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Þegar við byrjuðum að velta fyrir okkur lokaverkefni komu upp ýmsar hugmyndir. Við vorum sammála

um að gaman væri að gera verkefni sem gæti nýst til þess að opna huga barna og auka þekkingu

þeirra á margbreytileika hópsins. Að öll börn hafi kost á því að ganga í almenna skóla og leikskóla.

Niðurstaðan var því að gera barnabók þar sem okkur fannst ekki svo mikið um bækur sem eru auð-

lesnar og auðskiljanlegar fyrir ung börn.

Sagan er ætluð börnum á leikskólaaldri og fyrstu árum grunnskólans. Hún fjallar um tvo vini þar sem

annað barnið hefur einhverskonar óþekkta fötlun sem ekki er tekið fram í sögunni hver er. Aðeins er

hægt að sjá það á teikningum bókarinnar að um einhverskonar skerðingu sé að ræða þar sem sögu-

persónan notast við hjólastól. Markmiðið með þeirri aðferð að fjalla ekki um fötlunina sem slíka er að

sýna fram á þann margbreytileika sem samfélagið býður upp á. Fötlunin þarf ekki að hafa áhrif á líf

einstaklings eða stoppa hann í þeim athöfnum sem daglegt líf hefur upp á að bjóða, hafi einstaklingar

kost á því að fá aðstoð við hæfi.



Klukkan er átta á mánudagsmorgni og leikskólinn er að fyllast af krökkum. Elli og Eva
hittast í fataklefanum, þau eru búin að bíða alla helgina að hittast. Í dag er spennandi
dagur, nú á að heimsækja skólann. Elli og Eva eiga bráðum að byrja í skóla og hlakka
mikið til.
Inni á deild er Gunna að segja krökkunum frá stóra bróður sínum sem er í stóra skóla-
num. Hann fær að smíða, fara í sund, læra að lesa og gera fleira skemmtilegt eins og 
stórir krakkar fá að gera. Krakkarnir eru spenntir að fara að skoða nýja skólann.





Jóna kennari kallar á krakkana og biður þá um að koma í röð, það er komið að því að 
skoða skólann. Krakkarnir ganga fram í fataklefa í fallegri röð. Þar þurfa allir að hugsa
um í hvaða föt þarf að fara. Eva lítur út um gluggann og sér að það er rigning. Hún 
segir krökkunum að hún haldi að það þurfi stígvél og pollagalla til þess að fara út í dag.
Eva biður Ella um að rétta sér stígvélin sín, þau eru í hillunni bak við fötin. Elli réttir
henni þau og er sjálfur kominn í strigaskó og peysu, hann segist vera tilbúinn. Evu finnst
ekki sniðugt að hann fari út svona illa klæddur og spyr hvort það sé ekki betra að hann 
fari í stígvélin svo sokkarnir blotni ekki og pollajakkann yfir peysuna. Elli ákveður að 
hlusta á vinkonu sína og drífur sig í réttu fötin.





Jóna segir krökkunum að nú ætli þau að ganga í skólann og það verði allir að halda 
hópinn og fara varlega. Það séu umferðagötur á leiðinni og allir þurfi að fylgjast vel
með og passa sig á bílunum. Það má enginn hlaupa í burtu frá hópnum. Elli og Eva
vilja vera samferða í skólann og Jóna leyfir Ella að keyra hjólastólinn á leiðinni. Evu
finnst mjög gaman þegar Elli fær að keyra hana, en stundum getur hann verið svolítið
gleyminn og passar sigð ekki alltaf nógu vel að fara varlega.





Elli brunar áfram með Evu á undan sér og fer á fullri ferð ofan í pollana. Vatnið sullast
yfir þau bæði og þau skellihlæja. Jónu lýst ekkert á það sem þau eru að gera, hún
hleypur á eftir þeim og segir þeim að stoppa strax því það geti verið hættulegt að fara
svona hratt. Elli hlustar ekki á það sem Jóna segir honum að gera. Ella og Evu finnst
báðum fyndið að halda áfram að láta kjánalega og halda áfram að hlaupa í pollana.
Allt í einu tekur Eva eftir því að þau eru að nálgast götuna og hún segir Ella að stoppa
vegna þess að þau þurfa að passa sig á bílunum. 
Allir krakkarnir stoppa við gangbrautina og fara í röð. Þau bíða öll eftir að bílarnir
stöðvist. Þegar bílarnir hafa stöðvast ganga allir rólega yfir götuna. Þegar þau koma
yfir götuna sjá þau til skólans og allir krakkarnir verða mjög spenntir.





Loksins eru krakkarnir komnir í skólann. Skólalóðin er skoðuð og allir fá að leika sér
áður en farið er inn. Elli og Eva byrja á að fara í sandkassann. Elli prakkari mokar sandi
yfir fæturna á Evu og þeir fara á bólakaf ofan í sandinn. Þegar þau eru búin að moka
mjög mikið og orðin öll í sandi ákveða þau að prófa rólurnar. Það er markt flott dót í
nýja skólanum og lóðin er mikið stærri en í leikskólanum. Elli og Eva hlakka til að geta
farið út að leika sér á þessari skólalóð þegar þau byrja loksins í stóra skólanum.





Þegar allir krakkarnir eru búnir að prófa að leika sér í dótinu á skólalóðinni kallar Jóna
á þau. Það er loksins komið að því að fara inn í skólann og hitta kennarann. Þar er allt
öðruvísi en í leikskólanum og svo miklu stærra.
Allir krakkarnir fara úr skónum og setja þá í hillur sem eru bara fyrir skó. Svo þurfa þau
að fara annað til þess að ganga frá úlpunum sínum. Það eru engin hólf í nýja skólanum
eins og eru á leikskólanum. Ella og Evu finnst þetta skrítið en samt mjög flott, þau setja
stígvélin sín fallega í hilluna og hengja pollagallana á snagann.





Þegar allir krakkarnir hafa gengið frá útifötunum kemur maður og heilsar þeim, þau
hafa aldrei séð hann áður. Hann segir þeim að hann heiti Finnur og hann sé kennari
í skólanum. Finnur ætlar að sýna krökkunum skólann og svo ætlar hann að leyfa þeim
að vinna skemmtilegt verkefni. Verkefnið verður samt leyndarmál þar til þau eru búin
að skoða sig aðeins um og kynnast reglunum sem allir þurfa að fara eftir í nýja
skólanum.





Elli og Eva leiðast í skoðunarferðinni um skólann. Þeim finnst þessi skóli mjög stór og
það er allt svo ólíkt því sem er í leikskólanum. Gangarnir eru stórir og það eru margir
krakkar í skólanum sem hlaupa um allt, Ella og Evu finnst dálítið mikil læti í sumum
þeirra. Allt í einu opnar Finnur hurð á herbergi sem er fullt af stólum og borðum. Hann
segir þeim að þetta sé skólastofa sem þau ætla að fá lánaða meðan þau eru í heim-
sókn. Nú geta allir farið og fundið sér sæti. Krökkunum finnst mjög flott að fá alveg 
sér borð og stól fyrir sig. Elli og Eva ákveða að sitja hlið við hlið. Þegar allir eru búnir
að finna sér sæti byrjar Finnur að segja þeim frá leyniverkefninu sem þau ætla að gera.





Allir eiga að föndra fyrir mömmu og pabba alveg sérstaka mynd sem lýsir fyrstu heim-
sókninni í nýja skólann. Þegar allir hafa fengið blöð dregur Finnur fram allskonar liti
og skæri til þess að klippa en það allra besta er glimmer í mörgum litum sem krakk-
arnir geta notað alveg sjálfir á sínu borði.
Krakkarnir stökkva af stað og það vilja allir fá glimmer til þess að skreyta listaverkið.
Elli fær eina dollu sem hann og Eva eiga að nota saman. Elli og Eva eru pínulítið
óþolinmóð og Eva á erfitt með að bíða eftir að Elli klári að nota glimmerið. Hún spyr
Ella hvort hann sé ekki að verða búinn. Þegar Eva er búin að fá alveg nóg af því að bíða
reynir hún að taka glimmerið af Ella, þá sturtast úr boxinu og glimmerið hellist út um
allt. Þeim finnst þetta ofsalega fyndið og hlæja mikið.





Þegar Elli og Eva eru loksins hætt að hlæja að glimmerinu fara þau að hugsa um hvað
þau eigi að gera við það. Þau vilja ekki að nýji kennarinn þeirra sjái að þau hafi verið
að sulla niður öllu glimmerinu og fara að velta fyrir sér hvernig þau geti lagað það.
Eva stingur upp á því að þau reyni að setja allt glimmerið aftur ofan í dolluna en það
gengur frekar illa, þá reyna þau að sópa því undir eitt blaðið á borðinu, en þá mun 
kennarinn sjá það þegar þau eru farin. Allt í einu dettur Ella mjög gott ráð í hug. Það
er sennilega bara best að henda glimmerinu út um gluggann. Þá getur enginn séð það
og það fýkur bara allt í burtu með rokinu.





Elli og Eva eru alveg sammála um að það sé best að henda glimmerinu bara út um 
gluggann og láta það fjúka í burtu. Elli stendur upp og opnar gluggann. Hann prílar upp
í gluggakistuna og stingur höndunum út um gluggann og lætur glimmerið fjúka í allar
áttir. Bæði Elli og Eva gleymdu samt alveg að hugsa um að líklega myndu bæði Finnur
og Jóna taka eftir því að Elli færi að príla upp í gluggakistuna.





Finnur og Jóna koma hlaupandi til þess að athuga hvað Elli er að gera þegar þau sjá
hann uppi í glugga. Það er alveg bannað að príla í gluggakistum og það er stranglega
bannað að troða höndunum út um gluggann.





Elli prílar rólega niður úr gluggakistunni og er feginn að kennararnir sáu ekki allt 
glimmerið. Eva fylgist með öllu og þorir ekki að segja orð. Þau skammast sín fyrir að
hafa hellt þessu öllu niður en eru ánægð með að enginn hafi tekið eftir því að 
glimmerið fór út um allt. Elli sest rólega í sætið sitt og þau klára myndirnar sínar í
rólegheitum.





Allir krakkarnir klára myndirnar sínar og Jóna safnar þeim saman til þess að taka þær
með aftur á leikskólann. Finnur þakkar krökkunum fyrir skemmtilega heimsókn og 
segir að hann hlakki til að sjá þau aftur þegar þau byrja í skólanum í haust. Krakkarnir
eru ánægðir með heimsóknina og lýst vel á skólann og kennarann. Það verður gaman
að koma í þennan skóla. Það fara allir fram í anddyri og klæða sig í fötin sín, nú þarf
að labba aftur alla leið á leikskólann.





Þegar krakkarnir koma aftur á leikskólann fá þau að leika sér með kubba, það þurfa
allir mikið að tala um heimsóknina í skólann og allt sem þau sáu þar.
Leikskóladagurinn er að verða búinn og börnin eru að bíða eftir að foreldrarnir komi
og sæki þau. Það er margt sem þarf að segja frá þegar þau koma heim enda er mikið
búið að gerast þennan dag. Í hólfinu frammi í fataklefa bíður myndin sem þau bjuggu
til í skólanum. Allir fara sáttir og glaðir heim eftir skemmtilegan og viðburðaríkan dag
í leikskólanum.







• Erum við öll eins?

• Að hvaða leyti erum við ólík?

    - Sumir eru litlir aðrir eru stórir

    - Gleraugu

    - Litarháttur

• Var Eva eitthvað ólík hinum krökkunum á leikskólanum?

• Ef hún var ólík, hvað sáuð þið?

• Var eitthvað sem hún gat ekki gert með hinum krökkunum?

• Hvað getum við gert til að aðstoða vini okkar í leikskólanum?

    - Sýna tillitssemi

    - Hjálpa hvert öðru

    - Vera góð hvort við annað

Umræðupunktar







Bók þessi er unnin sem lokaverkefni til BA prófs í þroskaþjálfarafræðum. Sagan 

fjallar um tvo vini í leikskóla sem brátt hefja grunnskólagöngu sína. Í sögunni eru

þau Elli og Eva að fara í sína fyrstu heimsókn í grunnskólann.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     572
     282
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     572
     282
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     572
     282
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   AddMaskingTape
        
     Range: current page
     Mask co-ordinates: Horizontal, vertical offset 178.25, 98.00 Width 224.66 Height 34.98 points
     Origin: bottom left
      

        
     1
     0
     BL
            
                
         Both
         1
         CurrentPage
         5
              

       CurrentAVDoc
          

     178.2496 98.005 224.6618 34.9773 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     2
     39
     2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     572
     282
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     BeforeCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



