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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er kennsluumhverfi skóla á Íslandi skoðað út frá byggingarlist með 

tilliti til barna á einhverfurófi, og hvernig stefnan Skóli án aðgreiningar kemur inn í 

það. Snert er á meginþáttum einhverfurófsins og hvernig það lýsir sér út frá 

kenningum Leo Kanner, yfir í það að skoða helstu fræði Bruno Gepner hvernig 

einhverfan hefur áhrif á umhverfisskynjun einstaklingsins. Einnig er skoðuð rannsókn 

Mogdu Mostafa arkitekts, sem hefur gefið út leiðarvísi í þágu arkitekta varðandi 

hönnun kennsluumhverfis barna með einhverfu og Asperger. Aðferðarfræði TEACCH 

og SPELL eru skoðaðar en þær kennsluaðferðir eru notaðar hérlendis. Hvernig eru 

skólar á Íslandi að virka gagnvart nemendum á einhverfurófinu með tilliti til hönnunar 

kennsluumhverfis þeirra? Hvernig er stefnan Skóli án aðgreiningar að virka fyrir 

þennan hóp barna og er byggingarlistinni gefið vægi þegar unnið er út frá þeirri 

stefnu?  

 Leitast er við að svara ofangreindum spurningum með því að taka til 

viðmiðunar tvo skóla á höfuðborgarsvæðinu, annar skólinn er sérskóli og hannaður 

sem slíkur en hinn skólinn starfar undir merkjum Skóla án aðgreiningar og er 

hannaður út frá þeirri stefnu. Höfundur tók viðtöl við arkitekta beggja skóla sem og 

fagaðila og fylgdi eftir þeim rannsóknum með vettvangskönnun þar sem fylgst var 

með einu barni á einhverfurófinu í hvorum skóla í einn dag.  

 Athugun höfundar gaf það til kynna að svo virðist sem að arkitektar séu 

meðvitaðir í hönnun sinni um misjafnar þarfir barna í kennsluumhverfi þó eitthvað 

virðist vanta upp á, að það skref sé tekið til fulls. Gott samtal er á milli arkitekta og 

fagaðila skóla þegar kemur að breytingum eða hönnun skólaumhverfis. Höfundi 

fannst greinarmunur vera á aðstöðu skólanna tveggja sem og skilnings gagnvart 

þörfum barna á einhverfurófinu. Ekki virtist sem skoðaðar væru rannsóknir varðandi 

upplifun eða skynjun barna með einhverfu en mikið tillit er tekið til aðgengi fatlaðra, 

hvort það sé sökum þess að byggingarreglugerð gerir kröfur um að slíkt sé gert verður 

þó ekki svarað hér. Niðurstaðan er sú að margt gott hefur gerst í málefnum barna sem 

glíma við þroskahamlanir í skóla hér á landi en mikil vinna sé framundan ef taka á 

upp stefnuna Skóla án aðgreiningar almennt. Hið manngerða umhverfi krefst meira 

vægis, það spilar of stóru hlutverki í lífi þeirra barna sem glíma við 

skynúrvinnsluerfiðleika sem og annarra barna sem glíma við t.d. ADD eða ADHD. 



 

Efnisyfirlit 
 

1.    Inngangur........................................................................................................bls. 5 

2.    Einhverfurófsröskun......................................................................................bls. 7 

    2.1. Hvaða hlutverki gegnir arkitektúr í kennsluumhverfi barna á   

einhverfurófi?........................................................................................................  bls. 8  

3.    Áherslur varðandi umhverfishönnun.........................................................bls. 10  

    3.1. Rannsókn Mogdu Mostafa.........................................................................bls. 10 

 3.1.1. Rannsókn á hljóðvist.......................................................................bls. 11 

 3.1.2. Rannsókn á rýmisskipulagi..............................................................bls. 11 

    3.2. Litir og áferð...............................................................................................bls. 11 

    3.3. Hljóðvist.....................................................................................................bls. 12 

    3.4. Lýsing.........................................................................................................bls. 12 

    3.5. Formfræði...................................................................................................bls. 12 

4.    Samanburðarrannsókn................................................................................bls. 13 

    4.1. Klettaskóli...................................................................................................bls. 13 

   4.1.1. Viðtal við arkitekta..........................................................................bls. 15 

     4.1.2. Viðtal við fagaðila skólans..............................................................bls. 19 

     4.1.3. Vettvangskönnun.............................................................................bls. 22 

    4.2. Norðlingaskóli............................................................................................bls. 25 

 4.2.1. Viðtal við arkitekta..........................................................................bls. 25 

    4.2.2. Viðtal við fagaðila skólans..............................................................bls. 27 

     4.2.3. Vettvangskönnun.............................................................................bls. 31 

5.     Samantekt....................................................................................................bls. 33 

6.     Heimildaskrá...............................................................................................bls. 36 

 



 5 

1. Inngangur 

 

Frá því að ég hóf nám mitt í arkitektúr við hönnunar og arkitektúrdeild LHÍ, hafa 

sjónarmið mín á hin ýmsu málefni samfélagsins tekið breytingum. Það vakti athygli 

mína veturinn 2012-2013 hversu margir stjórnmálaflokkar höfðu Skóla án 

aðgreiningar í stefnuskrá sinni í aðdraganda kosninga. Þeirri stefnu hef ég velt fyrir 

mér og set spurningarmerki við það hvort sú stefna sé nógu vel úthugsuð og þá frá 

sjónarhóli arkitektúrs. Allt manngert umhverfi er stór þáttur í lífi okkar og hefur áhrif 

á það hvernig okkur líður hvort sem við gerum okkur grein fyrir því eður ei. Fyrir fólk 

sem glímir svo við erfiðleika tengda skynúrvinnslu þá verður hið manngerða umhverfi 

enn mikilvægari þáttur í daglegu lífi. Ég velti því þar af leiðandi fyrir mér hvort að sú 

stefna eigi við, að setja öll börn óháð sérkennum þeirra undir einn hatt, í sama 

umhverfi. Með þessari ritgerð vil ég varpa ljósi á það hversu mikilvægu hlutverki vel 

hannað umhverfi skóla getur gegnt í kennslu gagnvart börnum, og ætla ég að taka 

fyrir einhverfu barna í því samhengi þar sem þeir einstaklingar eru sérstaklega 

viðkvæmir gagnvart manngerðu umhverfi þegar kemur að skynúrvinnslu. Ég tel að 

börn með ADHD og ADD greiningar myndu sömuleiðis njóta góðs af bættu umhverfi 

skóla með tilliti til skynjunar sem og eflaust flest önnur börn.    

 Ritgerðin byggist á heimildum sem ég hef sankað að mér um rannsóknir sem 

gerðar hafa verið um einhverfu og skynjun barna sem og tengsl byggingarlistar og 

skynjunar og reyni að staðfæra í hérlent samhengi. Í framhaldinu mun ég taka fyrir 

tvo skóla og bera saman, annars vegar er skóli sem eingöngu er ætlaður fötluðum 

börnum og hins vegar er skóli sem er hannaður og rekinn út frá stefnunni Skóli án 

aðgreiningar.1 Sá hluti rannsóknarinnar mun byggjast á viðtölum við sérkennara 

viðkomandi skóla, arkitekta þeirra og í lokin er ósk mín sú að fá að fylgja einu barni 

við hvorn skóla í gegnum skóladag og meta út frá minni þekkingu sem ég hef aflað 

mér í mínu námi hvernig barnið svo hegðar sér í viðkomandi rými. 

 Ég skil ég þá jafnréttishugmynd sem í stefnunni felst, en til þess að það sé 

hægt er mikilvægt að skoða fleiri hliðar málsins. Ákvörðunina ætti ekki að taka í 

pólitískum tilgangi heldur meta þarf hvert tilfelli fyrir sig og ekki er sjálfgefið að 

börnin sjálf vilji vera í skóla með öðrum börnum óháð sinna eigin líkamlegra eða 

andlegra frávika.  

                                                
1Hér er hægt að kynna sér stefnuna betur 
http://eldri.reykjavik.is/portaldata/1/Resources/skola_og_fristundasvid/skjol/Stefna-
skolianadgreiningar.pdf  
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Það hefur sýnt sig að krakkar sem ganga í almennan skóla óháð frávikum sínum er oft 

líklegri til þess að færast yfir í sérskólann þegar í eldri bekk er komið, þá hafa þau 

dregist aftur úr jafnöldrum sínum og þá aðallega félagslega. Sú ákvörðun að blanda 

börnum saman óháð þörfum og getu, þarf að byggjast á fleiri þáttum en góðum vilja, 

bættu viðhorfi eða viðurkenndri kennslustefnu. Með niðurstöðunni vonast ég til að 

varpa ljósi á þá þætti sem snerta arkitektúr og eru mikilvægir börnunum ef vinna á 

eftir stefnunni Skóli án aðgreiningar hér á landi. Ég tel að niðurstaðan muni sýna 

fram á það að ekki hefur verið hugsað stefnuna nógu vel út frá byggingarlist og 

hvernig hún getur haft áhrif á kennslu barna.   
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2. Einhverfurófsröskun   
 

Í ritgerð Leo Kanner, Autistic Disturbances of Affective Contact sem hann gaf út árið 

1943, skilgreinir hann fyrstur manna einhverfu barna. Hann bendir þar á hvernig börn 

með einhverfu sýni m.a. óeðlileg viðbrögð við skynáreitum og þá sérstaklega 

hljóðum, snertingu og hreyfingum í umhverfinu.2 Yfirleitt er einhverfa greind á 

barnsaldri en talið er að 1 af hverju 88 barni sé greint á einhverfurófi og eru drengir 

þrisvar til fjórum sinnum líklegri en stúlkur til að vera greindir með einhverfu.3 Börn 

greinast á ólíkum stigum einhverfurófsins, þau geta verið með dæmigerða einhverfu, 

ódæmigerða einhverfu og Asperger. Ásamt því að vera á einhverfurófinu geta þau 

glímt við ofvirkni, hvatvísi eða athyglisbrest, oftast kallað ADHD eða ADD og snerta 

sumir á Tourette heilkenninu. Börnin deila þó yfirleitt þremur meginþáttum 

einhverfurófsins, þau eiga oftast í miklum erfiðleikum með félagsleg samskipti, sýna 

endurtekna þráhyggjuhegðun og eiga í erfiðleikum með skynúrvinnslu eins og Leo 

Kanner bendir á. Þráhyggjan kemur fram á þann hátt að einstaklingurinn verður 

hugfanginn af einhverju á mjög óeðlilegan hátt, þetta getur verið einhver hlutur eða 

rútína, allt snýst um þetta eina áhugamál og ekkert annað kemst að. Stimming er leið 

margra á einhverfurófinu til að róa sig eða núllstilla, sumir blaka höndum, rugga sér 

fram og aftur eða jafnvel góla, aðrir eiga það svo til að berja höfðinu við vegg eða 

klóra sér til blóðs.4 Hin ofurnæma og jafnvel óvenjulega skynúrvinnsla getur haft 

áhrif á eitt eða fleiri svið skynfæra s.s. á sjón, hljóð/heyrn, lykt, snertingu og bragð. 

Þannig geta sumir litir og bakgrunnshljóð haft gríðarleg áhrif á einstaklinginn og 

orsakað mikinn kvíða og jafnvel líkamlegan sársauka sem virðist þó að mörgu leyti 

persónubundið.5 Samkvæmt rannsóknum Dr. Bruno Gepner talar hann um að fólk á 

einhverfurófi (ASD) upplifi að hinn efnislegi heimur breytist of hratt til þess að þau 

geti unnið úr honum á sama hraða og flestir gera. Einstaklingunum fannst streitan of 

mikil við það að vera alltaf í baráttu við að halda í við aðra og reyndu þau því oft að 

hægja á hlutunum og draga sig í hlé. Einn einstaklingur nefndi það að leið hans við að 
                                                
2 Gerald D. Fischbach, Leo Kanner´s 1943 paper on autism, Simons Foundation Autism 
Research Initiative, 2007, sótt 5. október 2013, http://sfari.org/news-and-opinion/classic-
paper-reviews/2007/leo-kanners-1943-paper-on-autism-commentary-by-gerald-fischbach.  
3 Autism Spectrum Disorders, American Psychiatric Association, sótt 5. október 2013, 
http://www.psychiatry.org/mental-health/key-topics/autism. 
4 Autism, Research Autism, sótt 3. október 2013, www.researchautism.net 
5 Environment and surroundings, The National Autistic Society, sótt 3. október 2013, 
www.autism.org.uk   
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hægja á hlutunum í kringum sig væri sú að slökkva og kveikja á ljósum mjög hratt, 

með þessu upplifði hann hraðann á fólkinu í kringum sig eins og “stop-motion” mynd. 

Þetta gæfi honum meiri tíma til að undirbúa sig og aðlaga sig þeim breytingum sem 

áttu sér stað í umhverfinu. Rannsóknir Gepner leiddu það einnig í ljós að einhverf 

börn sýndu léleg viðbrögð í líkamsstöðu þegar hraði hreyfingar í umhverfinu var 

mikill en börn með Asperger brugðust við eðlilega og jafnvel of mikið. Sjá má út frá 

kenningum Gepners að rófið er breitt og einstaklingar með líkar greiningar geta 

brugðist á ólíkan hátt við umhverfisþáttum.6   

 

   2.1. Hvaða hlutverki gegnir arkitektúr í kennsluumhverfi barna á 

einhverfurófinu?        
Stuðst hefur verið við tvær kennsluaðferðir við kennslu einhverfra barna á Íslandi, 

daglega kallaðar, TEACCH og SPELL. Aðferðarfræði TEACCH (Treatment and 

Education of Autistic and Communication handicapped Children) snýst um það að sjá 

til þess að umhverfið sé öruggt og rólegt ásamt því að áhersla er lögð á að byggja upp 

sjálfstæði barnsins. Hver athöfn hefur skýra byrjun, miðju og endi og er studd með 

notkun orða, myndefnis og tákna. Aðferðin byggist því á að vera myndræn og með 

skýrann ramma. Hin aðferðin SPELL (Structure, Positive, Empathy, Low arousal and 

Links) tekur tilliti til einstaklingsins og sérstakra þarfa hans og leggur áherslu á að 

allar áætlanagerðir og inngrip séu gerð út frá þeim þörfum. Í sumum tilfellum er 

notast við umbunarkerfi sem hvetur barnið áfram með jákvæðri endurgjöf við 

jákvæðri hegðun barnsins sem svo leiðir til fyrirfram ákveðinnar umbunar. Einhverf 

börn í skóla þurfa sérstaklega á því að halda að starfsumhverfið sé hannað með tilliti 

til annmarkana þeirra þar sem þau treysta frekar á sjónræn skynfæri til að skilja hvað 

sé að gerast í kringum þau. Það getur verið erfitt fyrir börnin að skilja munnlegar 

leiðbeiningar í kennslustofu sem er yfirfull af hlutum á veggjum, skrifborðum og 

hurðum sem keyra upp skynjun þess. Því er ákjósanlegast að lærdómsumhverfið sé 

haft eins einfalt og mögulegt er ásamt því að umhverfið sé notað til að hólfa af og þar 

með tempra þeirra eigin yfirskynjun. 

 

 

                                                
6 Bruno Gepner (MD, PhD), From neuronal to human communication disorders: A novel 
approach to autism, 2008, sótt 19. október 2013, http://hal.archives-
ouvertes.fr/docs/00/48/42/03/PDF/3569.pdf.   
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Mynd 1. Fræðslusetur einhverfra í Kairó, hér sést kortlagning skynáreita. 

Mynd 2. Útlit Fræðsluseturs einhverfra í Kairó. 

Mynd 3. Rannsókn Mögdu Mostafa, hér sést uppsetning kennslurýmis. 
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3. Áherslur varðandi umhverfishönnun 
 

Almennt séð erum við öll ólík burtséð frá röskunum, okkur finnst ekki gott að sitja í 

herbergi þar sem er mikil glýja og fæstum finnst gott að einbeita sér í rýmum sem eru 

yfirfull af dóti, það er einfaldlega of mikið áreiti. Hvert barn á einhverfurófinu hefur 

sína eigin leið í skynúrvinnslu, sumir þurfa snertingu meðan aðrir vilja ekki láta koma 

við sig, hljóð há börnin misjafnlega en grunnmarkmið sem hafa ber í huga er 

sveigjanleiki. Börn koma og fara úr kennslustofunum og þá þarf að vera sveigjanleiki 

til staðar svo að hægt sé að aðlaga að þörfum hvers og eins. Góð hljóðvist er 

lykilatriði ásamt stjórnanlegri lýsingu hvort sem það er náttúruleg lýsing eða raflýsing 

og einfaldleiki er ákjósanlegastur þegar kemur að börnum og einbeitningu. Litaval er 

einnig mikilvægt og ef almennir skólar ætla að taka á móti börnum á einhverfurófinu 

þá þarf að gera ráð fyrir einhverskonar afdrepi eða skynúrvinnsluherbergi sem þau 

geta leitað í ef þau þurfa á því að halda. Í leiðarvísi Aðgengi fyrir alla er ekki 

sérstaklega talað um fólk með einhverfu en leiðbeiningar eru að finna varðandi 

aðgengi fyrir blinda og snertir það á skipulagi rými, lita og birtu. Vitundarvakning er 

sannarlega til staðar á meðal arkitekta hér á landi og ytra og vil ég nefna í því 

samhengi Mogdu Mostafa sem er arkitekt í Egyptalandi. Henni var falið það verkefni 

að hanna fyrstu fræðslumiðstöð einhverfra í Egyptalandi og áttaði sig þá á því hversu 

lítið væri um upplýsingar gagnvart arkitektum á þessu sviði. Hún hóf rannsókn á 

börnum með einhverfu í skólaumhverfi og gaf í framhaldinu út leiðarvísi í þágu 

arkitekta út frá þeim niðurstöðum. Þessar niðurstöður vil ég fjalla um hér í 

framhaldinu.  

 

   3.1. Rannsókn Mogdu Mostafa        
Rannsókn Mogdu fór þannig fram að annars vegar voru umönnunaraðilar einhverfra 

barna þ.e. foreldrar og sérkennarar, fengnir til að svara spurningalistum sem ákvarða 

áttu hvaða áhrif hannað umhverfi hefði á hegðun barnanna þannig að hægt væri að 

ákveða hvað hefði bestu áhrifin. Horft var þá til áhrifa hljóðvistar, lita, mynsturs, 

lýsingar, áferðar og lyktar. Hins vegar fór svo fram athugun á niðurstöðum fyrri hluta 

rannsóknarinnar sem byggð var upp þannig að það sem kom best út samkvæmt 

spurningarlistanum var svo sannreynt á börnunum í skólaumhverfi þeirra. Sérstök 

athugun var þá gerð á athygli, viðbragstíma og hegðun og þannig lagt mat á framför 

hvers barns fyrir sig í samanburðar- og rannsóknarhópi, bæði fyrir og eftir íhlutun á 
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umhverfinu. Teknir voru fyrir yngstu bekkirnir þar sem sá aldur er áhrifagjarnari og 

markverðari þegar kemur að áhrifum íhlutunarinnar.   

  

 3.1.1. Rannsókn á hljóðvist 
Fyrsta íhlutun var að skoða áhrif hljóðvistar á einhverfa hegðun í ræðu. Þetta fól í sér 

að hljóðeinangra betur gólf, veggi og loft með það að markmiði að minnka bæði 

bergmál og utanaðkomandi hljóð í tal-meðferðarherbergjum. Bakgrunnshljóð 

lækkuðu úr 65.5 db í 52.5 db og bergmáls hlutfall fór úr 96% niður í 57%. Að 

meðaltali sýndu nemendur rannsóknarhópsins þrisvar sinnum betri svörun þegar kom 

að athyglissviði þeirra. Börnin voru færari um að skilgreina, þekkja, líkja eftir og tjá 

sig í hljóðeinangraða herberginu.  

  

    3.1.2. Rannsókn á rýmisskipulagi 
Næsta skref rannsóknar Mögdu sneri að rýmisskipulaginu, því var breytt í einni 

kennslustofunni svo að það gæti mögulega ýtt undir rútínu hjá börnunum. Svæðin 

voru skermuð af svo að hægt yrði að kenna eitt fag á hverju svæði ásamt því að hafa 

eitt rými sem virkaði eins og griðastaður þegar börn þyrftu að fá smá hvíld frá áreiti 

umhverfis eða til þess að stimma. Með því að hólfa svæðin niður þrengir það 

skynumhverfið og minnkar sjónáreitið sem truflar einbeitningu barnsins. Þetta gerði 

það einnig að verkum að miðsvæði stofunnar nýttist miklu betur í leik. Samkvæmt 

niðurstöðum spurningalistanna var það hljóðvistin og skipulagning rýmis, staðbundin 

raðgreining sem var hvað mikilvægast. Aðrir þættir svo sem lýsing, litir, mynstur og 

áferðir var gefið minna vægi.7  

   

   3.2. Litir og áferð 

Litur sem gott er að nota á veggi væri til dæmis kremaður, ekki gulur eða hvítur þar 

sem gulur getur ýtt undir kvíða og hvítur getur valdið æsingi á fari barns, þetta er þó 

mjög persónubundið. Veggfóður ætti að vera einlitt sé það notað en einhverf börn eiga 

það til að pilla í veggfóður sem getur t.d. reynst þeim heilsuspillandi, hentugast  

virðist vera að mála veggi. Gólfefni ættu einnig að fylgja þessu, þ.e. að vera einlit. Í 

                                                
7 Magda Mostafa, An Architecture For Autism: Concepts of design intervention for the 
autistic user, mars 2008, sótt 11. nóvember 2013, 
http://archnet.org/gws/IJAR/8821/files_8181/2.1.09%20-m.moustafa-pp189-211.pdf  
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meginatriðum næst betri árangur í því að efla börnin til einbeitningar og rötunar í 

umhverfinu með réttu litavali í skilgreiningu veggja, húsgagna og gólfa.  

 

   3.3. Hljóðvist 
Mjög mikilvægt er að utanaðkomandi áreiti hljóða sé sem minnst í því umhverfi þar 

sem börn læra, hljóðáreiti orsakar streitu hjá börnum á einhverfurófi. Gott getur verið 

að teppaleggja þar sem það hefur hljóðeinangrunargildi ásamt því að börnunum finnst 

það þægilegt viðkomu. 

   

   3.4. Lýsing 
Flúorljós geta haft slæm áhrif þar sem perurnar flökta stundum og sumir á 

einhverfurófinu heyra lágt suð í þeim sem við hin heyrum yfirleitt ekki en þetta suð 

getur verið mjög áreitandi og jafnvel leitt til líkamlegs sársauka. Best er því að nota 

perur með mildu ljós og skerma þær af, staðsetja glugga á þann hátt að birtan sem 

flæðir inn sé mild t.d. með notkun loftglugga, norðurgluggar virka sömuleipis betur en 

gluggar í suðri þar sem glýja og margbreytilegt skuggavarp getur verið einstaklega 

truflandi. Gott er að geta stillt birtustigi herbergis og best er að forðast 

rimlagluggatjöld þar sem þau auka kontrasta og eru mjög truflandi og geta ýtt undir 

áráttuhegðun. Betri kostur væri að nota gardínur og jafnvel myrkvunargardínur. 

 

   3.5. Formfræði 
Gott getur verið að staðsetja húsgögn meðfram veggjum og miðsvæðinu sé þannig 

haldið auðu. Mikilvægt er að hanna afdrep þar sem barnið getur sóst í þegar það 

verður þreytt á aðstæðum eða áreiti í kringum sig. Þetta er hægt að gera í kennslustofu 

með því að afmarka rými með skilrúmum þar sem innréttað er með húsgögnum sem 

hægt er að leggjast í, hljómtækjum með heyrnartólum svo hægt sé að hlusta á tónlist 

eða annað sem getur stuðlað að því að barnið fái ró ef aðstæður í stofunni bjóða ekki 

upp á það. Einnig er hægt að fara þá leið að sérhanna sérstakt skynúrvinnsluherbergi 

sem barnið getur þá sóst í eftir þörfum.8   

 
 
 
 
                                                
8 Environment and surroundings, The National Autistic Society, sótt 20. október 2013, 
www.autism.org.uk   
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4. Samanburðarrannsókn 
 

Mér fannst áhugavert að gera samanburð á tveimur skólum sem eru ólíkir en þó báðir 

með það að leiðarljósi að mennta börn með þroskahamlanir. Klettaskóli sem hét áður 

Öskjuhlíðarskóli, er sérskóli byggður í tveimur áföngum, árin 1974 og 1985. Skólinn 

þjónar öllu landinu og tók til starfa árið 2011 er hann leysti af hólmi sérskólana 

Safamýrarskóla og Öskjuhlíðarskóla. Áhugavert er að benda á að í Suðurhlíða- 

hverfinu þar sem skólinn er staðsettur er enginn hverfisskóli, flestir nemendur 

Klettaskóla koma úr öðrum hverfum. Nú eru áætlanir um það að stækka skólann þar 

sem hann er orðinn of lítill fyrir starfsemina og eru teikningar komnar á borð af nýrri 

viðbyggingu. Haustið 2010 var fyrsti áfangi Norðlingaskóla tekinn í notkun, hann var 

hannaður eftir skipulagi nýrra tíma um opinn skóla og í anda stefnunnar Skóla án 

aðgreiningar. Samanburður minn byggir á því að ég kynnti mér starfsemi og stefnu 

beggja skóla, ég tók svo viðtöl við arkitekta skólanna til að afla upplýsinga um þær 

forsendur sem lagt var upp með í hönnunarferlinu. Viðtöl við fagfólk sem vinnur með 

þeim börnum sem eru á einhverfurófinu voru mér mikilvæg til þess að vita hvernig 

börnin upplifa skólabygginguna með tilliti til kennslu og hvaða kennsluaðferðum er 

beitt. Að lokum er ætlunin að fylgjast með einu barni í hvorum skóla yfir einn dag og 

fylgjast með af eigin raun hvernig umhverfi skólans er að virka fyrir það barn. 

 

   4.1. Klettaskóli 
Klettaskóli er sérskóli á grunnskólastigi fyrir nemendur með miðlungs og alvarlega 

þroskahömlun, ásamt nemendum með skilgreinda fötlun eða fatlanir. Skólaárið 2013-

2014 eru 109 nemendur við skólann og einkunnarorð skólans eru: „Menntun fyrir 

lífið“. Í því felst að menntun er reynsla, færni, þroski og þekking en lífið stendur fyrir 

bæði nútíðina og framtíðina. Áherslur skólans eru að nemendur séu virkir 

þátttakendur í námssamfélaginu og að húsnæði, aðstaða og búnaður þjóni öllum 

nemendum skólans ásamt því að fjölbreyttir starfshættir og námsleiðir taki mið af 

einstaklingsmiðuðu námi. Klettaskóli er með stigskipt námshópakerfi, þ.e. yngsta-, 

mið- og unglingastig og lagt er upp með það að nemendur öðlist þá leikni sem þeir 

þurfa til að vinna með öðrum og innan um aðra svo að þeir verði sem hæfastir til að  
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Mynd 4. Afstöðumynd Klettaskóla í samhengi við borgarumhverfið.  

Teikning 1. Afstöðumynd Klettaskóla með nýrri viðbyggingu í bláum lit.  
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taka þátt í samfélaginu þegar fram í sækir. Námið byggist á jákvæðni og stuðst er við 

TEACCH kennsluaðferðir, börnunum er tamið sjálfsstæði og markmiðið ávallt það að 

þau taki þessar aðferðir og nýti sér þær í daglegu lífi utan veggja skólans. Vinnubrögð 

skólans og aðferðir foreldra eru samræmd á þann hátt að notast er við sömu myndir og 

skipulag og farið er yfir það hvað sé að virka fyrir hvert barn og hvað ekki. 

Starfsmannahópurinn er skipaður fagfólki sem virkar sem félagsleg eining og er 

áhersla lögð á teymisvinnu starfsmanna í námshópum, stigum og skólanum öllum. 

Skólinn hóf samstarf við þátttökubekk í ágúst 2013 og er sá bekkur staðsettur í 

Árbæjarskóla, þá eru nemendur og starfsfólk ákveðins bekkjar í Klettaskóla í nánu 

samstarfi við þann skóla, þetta hefur haft í för með sér mikla viðhorfsbreytingu innan 

Árbæjarskóla gagnvart nemendum Klettaskóla.9      

   

   4.1.1. Viðtal við arkitekta  
Stofan OG arkitektar sér um að hanna viðbyggingu Klettaskóla og hefur einnig 

fengist við að endurbæta innviði eldri byggingarinnar. OG arkitektar var áður OÖ 

arkitektastofan sf. sem teiknaði Öskjuhlíðarskóla (nú Klettaskóla) og er Ormar Þór 

Guðmundsson, annar arkitekt þess skóla enn starfandi á stofunni. Sigurður og Garðar 

sátu fyrir svörum. Viðbyggingin á að sjá skólanum fyrir íþróttasal og sundlaug sem 

hefur vantað og mikilvægt var fyrir skólann að fá sal og miðju. Klettaskóli í dag er 

orðinn of lítill miðað við þær kröfur sem gerðar eru með tilliti til hjólastólaumferðar 

og annað. Markmiðið er því að flytja stjórnunina yfir í viðbygginguna svo að 

kennslusvæðið verði rýmra. Verkefnið mótaðist mjög af umhverfinu í kring og á 

byggingin að falla inn í landslagið. Þróun hönnunarinnar átti sér stað á fundum 

arkitektanna við fagfólk skólans, fulltrúa foreldra barna skólans og fulltrúa 

frístundastarfs. Landslagshönnunin og formunin var í höndum stofunnar en þeir gerðu 

sér vel grein fyrir því að nálgast yrði verkefnið í náinni samvinnu við kennara og 

annarra fagaðila. Á þessu stigi málsins er stofan að færa sig í innviði 

viðbyggingarinnar og endanlega hönnun þess. Þeir taka alvarlega allar stærðir 

varðandi fatlaða og hjólastóla og hafa skoðað vel hvernig hreyfihömlun lýsir sér. Sá 

þáttur sem snýr að því hvernig einhverft barn upplifir rými hefur aftur á móti ekki 

verið skoðaður sérstaklega. Lýsing viðbyggingarinnar er að mestu dagsljósið en öll 

þau rými sem krakkarnir eiga að gera eitthvað í eru lýst með dagsbirtu. 

                                                
9 Klettaskóli, sótt 30. október 2013, http://klettaskoli.is 
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Teikning 2. Grunnmynd 1. hæð viðbyggingar. Kennslustofur, skynúrvinnsluherbergi og sérgreinar.  

Teikning 3. Grunnmynd 2. hæð viðbyggingar. Skrifstofa og aðstaða starfsfólks ásamt þakmynd fyrstu hæðar. 
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Sigurður telur það mikilvægan þátt í byggingunni að þú gengur alltaf í átt að einhverri 

birtu sem leiðir þig áfram. Hljóðvistin er það sem farið verður í núna og tala þeir um 

strangar reglur í byggingarreglugerð varðandi hljóðvist í skólum. Öll rýmin eiga að 

hafa góða hljóðvist og eru þeir meðvitaðir um það hversu mikilvægt það er gagnvart 

einhverfum börnum. Magda Mostafa sýndi fram á það að hljóðvistin spilaði lykilatriði 

í bættri svörun nemenda á athyglissviði. Mikil mótmælu brutust út í hverfinu gagnvart 

hönnun viðbyggingarinnar og virðist þeim félögum sem svo að þær athugasemdir sem 

tíndar hafa verið til séu ekkert endilega í samhengi við raunveruleikann. Kvartað 

hefur verið yfir minna útsýni og aukinni umferð um hverfið, sem mun þó ekki verða 

og komu mótmælin þeim mjög á óvart, sérstaklega í ljósi þeirrar starfsemi sem á sér 

þarna stað. Breytingar voru gerðar á hönnuninni í kjölfar þessara mótmæla og gengu 

þeir eins langt og þeir mögulega gátu í tillögum sínum sem eru nú aftur komnar í ferli. 

Stofan þarf nú að fá leyfi fyrir breyttri forsögn því tengslin eru ekki lengur þau sömu 

og þau voru ásamt því að lofthæð íþróttasals var lækkuð. Þetta þótti ásættanlega 

hagnýt lausn en var hins vegar tæknilega erfiðari. Ég spurði þá um afstöðu sína 

gagnvart stefnunni Skóla án aðgreiningar, Sigurður taldi hana ekki vera að virka. Þeir 

hafa ítrekað farið í gegnum þessa umræðu í tengslum við önnur verkefni sín, þeim 

virðist algengt að börn byrji í þessum almenna skóla en svo þegar líður á 

skólagönguna þá verði þetta erfitt og börnin sæki þá í Klettaskóla. Hugmyndafræði 

Skóla án aðgreiningar er fín að mati Sigurðar en hann telur að skólar virki ekki nema 

í ákveðnu samhengi. Hann segir það skipta máli hvar skólinn sé staðsettur, það 

gleymist oft að taka inn hve afgerandi félagslegur munur fólks liggur á milli svæða 

hér í íslensku samhengi sem og annars staðar.10    

  

 „Þetta er það sem þarf að koma fólki í skilning um, að rýmin móta fólk, alveg 
 eins og landslagsrými í Ísafirði mótar fólk, eða ég er frá Grímsey. Ekki bara 
 vegna þess að það er staðurinn í heiminum þar sem þú ert, húsið er það líka. 
 Þetta er bara svona.“ 11   
  

    

 

                                                
10 OG arkitektar, munnleg heimild, 11. nóvember 2013. 
11 Sigurður Gústafsson, arkitekt hjá OG arkitektum, 11. nóvember 2013. 
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Myndir 5-8. Dæmi um notkun TEACCH aðferðarinnar í Klettaskóla.  

Mynd 6.  

Mynd 7. 

Mynd 8.  
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    4.1.2. Viðtal við fagaðila skólans 
Ég ræddi við starfandi ráðgjafaþroskaþjálfara Klettaskóla. Í skólanum eru um 50% - 

60% barna með einhverfugreiningu af þeim 109 nemendum sem eru við skólann 

veturinn 2013-2014. Öll börn skólans hafa þroskahömlunargreiningu og sum hafa svo 

fleiri heilkenni eins og t.d. Downsheilkennið. Í hverjum bekk, sem eru misstórir, er 

teymi sem samanstendur af fagfólki, þroskaþjálfar, kennarar og/eða leikskólakennarar 

ásamt stuðningsfulltrúa. Einn fagmaður er svo ábyrgur fyrir einstaklingsáætlun hvers 

barns sem gerð er í samvinnu við foreldra og teymið. Klettaskóli styðst við TEACCH 

kennsluaðferðina og stendur til að efla þá aðferð til muna innan skólans. Einnig er 

notast við sjónrænar dagsskipulagstöflur og eru allar stofur sérgreina merktar við hurð 

með sömu myndum og eru í dagsskipulagstöflunni sem hver nemandi fær. Þessi 

aðferð hvetur börnin til frekars sjálfsstæðis þar sem þau fá miða með mynd af því fagi 

sem þau eiga að vera í og þurfa svo að para sig við rétta stofu sjálf. TEACCH aðferðin 

er talin virka fyrir öll börn skólans, ekki einungis þeim sem hafa einhverfugreiningu 

og er mikilvægt tól fyrir börn af erlendum uppruna sem eru tvítyngd og skilja ekki 

íslenska málið fullkomlega. Þau telja að með því að skapa börnunum það umhverfi 

sem þau virka í þá minnkar fötlun þeirra til muna. Notast er einnig við athyglismótun 

þar sem verðlaunað er fyrir góða hegðun en allt er byggt á jákvæðni. Hólfun skólans 

virkar vel fyrir börnin og í raun alveg nauðsynleg og mætti vera fleiri minni rými, 

þetta skipulag er barn síns tíma og ekki margir nýjir skólar í dag sem hannaðir eru 

svona. Þetta er eins og Magda bendir á í rannsókn sinni, skipulag sem virkar vel fyrir 

börn á einhverfurófinu. Hljóðvistin er talin ágæt á göngum skólans en sé þó misjöfn 

eftir því hvar maður sé staddur í byggingunni.  

Mikið er notast við skilrúm í kennslustofum til að skilja að hópa og borð snúa upp að 

veggjum ásamt því að hópborð er í miðri stofunni. Skólinn hefur þrjú sérstaklega 

innréttuð skynjunarherbergi sem notuð eru af flestum börnum skólans. Magda 

Mostafa talar um í rannsókn sinni að skermun sé mjög mikilvæg ásamt því að afdrep 

sé til staðar þar sem börnin geti endurnærst. Notkun herbergjanna er þannig háttað að 

hverju barni er úthlutaður ákveðinn tími sem er svo settur inn í dagsskipulagið. Þar 

má finna rúm með sæng fyllta plastkúlum (eins og er í boltalandi), í því sama herbergi 

eru LED ljós í mismunandi litum og á einum veggnum er mynd af frumskógi með 

fossi og niðurinn í undirspili. Þarna eru baunastólar og jafnvel svamphellir þar sem  
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Myndir 9-12. Skynúrvinnsluherbergi í Klettaskóla. Mynd 10.  

Mynd 11.  Mynd 12.  
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Myndir 13-14. Plássleysi skólans gerir það að verkum að stólar og stoðtæki eru á víð og dreif um 
ganga. 

Mynd 14. 

Myndir 15-16. Dagsbirtan er nýtt með loftgluggum og 
verður það gegnumgangandi í nýrri viðbyggingu 
sömuleiðis.  

Mynd 16. 
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barn getur lokað sig af frá umheiminum. Þörfin fyrir skynáreiti er misjöfn eftir 

hverjum einstaklingi og því mikilvægt að geta þjónað sem breiðasta hópi barna. Ég 

spurði hvort hún teldi að stefnan Skóli án aðgreiningar ætti heima í íslensku 

skólaumhverfi í því formi sem það er nú og hún svaraði afdráttalaust að til þess að það 

væri hægt þyrfti að bæta skólaumhverfið. Hún telur að það þurfi meira fjármagn og að 

leggja þurfi mikla vinnu í viðhorfsbreytingu. Hún segir þessa stefnu líklega til að 

virka fyrir ákveðinn hóp nemenda en sé þó víðast hvar erfið viðureignar. Hún 

staðfestir sjónarmið Sigurðar þess efnis að þegar börnin eru komin í 5. eða 6. bekk 

almenna skólans að þá færi þau sig flest yfir í Klettaskóla. Þá eru börnin ekki að 

fylgja eftir í þroska hinna og hætt að fá að vera með og finna sig ekki í þessu 

umhverfi. Þessu fylgir svo oft hegðunarerfiðleikar og því fái þau oft inn börn sem eru 

komin í mikil vandræði með sjálfan sig. Breyting hefur orðið þetta árið en sextán 

nemendur byrjuðu í 1. bekk, það hefur aldrei gerst að svo mikill fjöldi barna komi inn 

á því stigi og hugsar hún að partur af því sé félagslegi þátturinn sem foreldrar virðast 

hugsa meira um nú en áður. Mikil umfjöllun átti sér stað í fjölmiðlum þess efnis að 

börn kæmust síður inn á efri stigum en hún segir það mikinn misskilning, öll börn 

komast inn í Klettaskóla ef þau hafa viðeigandi greiningu.12  

 
  4.1.3. Vettvangskönnun 
Ég fylgdist með dreng sem greindur er með einhverfu og er í 1. bekk. Þennan dag er 

röskun á íþróttunum þar sem að íþróttasalurinn er orðinn að sviði fyrir helgileik 

barnanna. Íþróttirnar eru í núverandi hátíðarsal Klettaskóla sem er u.þ.b. 5 x 9 m rými 

og börnin sem eru átta talsins spila boccia. Starfsfólk notar tákn með tali í samskiptum 

við hann og aðra, hann virðist skilja flest sem sagt er við hann í beinu tali og fylgir 

fyrirmælum vel. Flest börnin brugðust frekar illa við þessari breytingu á staðsetningu 

íþróttanna en hann sýndi ekki mikil viðbrögð. Næst var PECS tími hjá honum ásamt 

þremur öðrum börnum en það er ákveðið tjáskiptakerfi sem börnin eru þjálfuð í því að 

biðja um þá hluti sem þau vilja. Þar þurfti hann að velja myndir sem sögðu til um það 

hvaða lag væri sungið hverju sinni. Eftir sönginn fékk hann svo að velja sér dót með 

því að velja mynd af því úr möppu. Honum leið vel í þessum tíma og var sem 

dáleiddur af gítarnum sem notaður var í undirspil. Í frímínútum stóð hann fastur við 

loftræstikerfið sem liggur utan á byggingunni, hann er mikill tækjakarl og er 

sérstaklega hrifinn af loftræstikerfum og lyftum. Í hádeginu sótti hann mat sinn sjálfur 

                                                
12 Ráðgjafaþroskaþjálfari Klettaskóla, munnleg heimild, 7. nóvember 2013. 
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og rataði beint á borð bekkjar síns. Á matarborðinu er PECS kerfið notað en þar eru 

myndir af þeim athöfnum sem börnin gætu þurft hjálp við og velja þau mynd eftir því. 

Mikill hávaði var í matsalnum en um fimmtíu börn geta verið þar í einu, eitt barn sat 

t.d. og borðaði með heyrnartól á höfðinu. Almennt séð þá rataði hann vel þangað sem 

hann átti að fara en töluvert þurfti að fylgjast með honum því annars stakk hann af og 

stefndi þá oft á lyftuna. Athugunarvert var þó að sjá hversu lítið pláss er í skólanum 

fyrir alla þá hjólastóla og græjur sem fylgja börnunum og eru þeir á víð og dreifð um 

gangana svo að aðgengi um svæðið er nokkuð hamlað. Hurðar eru læstar á milli rýma 

svo að börnin stingi ekki af.  
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Mynd 17. Díagram sem sýnir afstöðu Norðlingaskóla á Norðlingaholti.  

Teikning 4. Afstöðumynd Norðlingaskóla. 
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   4.2. Norðlingaskóli 
Norðlingaskóli byggir á þeirri stefnu að námið í skólanum sé einstaklingsmiðað og að 

hver og einn einstaklingur búi við þau námsskilyrði að hann geti á eigin forsendum 

þroskast og dafnað. Skólinn er hverfisskóli sem tekur mið af innleiðingu stefnu 

Reykjavíkurborgar um Skóla án aðgreiningar og hóf göngu sína árið 2005, nýja 

byggingin sem kennt er við í dag var tekin í notkun árið 2008. Þetta er eini 

hverfisskóli Norðlingaholts sem er frekar nýtt hverfi mitt á milli Elliðavatns og 

Rauðavatns. Sú nýstárlega aðferð skólans að kenna tveimur árgöngum saman, t.d. 

fyrsta og öðrum bekk í hóp, þriðja og fjórða bekk í hóp, á að stuðla að aukinni 

félagsfærni nemenda ásamt því að hver nemandi getur farið á sínum eigin hraða í 

gegnum grunnskólagöngu sína. Þá er öflugt samstarf á milli skólans og heimila þar 

sem skólinn beitir þeirri nýbreytni að tekið er á verkefnum barnsins út frá sérþekkingu 

foreldra þess og svo sérþekkingu starfsfólki skólans. Mikið er lagt upp úr 

samfélagsgildi hverfisins og er markmið skólans að öll börn sem flytja í skólahverfið 

upplifi það að þau séu partur af einni heild. Skólinn lítur svo á að öll kennsla sé 

sérkennsla og allir kennarar því sérkennarar og er því ekki þörf á hugtakið sérkennsla. 

Skólinn býr yfir breiðum hóp fagfólks sem tekur þátt í teymisvinnu og eru 

þátttakendur í því að aðlaga námsaðstæður og námsefni fyrir hvern nemanda. Skólinn 

metur það sem svo að ásamt því að styðja nemendur í námi þurfi einnig að skoða 

skipulag og umhverfi skólans og aðlaga það að þörfum hvers nemanda. Stoðteymi er 

virkt innan skólans sem heldur utan um stoðþjónustu og starfar sem ráðgjafi fyrir 

kennara sem og aðstandendur þegar á við.13   
 

    4.2.1. Viðtal við arkitekta 

Svokallaður hönnunarhópur var stofnaður á vegum Norðlingaskóla sem vann að 

hugmyndum um innra og ytra starf skólans þega hönnun nýs húsnæðis hófst. 

Hópurinn skilaði af sér skýrslu sumarið 2006 og settu þrjár arkitektastofur fram 

hugmyndir um skóla og var ein valin til frekari hönnunar. Ólafur Þ. Hersisson er 

arkitekt á stofunni Hornsteinar arkitektar sem var valin til þess að hanna skólann 

frekar. Stofan notaðist við svokallaða „Design Down“ aðferðarfræði sem felur það í 

sér að taka á stærstu málunum fyrst og færast svo í átt að smátriðunum. Skoðaðar eru  

                                                
13 Norðlingaskóli, sótt 30. október 2013, http://nordlingaskoli.is 
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  Teikning 5. Grunnmynd 1. hæð.  

Teikning 6. Efri mynd er langsnið sem sýnir eina kennslustofuna. Neðri mynd er þversnið.  



 27 

áherslur menningarþátta, samfélagsáskoranir, tækifæri, vonir og eignir. Næst er haft 

til hliðsjónar aðferðarfræði kennslunnar, námsvæntingar, námsferlið og 

námsumhverfið. Hann hrósar þeirri nálgun verkkaupa að leggja áherslu á samvinnu 

skólastjóra, sérkennara og foreldra barna skólans. Skólastjórnendur höfðu þá lagt fram 

skýr markmið þess efnis að skólinn væri fyrir alla og aðgengi væri gott fyrir alla. 

Arkitektarnir ræddu við Hörpu Cilia sem er helsti talsmaður aðgengis fyrir alla og 

hefur unnið gott starf tengdu aðgengi fatlaðra. Haft var að leiðarljósi að notast sem 

mest við dagsbirtuna og er birtu hleypt niður af þakgluggum. Þeir vildu hafa líflega 

liti í skólanum og notuðust við frumlitina og sjónsteypa af dýrari gerðinni var notuð í 

bygginguna sem er íblönduð hvítum lit til þess að byggingin yrði bjartari. Stofan hefur 

tekið út virkni skólans og varð fyrir vonbrigðum með að sumir hönnunarhlutar 

kláruðust ekki sökum fjárskorts. Þeir voru ekki nógu ánægðir með lausn hljóðvistar 

þar sem hún var ekki fullkláruð og í staðinn gripið til bráðabirgðalausna í von um að 

þær lausnir myndu nægja. Ég spurði Ólaf hvaða afstöðu hann tæki til hugmyndafræði 

Skóla án aðgreiningar í samhengi við rými og arkitektúr á Íslandi í dag. Ólafur segir 

stofuna hafa skoðað mikið af þeim skólum innan þessarar hugmyndafræðar og hvað 

þeir væru að gera. Ingunnarskóli væri sá fyrsti hér á landi í þessum takti með opin 

rými og samkennslu. Ólafur telur ógnvænlegt hversu stór opnu rýmin í 

Norðlingaskóla eru, hvert og eitt sé í raun á stærð við heilt einbýlishús og telur hann 

að gríðarlegar væntingar og kröfur hljóti að vera á kennara og nemendur til að þetta 

geti virkað. Hann mælir þó ekki á móti fræðunum en segir að ef stofan væri fengin til 

að hanna prógrammið fyrir svona skóla þá væri hann eilítið hefðbundnari, en þó með 

innbyggðum sveigjanleika.14   

 
    4.2.2. Viðtal við fagaðila skólans  
Sérkennari 3. og 4. bekkjar Norðlingaskóla sat fyrir svörum, hún er útskrifuð frá KHÍ 

árið 2006 og sem þroskaþjálfi árið 1980 ásamt því að hafa starfað við Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins og Safamýrarskóla sem og við sérskóla í Lundi í Svíþjóð.15 Í 

Norðlingskóla eru fjórtán nemendur við Norðlingaskóla veturinn 2013-2014 með 

greiningu á einhverfurófi sem skiptast niður á alla árganga. Það eru fjórir sérkennarar 

í hverjum námshóp í fullu starfi og svo deildarstjóri yfir sérkennurum. Utanumhald  

                                                
14 Hornsteinar arkitektar, munnleg heimild, 4. nóvember 2013.  
15 Norðlingaskóli, sótt 21. nóvember 2013, http://nordlingaskoli.is 
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Mynd 18. Annar helmingur kennslurýmis 3. og 4. bekkjar í Norðlingaskóla. 

Mynd 19. Einn heimakrókurinn í kennslurými 3. og 4. bekkjar í Norðlingaskóla.  
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nemenda með þroskafrávik er því í höndum þeirra og fá þau einstaklingsnámsskrá 

eins og hvert annað barn í skólanum og er séð til þess að þeim séu skapaðar 

námsæðstæður sem henta. Teymisfundur er haldinn tvisvar hverja önn og oftar ef 

þurfa þykir, foreldrar, kennarar, sérkennarar og stundum einhver frá 

þjónustumiðstöðinni og jafnvel þá sálfræðingur mæta á þessa teymisfundi. Hún er 

með litla stofu í horni álmunnar sem hýsir 1. til 4. bekk og sækjast börnin oft í það að 

koma til hennar því það er minna rými og ekki eins mikill hávaði. Ekki mörg börn 

skólans sem eru á einhverfurófinu notast við TEACCH eða SPELL aðferðirnar, sum 

þeirra séu með nokkuð eðlilega greind og eru mjög skilvirk ef þau hafa sjónrænar 

leiðbeiningar um það hvernig skóladagurinn gengur fyrir sig. Námshópar eru 

flokkaðir eftir litum og ef barn er í rauðum hóp þá veit það alltaf hvar rauður á að vera 

yfir daginn. Börn á rófinu byrja daginn á tuttugu mínútum í heimakrók með 

sérkennurum og enda daginn hjá þeim sömuleiðis. Á morgnana er farið yfir daginn og 

skipulagið ásamt hinum börnum bekkjarins og í enda dags er svo samantekt á árangri 

dagsins. Kennurum finnst lýsingin mjög þægileg í öllum kennslurýmum og er hún 

stjórnanleg, einnig er hljóðvistin talin mjög góð og mikilvæg fyrir börnin í 

kennslurýmunum. Notast er við skilrúm á milli 1. og 2. bekkjar og svo 3. og 4. 

bekkjar, yfirleitt er alltaf lokað á milli yngstu bekkjanna því þau séu enn að læra það 

hvernig eigi að umgangast aðra í svona stórum hóp en yfirleitt er opið til hálfs á milli 

3. og 4. bekkjar. Það eru um það bil hundrað og sjö krakkar í einu samnýttu rými og 

þá sex umsjónarkennarar ásamt tveimur stuðningsfulltrúum og sérkennara. Hún segir 

mikilvægt að muna það að aldrei séu hundrað og sjö börn saman í rýminu í einu því 

þeim er skipt í hópa og fara hóparnir í aukagreinar. Stofurnar notast við heyrnatól sem 

börnin geta skráð sig á en reynslan hefur sýnt sig að það gangi í bylgjum. ADHD 

börnin nota þau oft til þess eins að vinna sér inn tíma, til þess að fresta vinnunni. Þau 

reyna að raða börnum upp þannig að þau vinni sem best og sumum einfaldlega vegnar 

illa að vinna innan hóps og þá geta þau fengið að fara upp við vegg eða bakvið 

færanlegt skilrúm sem kennararnir nota óspart ásamt því að hafa þann möguleika að 

geta komið inn til sérkennara í minna rými. Hér sést aftur hvar athugun Mögdu 

varðandi skermingu og minnkun sjónsviðs barns með því t.d. að snúa borðum upp að 

vegg getur haft góð áhrif. Norðlingaskóli hefur ekkert skynjunarherbergi en voru með 

aðstöðu í fyrra fyrir einn dreng sem er ekki lengur í boði, notast er frekar við 

sérkennsluherbergin eða heimakróka ef barn biður um hlé. Börnin vinna með tímavara 

og hafa hvatningabók þar sem þau vinna í 10 mínútur og ef þau klára þær þá 
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Myndir 20-21. Matsalur Norðlingaskóla.  

Mynd 21. 
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fá þau broskarl. Raðað er uppörvandi myndarmiðum við hliðina á verkefninu sem þau 

vinna að og svo mega þau sýna hléspjald ef þau eru orðin of þreytt eða verkefnið of 

erfitt. Sumir vilja þá bara komast í heimakrókinn að hnoðast eitthvað. Þau notast því 

við umbunarkerfi og jákvæðni líkt og Klettaskóli gerir til þess að hvetja börnin áfram 

að vinna. Hún telur stefnuna Skóli án aðgreiningar eiga vel heima í íslensku 

skólaumhverfi en þó sé alltaf hægt að betrumbæta. Að hennar mati hefur viðhorfið 

tekið sem mestum breytingum á hennar starfsferli í sérkennslu og á þá við viðhorf 

almenna kennarans og almennu námshópanna gagnvart þeim krökkum sem hafa 

einhverjar greiningar, það er talið sjálfsagðara að þau hafi sama rétt og við sem 

glímum ekki við þroskahamlanir. Einnig finnst henni skipta máli að hafa þessi opnu 

rými eins og eru í Norðlingaskóla, með þessa stóru námshópa þá býðst frekar að 

breyta hópunum í þessum rýmum. Þau eru sveigjanlegri en hefðbundnu skólarnir með 

litlu kennslustofunum þar sem sveigjanleikinn sé í raun ekki til staðar segir hún og þar 

geti erfiðleikarnir legið fyrir. Húsnæðið almennt skipti miklu máli og vantar frekar 

upp á að það verði bætt frekar en viðhorf samfélagsins gagnvart börnunum.16     

     

 4.2.3. Vettvangskönnun  
Í Norðlingaskóla fylgdi ég dreng í 3. bekka á einhverfurófi sem er einnig greindur 

með kvíða. Það var jólaföndur þennan morguninn og hann sat og dundaði sér við það 

að klippa í pappír. Hann var ásamt tuttugu og fimm öðrum börnum í öðrum helmingi 

rýmisins. Hann sækist mikið á borð kennarans og sýnir henni ítrekað það sem hann er 

hefur klippt. Hljóðvistin var fín þarna megin á meðan þau voru að klippa en þegar 

kom að því að taka til þá varð nokkur óreiða á börnunum og skapaðist töluverður 

hávaði. Eftir þetta sast hópurinn í heimakrók sem er stórt teppi með myndrænum 

leiðbeiningum á veggnum og allir borðuðu ávexti. Hann valdi að sitja fyrir utan teppið 

og var sá eini sem gerði það, hann handlék stóran orkustein og snerti gólfið sem er 

dúkur í sífellu. Hópurinn leystist upp þegar skipt var yfir í stærðfræðitíma og hann fór 

þá fram á gang og týndist þar en skilaði sér svo aftur. Hann var duglegur að dunda sér 

við stærðfræðina en bað mikið um kennarann. Í hinu horni stofunnar var annar 

kennari með skermt af rými og kenndi þar íslensku. Sá kennari bað stanslaust um 

hljóð frá börnunum sem voru í hinu horni stofunnar í stærfræði. Það var stöðugur 

niður allan tímann ásamt því að börn voru á rápi á milli rýma sem truflaði mig sjálfa 

ansi mikið. Eftir frímínútur var mikill óróleiki í börnunum og það tók góða stund að fá 

                                                
16 Sérkennari Norðlingaskóla, munnleg heimild, 8. nóvember 2013.  
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ró yfir svæðið. Ég tók eftir því að hann var duglegur að koma sér í aðstæður þar sem 

krakkar voru að tala saman en hann sjálfur talaði ekkert, fylgdist einungis með og 

börnin sýndu ekki áhuga á að blanda honum inn í samræðurnar eða leikinn. Hann var 

duglegur að fara á sitt svæði hverju sinni en leitaði mikið til kennara allan tímann. 

Áhugavert fannst mér klappkerfi sem kennarar notuðu til að fá hljóð, þá klappar 

kennarinn í einhverjum takti og börnin taka undir og er þetta gert þar til að fá hljóð.  
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5. Samantekt 
Í þessari ritgerð hef ég þurft að tipla á stóru og margt þurft að geyma til betri tíma.  

Einhverfurófið er breitt og ekkert eitt getur gilt fyrir alla, því er mikilvægt að hafa 

möguleika á sveigjanleika innan skólans til þess að mögulegt sé að taka á móti ólíkum 

einstaklingum. Nokkur grunnatriði hafa sýnt sig að séu mikilvægari en önnur, 

ákjósanlegast væri að hafa þau að leiðarljósi við hönnun nýrrar skólabyggingar eða 

við endurbóta skóla sem nú þegar eru til staðar. Lýsing og dagsbirta þarf að vera hægt 

að stjórna, hljóðeinangrun gólfa, veggja og lofts verður að vera mjög góð. Magda 

Mostafa sýndi fram á það að börn sýndu þrisvar sinnum betri svörun á athyglissviði 

með bættri hljóðvist. Skermun eða hólfun er annar mikilvægur þáttur sem verður að 

vera hægt að bjóða upp á, hvort sem það er með færanlegum skilrúmum, minni 

kennslustofum eða herbergjum, þetta minnkar sjónáreiti barnsins. Lykilatriði er að 

bjóða upp á afdrep þar sem barn getur leitað í ef því vantar hvíld frá áreiti eða þarf að 

stimma. 

 Klettaskóli er hólfuð bygging með göngum í allar áttir sem er orðinn of lítill 

fyrir þá starfsemi sem þar er í dag. Vonandi verður viðbyggingin byggð sem fyrst en 

ansi sorglegt er hversu mikið það hefur dregist sökum mótmæla nágranna. Þetta hefur 

leitt til þess að málamiðlanir hafa verið gerðar í hönnun byggingarinnar sem hafa 

komið niður á þeirri forsögn sem gefin var að hálfu starfsfólks skólans, en starfsfólk 

skólans vann mjög náið með arkitektum við þróun hönnunarinnar. Klettaskóli er ekki 

hverfisskóli og hverfið hefur engan hverfisskóla, í flestum tilfellum eru þetta börn úr 

öðrum hverfum borgarinnar sem ganga í skólann og veltir maður því fyrir sér hvort 

umburðarlyndið væri meira ef flest börn hverfisins gengju í þennan skóla. Miðað við 

þá starfsemi sem á sér þarna stað og með tilliti til þess hversu mikla áherslu 

arkitektarnir hafa lagt á að byggingin falli vel inn í umhverfið, þá er ansi sorglegt að 

börnin fái ekki þá aðstöðu sem fyrst, sem þeim sárlega vantar og eiga skilið. 

Arkitektarnir voru meðvitaðir um aðgengi fatlaðra en umhugsunarvert er að ekki er 

búið að kynna sér betur rannsóknir varðandi skynjun einhverfra þar sem um 60% 

barna Klettaskóla eru á því rófi. Enn er þó tækifæri á því að það verði gert, nú þegar 

innra skipulag byggingarinnar verður þróað áfram. Klettaskóli er mjög vel að sér í 

kennsluaðferðum og fann ég mikla næmni í samtali mínu við fagaðila þar varðandi 

líðan, árangur og þarfir barnanna. Notast er við TEACCH aðferðina og hefur það 

virkað vel hjá þeim og sá ég það af eigin raun í vettvangskönnun minni. Hólfunin er 
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að virka vel fyrir börnin og þetta eru litlir bekkir, skynúrvinnsluherbergið er notað 

sem partur af dagskrá dagsins og er mjög mikilvægt sem slíkt.  

 Norðlingaskóli kennir undir merkjum Skóla án aðgreiningar og er byggður 

sem opinn skóli sem þýðir að rýmin eru stór og opin. Skólinn telur ekki sérstaka þörf 

á hugtakinu sérkennsla en þó er stoðteymi virkt innan skólans sem heldur utan um 

stoðþjónustuna, getur verið að stoðþjónusta sé hin nýja sérkennsla? Þessa afstöðu tel 

ég þó einnig setja hugmyndina um sérþarfir barna með greiningu sem sækja skólann, í 

óvenjulegt samhengi. Líkt og með Klettaskóla er skólinn hannaður af arkitektum í 

samráði við starfsfólk skólans ásamt því að innleiða stefnu skólans um að hann sé 

fyrir alla, arkitektastofan vann í samráði við Hörpu Cilia varðandi aðgengi fatlaðra. 

Góð birta er innan skólans og dagsljósið þar í aðalhlutverki ásamt stjórnanlegri 

raflýsingu sem virðist henta mjög vel. Arkitektarnir voru ekki nógu ánægðir með 

lausn hljóðvistar sem kláraðist ekki sökum fjárskorts. Ég velti því fyrir mér hvort 

frekar hefði mátt spara við annað, svo sem hvítu sjónsteypuna sem er mjög dýr og 

spurning hvort að hún sé aðalmálið þegar kemur að hönnun Skóla fyrir alla. Einnig tel 

ég áhugavert að arkitektinum finnist ógnvænlegt hversu stór opnu rýmin eru þar sem 

tveir árgangar eru kenndir saman, hvert og eitt sé á við stærð einbýlishúss. Hefði verið 

hægt að gera þau minni? Hver stjórnar því, arkitektinn eða skólinn? Hefði verið hægt 

að hólfa rýmin betur þó svo að tveir árgangar væru kenndir saman? Sveigjanleiki er til 

staðar í stofunum gagnvart því að börnin fá að læra þar sem þeim þykir þægilegt eða 

eiga betur með að einbeita sér. Sumum er stillt upp við skilrúm, aðrir snúa að 

veggjum og einhverjir fá að sitja í sófa sem er í miðju stofunnar. Þau nota skilrúmin 

mikið en þrátt fyrir það þá upplifði ég mikið áreiti þann dag sem ég eyddi í 

Norðlingaskóla. Áreitið var mest af stanslausum umgangi annarra barna, þau voru að 

fara úr einu horni yfir í annað. Stanslaus niður var í stofunni sem ég þó vandist en 

mikil læti voru þó í börnunum eftir frímínútur og tók dágóðan tíma að ná ró á 

hópnum. Drengurinn sem ég fylgdi virtist alltaf rata þangað sem hann átti að fara en 

mér fannst hann týnast inn á milli stöðva þegar skipt var um fag. Hann var duglegur 

að koma sér í aðstæður þar sem önnur börn voru við leik en sat og fylgdist frekar með 

þeim, þau blönduðu honum ekki inn í samræðurnar eða leikinn. Skólinn hefur ekkert 

skynörvunarherbergi og enga sérstaka aðstöðu fyrir börnin sem þurfa hvíld frá áreiti 

eða til þess að stimma, aðstaða var fyrir einn dreng í fyrra en er ekki í boði lengur. 

Hvert fara þá börnin sem þurfa að komast í ró? Er herbergi sérkennara með stólum og 

borðum nógu gott til þess að núllstilla sig í? Þetta hefði ég talið að væri auðvelt að 

leysa og algerlega nauðsynlegt þar sem það er amk. einn nemandi í hverjum árgangi 
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skólans sem glímir við þessa skynúrvinnsluerfiðleika. Ég hrósa skólanum fyrir þá 

stefnu að námið sé einstaklingsmiðað og mætti það vera í öllum skólum enda eru 

áhugasvið okkar misjöfn og ekki allir sem eru góðir í eða hafa áhuga á stærðfræði, 

ensku, íslensku o.s.frv.  

 Þegar litið er yfir heildina þá vakna ýmsar spurningar. Hvar er talsmaður 

þeirra sem glíma við námsörðuleika svo sem ADHD, ADD og einhverfurófsröskun 

þegar kemur að setningu reglugerða í byggingarreglugerð? Hver er ábyrgð arkitekta í 

því samhengi og hver er ábyrgð þeirra gagnvart skólayfirvöldum? Hversu langt hefðu 

arkitektar Norðlingaskóla átt að ganga varðandi hljóðvistina ef hún var lykilatriði í 

hönnun skólans sem hefur þessi ógnvænlegu, stóru rými? Skermun rýma er notuð í 

báðum skólum en hafa þarf í huga hvenær skermt er af með hag barnsins í huga eða 

hvenær skermt er af með þarfir kennarans í huga. Þessi rannsókn segir mér að margt á 

enn eftir að skoða og fræðsla og þverfaglegt samtal er lykilatriði ef vel á að gera. Hér 

er einungis snert á þessu mikilvæga málefni og klárt mál að bera þarf hag barnsins í 

brjósti fyrst og fremst, ekki pólitík eða tískubylgjum.  
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