segir okkur hvað er að 

gerast í undirmeðvitundinni. Meðferð er ákveðið samband á milli listmeðferðarfræðings og 

skjólstæðings, skjólstæðingurinn er að leita sér hjálpar og listmeðferðarfræðingurinn er að 

hjálpa til við að losa um tilfinningar sem hafa valdið erfiðleikum. Einstaklingurinn er 

þungamiðjan og það sem hann gerir hefur áhrif, getur komið í staðin fyrir upplifun sem hann 

upplifir ekki einhvers staðar annars staðar, honum verður jafnvel sama og það skiptir ekki 

máli. 

Vinnur þú með sjálfsmyndina? 

Myndlistin er gott verkfæri til að vinna með sjálfsmyndina. Einn anginn í myndlist er 

styrking sjálfsmyndar. Stafræna ljósmyndin er að koma inn í starfið, gaman að skoða 

sjálfan sig. Ef þau ná sjálfstrausti á einu sviði þá er það sigur. Mötunin og áreitið er 

vaxandi vandamál, þau ná ekki að vinna úr þessu. Hvað mótar sjálfsmynd okkar? Er það 

ekki það sem við látum frá okkur? Hvaða hlutverki gegnum við. Heimurinn er orðin svo 

flókinn, það fer allt inn og það er erfitt að sía frá, flokka og vinna úr því. Það er 

spennandi að vinna með sjálfsmyndina í þessu upplýsingasamfélagi þar sem er svo mikil 

mötun. Það er svo margt í myndlist til að byggja upp sjálfsmynd. Í öðrum greinum eru 

þau alltaf að hlaupa á eftir norminu. Í myndlist þarf enginn að vera í norminu. 
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5 Verkefnaval í myndlist 

Markmið myndlistarkennslunnar er að byggja upp nemendur, efla sjálfstraust þeirra og 

skapandi hugsun, finna hvar áhugasvið þeirra liggur og nýta sér það í verkefnavali. Í 

aðalnámskrá grunnskóla um fagmennsku kennara stendur,  

Á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig 

að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla 

frjóa hugsun (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Flest börn eru ákaflega virk, Dewey segir að brýnasta verkefni skólans sé að skipuleggja og 

tengja saman námsgreinar og leyfa börnum að nýta athafnalöngun sem er meðfæddur 

hæfileiki þeirra til að leysa verkefni með eigin hugsun og tilraunastarfsemi og að afla sér 

ákveðinnar þekkingar í gegnum verklegar greinar (Dewey, 2000). Það þarf að Þjálfa 

nemendur í vinnubrögðum með verkefnum sem eru ekki of erfið í byrjun og þeir þurfa að geta 

unnið verkefni sem hefur upphaf og endi. Einnig þurfa nemendur að geta unnið með öðrum 

og það gerum við með þemaverkefnum (sjá kaflann þverfagleg þemavinna). Oft eiga þessir 

nemendur erfitt með fínhreyfingar og þá þarf að þjálfa þær með verkefnum sem nemendum 

finnst spennandi og eru áhugaverð í upphafi til að halda athygli þeirra allan tíman. Við 

samþættum stærðfræði og myndlist í teikningu þar sem reglustikan er notuð og nemendur 

læra á sentimetra og millimetra (sjá kaflann hálft andlit reiknað út -stærðfræði). Séu verkefnin 

ekki við hæfi og fanga ekki athygli nemandans er það ávísun á vandamál hjá nemendum og 

kennurum í formi óánægju nemandans og getur leitt til þess að hann gefist fyrr upp og vilji 

ekki prófa aftur. Það þarf að halda hugsuninni á hreyfingu, ekki með þvingun heldur í átt að 

takmarki, eins og að halda skipi á réttri leið; það þýðir sífellda breytingu á stöðu en að samt sé 

haldið í horfinu (Dewey, 2000). „Allir geta eitthvað og enginn getur allt“ segjum við í 

Brúarskóla. Við verðum að hugsa út fyrir hinn venjulega ramma og kennarinn þarf að vera 

opinn fyrir öllu og leyfa nemandanum að gera það sem hann hefur áhuga á og ræður við. Sem 

dæmi um þetta var nemandi hjá mér fyrir nokkru og það var alveg ómögulegt fyrir hann að 

gera neitt sem í boði var. Hann vildi helst hanga í tölvunni og hlusta á tónlistarmyndbönd eins 

og hann gerði heima hjá sér. Eitt sinn sá hann mig vera að bölsótast út í stól sem var að liðast í 

sundur og ég sá ekki annað en stóllinn væri á leið á haugana. Þá kom í ljós að vinurinn hafði 

mikinn áhuga á stólnum, sagðist geta lagað hann ef hann fengi trélím, sporjárn, þvingur og 

fleira. Ég hringdi í húsvörðinn sem útvegaði allt sem mig vantaði og drengurinn lagaði stólinn 

og var að vonum mjög ánægður með sig, enda handlaginn í meira lagi. Í framhaldi af þessu 
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kom ég með alla sex gömlu borðstofustólana mína og hann lagaði þá alla hvern á fætur 

öðrum. Myndlistarstofan er stór og býður upp á mikla möguleika fyrir nemendur til að athafna 

sig við nánast hvaða verkefni sem er. Í myndlist sem og öðrum verklegum greinum þarf að 

vera mikið til af alls kyns efnivið að leita í þegar búa á til verk. Það þarf ekki að kaupa allt og 

við höfum verið duglega að sanka að okkur allskonar efni, hefðbundnu sem óhefðbundnu.  

Í fjölgreindakenningunni er mælt með því að umhverfinu í skólastofunni verði gjörbreytt til 

að koma til móts við þarfir ólíkra nemenda (Armstrong, 2000). Í Brúarskóla er auðvelt að 

stökkva á svona tækifæri, sökum þess hversu fáir nemendur eru þar og auðvelt að vinna með 

hvern og einn. Kennarar þurfa að fylgjast með því sem er að gerast í barna og 

unglingamenningunni og tengja við námsefnið. Í myndlist þarf að kunna nýjustu tækni, 

fylgjast með þegar koma ný efni og aðferðir. Símenntun kennara skiptist í tvo meginþætti, 

annar þátturinn er í þágu skólans í heild, en hinn þáttinn notar kennarinn og metur hvaða 

námskeið hann telur æskileg eða nauðsynleg fyrir sig til að halda sér við í starfi og bæta við 

sig nýrri þekkingu (Kjarasamningur KÍ, 10.2). Í næstu köflum lýsi ég nokkrum verkefnum 

sem hafa jákvæð áhrif á nemendur og hafa reynst mér vel í vinnu minni. Verkefni sem gera 

það að verkum að nemendur reyna að gera sitt besta til að útkoman verði þeim til sóma og þau 

ánægð með verkið sitt og þar að leiðandi með sjálfa sig. Þróunin í myndmenntinni hefur orðið 

sú að verkefnin eru oft á tíðum mjög sjálfhverf. Við leikum okkur mikið með myndavél, 

tökum myndir af nemendum og skoðum þær saman, hendum ónothæfum myndum, veljum 

góðar myndir til að vinna með áfram í ýmsum verkefnum, svo sem að mála „sjálfsmynd“ af 

sér, gifsgrímur, glergrímur og fleira. Ég spurði sálfræðing skólans hvað honum fyndist um 

þau verkefni sem nemendur hafa fengið þar sem þeir nota andlitið á sjáfum sér í verkefni. 

þau hafa svo oft svo brotna sjálfsmynd og líta ekki alltaf á sig jákvæðum augum. 

Oft finnst þeim að veröldin sé á móti þeim og allt er öðrum að kenna. 

Sjálfskoðun er mjög holl fyrir þau, aðeins að horfa á sjálfan sig, svona er ég, 

ýmislegt gott komið út úr því. 

Dæmi eru um að nemendur sem koma í Brúarskóla hafa ekki notið sín í myndlist (frekar en í 

öðrum greinum) í mörg ár og eru alveg staðráðin í því að þau geti ekki neitt og vilja ekki 

reyna. Þá þarf að grafast fyrir um áhugamál þeirra, reyna að tengja það við verkefni og vekja 

áhuga. Byrja rólega og taka eitt skref í einu. Á endanum finnum við alltaf eitthvað sem 

nemandinn hefur áhuga á og með aðstoð og hvatningu geta nemendur teiknað og unnið 

verkefni frá upphafi til enda. Hæfileikinn er til staðar, en þau ekki búin að uppgötva það, hafa 

verið í fjölmennum bekkjum og þurft meiri aðstoð til að byrja að vinna. Vissulega eru 
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skilyrðin góð í Brúaskóla vegna þess hversu fáir nemendur eru í hóp. Það er alltaf ánægjulegt 

að sjá nemendur uppgötva að þeir geti gert hluti sem þá óraði ekki fyrir að þeir gætu gert. Þá 

er hálfur sigur unninn og nýtist þeim þegar í heimaskóla er komið. „Góður kennari byggir 

ekki sérfræði sína á fáum einföldum kennsluaðferðum sem hann velur af handahófi, heldur 

lítur hann á kennslu sem ögrandi ferli sem er undir honum sjálfum komið að haga í samræmi 

við þarfir nemenda sinna og aðstæður hverju sinni. Þannig er hægt að stuðla að árangursríku 

námi hjá nemendum“ (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin Hannesson, Ólafur H. 

Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir, Mel West 1999). Verkefnaval nemenda hefur þróast með 

árunum. Það þarf að fylgjast með tískustraumum í þjóðfélaginu og tengja verkefni við það 

sem er efst á baugi hjá krökkunum og samræmist þeirra áhugamálum. Nemendur byrja 

yfirleitt á því að merkja möppur og hefur þetta verið gert í upphafi skólaárs hjá þeim frá því 

þeir byrjuðu í skóla. Graffity-stafir hafa verið mikið í tísku og með aðstoð tölvutækninnar er 

hægt að skoða ýmsar útgáfur af þeim. Flestir nemendur vilja vinna á tölvu og sjálfsagt er að 

nýta sér það. Nemendur geta valið sér „letur“ sem þeim finnst flott og sett á möppuna. 

Mappan verður verk út af fyrir sig. Það verður líka að gera nemendum grein fyrir því að 

enginn er fullkominn og útkoman er ekki alltaf eins og best verður á kosið og það verður að 

taka því án þess að reiðast. Stundum viljum við líka mála frjálst, bara sulla með liti í okkar 

hugarheimi með okkar hugsanir út af fyrir okkur. Útkoman er aukaatriði í þeim tilfellum. 

 

5.1 Hálft andlit reiknað út - stærðfræði 

Eins og fram hefur komið vinnum við mikið með ljósmyndir. Eitt verkefni sem við höfum 

unnið í samvinnu við stærðfræðikennarann er að klippa út ljósrit af andliti í A-3 stærð eftir 

endilöngu, ljósrita það á pappír þannig að andlitið er aðeins annar helmingur. Nemendur fá 

reglustiku til að mæla lengd frá miðju að augnkrók eða nös og setja sinn punkt þar. Þegar allir 

punktar sem á þarf að halda eru komnir þá teikna þeir á milli punktana og vinna sig í gegnum 

myndina þangað til að hinn helmingurinn af andlitinu er kominn eins nákvæmlega og hægt er. 

Þetta verkefni kennir nemendum á sentimetra og millimetra sem er hægt að yfirfæra yfir á allt 

metrakerfið en í flestum tilfellum kunnu þau það ekki fyrir. 

Verkefni sem tengja saman hug og hönd og snúast um þeirra eigin áhugamál geta opnað fyrir 

þeim nýjar leiðir og tækifæri (Þorgerður Hlöðversdóttir, 2009). Þetta verkefni kennir þeim til 

frambúðar á reglustikuna á skemmtilegan hátt og eftir situr mjög vel teiknuð/reiknuð 

sjálfsmynd. Einnig gefst tóm til að ræða hvað andlitshelmingarnir okkar eru ólíkir. Þegar 
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svona verkefni er unnið er nemandinn að læra á meðan á ferlinu stendur eða eins og Dewey 

segir „learning by doing“. Dewey talar um „ferlið“ og „afurðina“. Í stað þess að læra á 

námsbækur og þylja þær í kennslustundum, lærir barnið smám saman meðan á námsferlinu 

stendur. Þörf er fyrir slíka kunnáttu við lausnir á viðfangsefnum í öðrum greinum (Dewey, 

2000). Þar sem verkefni eru „skemmtileg“ verður aginn ekki vandamál ef honum er ekki 

þröngvað upp á nemendur heldur kemur innan frá vegna áhuga á náminu (Dewey, 2000).  

5.2 Sjálfsmynd, málað með akril á striga 

Vinsælasta verkefnið hjá nemendum undanfarin ár hefur verið að mála sjálfsmynd eða 

„portrett“ af sjálfum sér með akrillitum á blindramma. Valið er úr ca 50-100 ljósmyndum af 

nemendum. Reynslan hefur sýnt að nemendur eru yfirleitt mjög óánægðir með myndir af sér 

og ef úrvalið er meira finnum við yfirleitt (ekki alltaf) eina sem við getum notað. Við 

einföldum myndina í „photoshop“, þannig að nemandinn ráði við hana. Það fer eftir aldri og 

getu nemenda hversu mikið myndin er einfölduð. Nemendur á öllum aldri geta gert þetta 

verkefni. Svipur nemandans verður að vera auðþekkjanlegur. Myndin er prentuð á glæru og 

varpað upp á blindramma og nemandinn teiknar allar línur í myndinni. Svo hefst málunin. 

Nemendur þurfa að blanda litina sjálfir og það er erfiðasti hlutinn sem þeir þurfa að gera. Á 

þessum tímapunkti í ferlinu vilja nemendur vanda mjög litaval, sumir mála myndina í 

grátónum, aðrir velja að blanda alla liti sjálfir og litafræði fléttast inn í verkefnið. Útkoman 

ræðst af því hvað nemendur eru nákvæmir við að blanda litina. Öll listgreinakennsla miðar að 

því að þroska sköpunargáfu, efla sjálfsvitund og auka menningarskilning nemenda (Mennta-

og menningarmálaráðuneytið, 2007). Nemendur horfa öðruvísi á málverk eftir að þau eru búin 

að mála myndina af sér. Þeir hafa reynslu af því að mála „alvöru“ málverk og geta sett upp 

málaragleraugun og tjáð sig um einstaka málara. Þetta verkefni tekur nokkrar vikur og þegar 

líða tekur á veturinn er komið málverk af hverjum einasta nemanda á veggi skólans sem gefur 

kennurum og starfsfólki skólans tækifæri til að hrósa þeim fyrir vel unnið verk. 

5.3 Glergríma 

Eins og áður hefur komið fram eru margir nemendur Brúarskóla með Asperger eða eru á 

einhverfurófi. Eitt af einkennum einhverfu er að finnast óþægilegt og jafnvel sársaukafullt að 

láta snerta sig (Jarþrúður Þórhallsdóttir, munnleg heimild, 8. Mars 2012). Glergrímuverkefnið 

okkar, þar sem tekið er mót af andliti nemandans með gifsgrisjum og búin til glergríma hefur 

verið mjög vinsælt hjá okkur. Nemendur eru mjög hrifnir af grímunni og þá langar að eiga 
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andlit sitt í gleri. Þeir eiga erfitt með að byrja á verkefninu og þarf að undirbúa það mjög vel 

og útskýra nákvæmlega fyrir þeim vinnuferlið. Það sem þeim finnst erfiðast er að sitja kyrrir í 

stól og láta kennarann setja á sig blautar gifsgrisjurnar og strjúka þær sléttar. Það felst í þessu 

ákveðin nánd á milli kennara og nemanda og það þarf að ríkja algert traust. Þeir nemendur 

sem eru minnst snertifælnir byrja oftast og hin horfa á til að byrja með. Byrjað er að setja 

gifsgrisjurnar á andlit nemandans (kennarinn gerir það). Nemendur fá þægilegan stól til að 

sitja í og kennarinn setur svo blautar gifsgrisjur á allt andlit nemandans nema yfir nasir. Þetta 

er ekki þægilegt fyrir nemendur því gifsið þarf að harðna og það tekur svolítinn tíma. 

Nemendur upplifa mikinn sigur þegar þetta er búið og gifsið tekið af andlitinu. Svo er gríman 

(negatífa af andliti) tekin og látin þorna. Í næsta tíma er blautt gifs sett inn í grímuna (pósitífa 

af andliti) og það látið þorna líka. Þá er negatífa gríman tekin af og gler brætt yfir 

andlitsgrímuna. Út úr þessu kemur andlit nemandans í gleri. Virkilega fallegur og eigulegur 

hlutur sem hefur fengið mikla jákvæða athygli frá starfsfólki skólans og foreldrum nemenda. Í 

smíðatímum útbúa nemendur oft tréplötu til að lima grímuna á og hengja upp á göngum 

skólans.  

 

5.4 Þverfagleg þemavinna 

Dewey heldur því fram að fjórum skilyrðum þurfi að uppfylla til að gera þemaverkefni 

menntandi.  

Áhugi: Verkefnið þarf að ná tökum á tilfinningu og löngunum, veita útrás orku sem 

skiptir einhverju máli fyrir einstaklinginn, annars fylgir ekki hugur verki.   

Athöfnin: Verkefnið þarf að vera einhvers virði í sjálfu sér, ekki einungis eitthvað 

sýnilega nytsamlegt frá sjónarmiði hins fullorðna. Það þarf að útiloka ómerkileg 

verkefni sem hafa enga þýðingu umfram það stundagaman sem þátttakan í þeim veitir. 

Þemaverkefnið þarf að vera bæði skemmtilegt og hafa gildi í lífinu sjálfu. 

Menntandi: Vandamál sem koma upp á meðan verið er að vinna verkefnið eiga að 

vekja upp nýja forvitni sem krefst fræðslu og leiðir hugann inn á ný svið. Spurningar 

þurfa að vakna og löngun til að leysa vandamál vera til staðar. Viðbótarþekkingu er 

aflað með athugunum. 

Tími: Ætla verður töluverðan tíma til að framkvæma þemaverkefnið svo að vinunandi 

sé. Í þemavinnu er samfella. Það er ekki tilviljunarkennd röð athafna heldur samfelld 



31 

 

skipuleg starfsemi þar sem eitt skref undirbýr þörfina fyrir það næsta og það skref 

bætir við þekkingu og flytur áfram stig af stigi (Dewey, 2000-263-4). 

Í Brúarskóla höfum við unnið þverfagleg þemaverkefni sem taka allan veturinn. Hér verður 

lýst skordýraþema.  

Í byrjun skólaársins, á haustin, förum við út í náttúruna tínum laufblöð, skoðum skordýr og 

umhverfi þeirra, söfnum í poka því sem okkur finnst passa í umhverfi skordýra. Ef við finnum 

skordýr, tökum við þau með okkur. Við skoðum lag hvers skordýrs fyrir sig í gegnum 

stækkunargler, teljum lappirnar og fáum sem gleggsta mynd af skordýrinu okkar. Teiknum 

upp, förum á netið og fáum frekari upplýsingar um lifnaðarhætti skordýra og prentum út 

góðar myndir af þeim. Oftar en ekki eru valin skordýr sem ekki eru til á Íslandi s.s. stórar 

eitraðar köngulær. Horfum á myndir um skordýr, skoðum bækur og fræðumst mjög ítarlega 

um dýrið okkar. Frumleg tengslamyndun ásamt rökrænu mati og ályktunarhæfni liggur til 

grundvallar því sem nefnt hefur verið sköpunargáfa. Í listum er leyfilegt að leika, spyrja og 

ögra sem leiðir til óvæntra tenginga. Sköpunargáfan er einstaklingnum nauðsynleg til þess að 

mæta síbreytilegum kröfum nútímaþjóðfélags (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2007). 

Laufblöðin og því sem við söfnuðum úti í náttúrunni límum við á stórt blað, hver fyrir sig og 

búum til umhverfi fyrir skordýrin okkar. Því næst búum við til skordýr úr blöðrum, 

pípuhreinsurum, veggfóðurlími og öllu því sem þarf í skordýrin. Umsjónakennari vinnur með 

nemendur í sinni stofu að því að afla upplýsinga um hvert og eitt skordýr og nemendur skrifa 

upp það helsta sem þarf að vita um efnið. Í tölvutímum finna nemendur góðar myndir af 

skordýrunum sínum. Þegar búið er að skapa dýrin, mála þau í réttum litum, hengja þau öll upp 

á göngum skólans er boðið til málstofu um skordýr. Skólastjórum, deildarstjórum og 

umsjónakennurum er boðið og hver nemandi heldur fyrirlestur um sitt skordýr. Það hefur 

verið mjög vinsælt og nemendur fá mikla athygli út á að geta sagt latneska heitið yfir 

skordýrið sitt. Dewey telur það einn veigamesta þáttinn í kennslu að nemendur fylgi eftir og 

rökstyðji þær hugmyndir sem þeir koma fram með, að þeir séu ábyrgir fyrir því sem þeir gera 

og hvað þeir eiga við með því (Dewey, 2000). Eftir hvern fyrirlestur er klappað og nemendur 

eru að vonum ákaflega ánægðir með sig og sína vinnu.  
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6 Lokaorð 

Börn með hegðunar- og námsörðugleika eiga mjög erfitt með að sitja yfir kennslubókunum og 

fylgjast með í kennslustundum. Þau verða óróleg og hegðunarþátturinn eykst. Listgreinar eru 

raunhæf leið til að læra með því að framkvæma (learning by doing). Með því að samþætta 

námsgreinar og tengja betur á milli þeirra er hægt að koma til móts við nemendur. 

Fínhreyfingar, nákvæmni, útsjónasemi og fl. þætti er hægt að þjálfa í gegnum listgreinar sem 

nýtast nemendum þegar út í lífið er komið. Nemendur sem eru komnir langt á eftir jafnöldrum 

sínum í bóklegum greinum líður ekki vel yfir því. Myndlistin er minna „ritskoðuð“ og 

nemendur geta verið raunverulega stoltir af verkum sínum sem hengd eru á göngum skólans, 

„í myndlist þarf enginn að vera í norminu“. 

List- og verkgreinar þurfa að öðlast hærri sess í þjóðfélaginu í heild. Þessar námsgreinar eru 

ekki föndur og leikur, heldur „alvöru“ nám sem getur skipt sköpum fyrir nemendur ef 

kennarinn er glöggur. Foreldrar vilja fá upplýsingar um hvernig börnum þeirra gengur í 

bóklegu greinunum, en hafa sjaldan samband við myndlistarkennarann til að fá upplýsingar 

um hvað þau eru að læra þar. Vissulega eru foreldrar ánægðir með börnin sín þegar þau koma 

heim með fallegan hlut, en oft nær það ekki lengra. Aukið vægi list-og verkgreina með fleiri 

kennslustundum og markvissum áætlunum innan skólakerfisins um hvað þarf að læra og 

hvernig á að gera það í gegnum verkþáttinn væri kanski hugmynd að nýjum skóla sem 

eingöngu ynni með nemendur í gegnum list-og verkgreinar. 
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