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Formáli 

Ritgerðin er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed. gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

með áherslu á sérkennslufræði og skóla margbreytileikans. Viðfangsefni ritgerðarinnar eru 

lífssögur þriggja fyrrverandi nemenda Brúarskóla. Fljótlega eftir að höfundur hóf störf við 

Brúarskóla kviknaði sú hugmynd að veita nemendum Brúarskóla rödd og segja sögu þeirra. 

Það er ósk mín að sögurnar skapi umræður um viðhorf og viðbrögð samfélagsins við 

hegðunarvanda barna. 

Höfundur naut leiðsagnar Guðrúnar V. Stefánsdóttir prófessors í fötlunarfræði og 

kann ég henni bestu þakkir fyrir gott samstarf. Jafnframt vil ég þakka Dr. Kristínu 

Björnsdóttir, sérfræðingi ritgerðarinnar fyrir góðar ábendingar. Það eru forréttindi að starfa í 

Brúarskóla og þakka ég samstarfsfólki mínu fyrir innblásturinn og frábært samstarf í gegnum 

árin.  En fyrst og fremst þakka ég viðmælendum mínum fyrir að sýna kjark og segja sögu sína.  

Takk fyrir samvinnuna strákar. 

Að lokum þakka ég Stellu og stelpunum mínum fyrir endalausan stuðning og 

hvatningu. 
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Ágrip 

 

Viðfangsefni rannsóknarinnar eru lífssögur fyrrverandi nemenda í Brúarskóla. Um er að ræða 

eigindlega lífssögurannsókn sem byggist á viðtölum við þátttakendur. Markmið 

rannsóknarinnar er að fá sýn á upplifun nemenda af veru sinni í Brúarskóla og hinum 

almenna grunnskóla. En jafnframt að nemendur sem takast á við krefjandi hegðun fái rödd 

og tækifæri til að deila reynslu sinni af skólaumhverfinu. Viðmælendur eru þrír fyrrverandi 

nemendur Brúarskóla, en þeir eiga það sameiginlegt að hafa sýnt krefjandi hegðun frá unga 

aldri.   

 Margt bendir til þess að stefnan um skóla án aðgreiningar hafi átt undir högg að 

sækja síðustu ár. Þannig benda rannsóknir til þess að kennarar séu ósammála um 

framkvæmd stefnunnar og að þá skorti tíma og betri aðstæður til að fylgja henni eftir. Hvað 

sem því líður virðast nemendur með krefjandi hegðun eiga erfitt uppdráttar í hinu almenna 

skólaumhverfi. Rannsóknir benda til þess að þeim sé mætt með neikvæðu viðhorfi og að 

einstaklingsbundnum þörfum þeirra sé ekki sinnt sem skyldi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að þátttakendur hafi orðið fyrir útilokun 

og neikvæðu viðhorfi frá hinu almenna skólaumhverfi. Slík viðhorf skólans höfðu neikvæð 

áhrif á bæði líðan og hegðun viðmælenda. Ef tekið er mið af upplifun þátttakanda er ljóst að 

hinn almenni skóli kemur ekki nægilega vel á móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda 

og vinnur því gegn stefnunni um skóla án aðgreiningar.  Rannsóknin gefur jafnframt til kynna 

að Brúarskóli hafi markað djúp spor í skólagöngu viðmælenda minna. Kennsluaðferðir og 

aðstæður skólans höfðu þannig jákvæð áhrif á líðan og hegðun nemenda. Hins vegar 

upplifðu þátttakendur náms- og félagslega einangrun fyrst um sinn eftir útskrift frá 

skólanum, sem gefur til kynna að sérúrræði á borð við Brúarskóla eigi erfiðara með að sinna 

slíkum þáttum. Viðmælendum hefur þó almennt gengið vel að fóta sig í samfélaginu eftir 

útskrift og hafa nýtt sér ýmiskonar færni sem þeir lærðu í Brúarskóla í daglegu amstri. 
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Abstract 

 

The subject of this reasearch are the lifestories of former students of the special school, 

Brúarskóli. The research method being used is life story research and is based on 

unstructured open interviews with pre-selected participants. The purpose of the reasearch is 

to get insight in to student’s experience of their stay in Brúarskóli and also their stay in their 

public schools. The aim is also to give students with behavioral problems a voice and a 

chance to share their experience of the school environment. The three participants are 

former students of Brúarskóli and they have all struggled við mulifaceted behavioral 

problems from early age.  

There are many indications that the official policy of inclusive schools has been under 

a lot of criticism these last years. Research shows that teachers do not agree about the 

implementation of the policy and that they lack the time and resources to implement it. It 

seems that students with behavioral problems are having a hard time adjusting to the public 

-school environment. Studies imply that they are faced with negative attitudes and that their 

individual needs are not met. 

The results of this research indicate that the participants have experienced exclusion 

and negative attitudes in the public- schools environment. These negative attitudes have 

had effect both on the students‘ well-being and behavior. According to the experience of the 

participants it seems that the schools are not meeting the students individual needs and 

thus working against the policy of inclusive education. The research also shows that 

Brúarskóli has had significant effect on my participants‘ school experience. The school‘s 

teaching aproaches and circumstances have had possitive effect on the students well-being 

and behavior. On the other hand, the students experienced educational and social isolation 

after graduation from Brúarskóli, which implies that educational provisions such as 

Brúarskóli find it difficult to prepare students for that. However, The participants have been 

generally successful in the community after their graduation from Brúarskóli. They have 

taken advantage of the skills they learned in the school and used it in their daily life.  

The thesis will be discussing the participants‘ experience of the school environment 

and also the challenges that the school-system is facing regarding inclusive education.  

Special emphasis will be on the attitudes and reaction of the elementary schools to students 

that are dealing with behavioral problems.   
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1 Inngangur    

Umræðan um skóla án aðgreiningar hefur verið áberandi í íslensku skólasamfélagi síðustu ár. 

Kennarar deila gjarnan um inntak stefnunnar og aðstæður grunnskóla virðast ekki þjóna 

hagsmunum allra nemenda. Margt bendir til þess að nemendur með sérþarfir eigi erfitt 

uppdráttar í hinum almenna grunnskóla.  Í stað þess að rýna í aðstæður og skipulag skólans er 

vandinn settur á herðar barnanna og þeim vísað í sérúrræði (Anna Björk Sverrisdóttir, 2010).  

Rannsóknir benda þó til þess að kennarar beri hag allra nemenda fyrir brjósti og vilja hafa 

jákvæð áhrif á nemendur og nám þeirra. Á sama tíma eru kennsluaðferðir hins vegar 

hefðbundnar og taka ekki mið af fjölbreyttum nemendahópi (Gretar L Marinósson og Dóra S. 

Bjarnason, 2016).  

Viðfangsefni ritgerðarinnar eru lífssögur fyrrverandi nemenda Brúarskóla. Einblínt 

verður á sjónarhorn þriggja nemenda sem sýnt hafa krefjandi hegðun í grunnskóla. 

Viðmælendur mínir eiga það allir sameiginlegt að hafa dvalið í Brúarskóla um nokkurt skeið 

eftir að hafa átt erfitt uppdráttar í sínum heimaskóla.  Í ritgerðinni verður nánar fjallað um 

upplifun viðmælenda af skólaumhverfinu. En jafnframt um þær áskoranir sem skólakerfið 

stendur frammi fyrir er varðar kennslu í skóla margbreytileikans. Í því sambandi er 

sérstaklega horft til viðhorfs og viðbragða grunnskóla í garð nemenda með krefjandi hegðun.  

Það er vandasamt að nefna eða flokka nemendur eftir erfiðleikum í skólaumhverfinu. 

Að nefna fyrirbæri er hins vegar hluti af tungumálinu og jafnvel þó að slík greining geti leitt til 

stimplunar, getur hún jafnframt hjálpað utanaðkomandi að sýna ákveðna nærgætni og 

tillitssemi. Gott er að hafa í huga að sú stimplun sem nemendur verða fyrir fer eftir ríkjandi 

gildum í huga fólks (Gretar L. Marinósson og Kristín Þ. Magnúsdóttir, 2016).  

Krefjandi hegðun má skilgreina á margan hátt og hún birtist víða í samfélaginu okkar. 

Slík hegðun er breytileg eftir tíma og aðstæðum en getur birst í óhlýðni, hvatvísi, 

virðingarleysi, ljótu orðbragði og jafnvel ofbeldi gagnvart öðrum (Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2006).  Í rannsókninni verður þannig hegðun skilgreind sem krefjandi og 

rætt um nemendur sem sýna krefjandi hegðun.   
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1.1  Bakgrunnur rannsóknar 

Brúarskóli sem staðsettur er í Reykjavík var stofnaður árið 2003 og er ætlaður nemendum sem 

eiga í alvarlegum geðrænum, hegðunar- eða félagslegum erfiðleikum. Skólinn er hugsaður sem 

tímabundið úrræði fyrir nemendur í 4.-10. bekk. Nemendafjöldi í skólanum er breytilegur en 

að jafnaði stunda þar um 50 nemendur nám á fimm starfsstöðvum í Reykjavík. Í Brúarskóla er 

lögð áhersla á einstaklingsmiðaða kennslu sem miðast við getu og stöðu hvers og eins 

nemanda. Kennt er í litlum hópum þar sem tveir sérkennarar halda utan um hvern bekk. 

Meginmarkmið skólans er að efla félagsfærni og sjálfstraust nemenda í jákvæðu 

námsumhverfi, svo þeir geti snúið til baka í almennan grunnskóla (Brúarskóli, e.d.) 

Rannsakandi hefur sjálfur unnið við skólann um árabil og lengi haft áhuga á að kanna 

nánar hvaða áhrif Brúarskóli hefur á nemendur sem stunda þar nám.  Það er ljóst að aðstæður 

og áherslur skólans eru talsvert ólíkar því umhverfi sem tíðkast í almennum grunnskólum. 

Starfsmenn fylgja nemendum ávallt hvert fótmál og frímínútur líkt og tíðkast annars staðar eru 

ekki til staðar. Allir nemendur eru með hvatningarkerfi þar sem unnið er með ákveðin 

hegðunarmarkmið og sjónrænt skipulag er áberandi í starfinu.  

Eitt af megin markmiðum Brúarskóla er að vinna á jákvæðan hátt að því að bæta hegðun 

nemenda. Þannig á skólastarfið að vera hvetjandi og uppbyggjandi. Nemendum er markvisst 

hrósað fyrir viðeigandi hegðun og kennsluaðferðir miða að því að nemendur fái að njóta sín á 

eigin forsendum (Brúarskóli, e.d.). Nemendur með krefjandi hegðun hafa gjarnan laskaða 

sjálfsmynd og þess vegna getur jákvætt námsumhverfi aukið sjálfstraust nemenda og stuðlað 

að bættum námsárangri.  Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að nemendum sem er hrósað 

fyrir góða hegðun eru mun líklegri að halda áfram á beinu brautinni og standa sig vel. Hins 

vegar hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að kennarar noti hrós lítið í kennslu og enn minna 

þegar nemendur með krefjandi hegðun eiga í hlut (Kern og Clemens, 2007).  Þær niðurstöður 

valda áhyggjum og benda til þess að kennarar eigi erfiðara með að koma auga á styrkleika 

nemenda með krefjandi hegðun. Skipulag og rammi í kringum nemendur eru skýr í Brúarskóla. 

Á hverjum degi sjá nemendur á sjónrænan hátt hvernig skipulag dagsins lítur út. Það er mikil 

áhersla lögð á þennan skýra ramma í skólastarfinu enda hafa rannsóknir leitt í ljós að minni 

líkur eru á að nemendur sýni krefjandi hegðun ef þeir þekkja dagsskipulagið og vita við hverju 

er að búast yfir skóladaginn (Kern og Clemens, 2007).   

Í Brúarskóla er líkamlegu inngripi beitt í þeim tilfellum þegar nemendur er hættulegir 

sjálfum sér eða öðrum. Inngripin eru eru breytileg eftir aðstæðum. Oft er nægilegt að tveir 
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starfsmenn haldi laust í hendur nemanda og leiði hann út úr aðstæðum. Þegar krefjandi 

hegðun birtist á þann hátt að bráð hætta stafi af geta starfsmenn þurft að leggja nemendur 

niður og halda í fætur og hendur. Allir starfsmenn hafa fengið sérstaka þjálfun í að takast á við 

krefjandi hegðun nemenda og að beita líkamlegu inngripi þegar þess gerist þörf. Mikil áhersla 

er lögð á að nota slíkt inngrip eingöngu í ítrustu neyð. Mikilvægt er að minnsta kosti tveir 

starfsmenn sinni hverju inngripi og að þeir beiti eins vægum tökum og unnt er. Öll atvik eru 

skráð nákvæmlega svo unnt sé að kortleggja aðstæður og finna út hvaða þættir í umhverfi 

nemandans urðu til þess að hann missti stjórn á hegðun sinni. Unnið er eftir reglugerð um 

ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum. Í þrettándu grein stendur meðal 

annars; „Ef starfsfólk skóla metur að háttsemi nemenda leiði af sér hættu fyrir samnemendur 

og/eða starfsfólk skóla ber starfsfólki skylda til að bregðast tafarlaust við slíku með líkamlegu 

inngripi til að stöðva nemanda. Líkamlegu inngripi skal aðeins beitt í ítrustu neyð og eingöngu 

þegar ljóst er að aðrar leiðir duga ekki til að forða nemanda frá því að skaða sig og/eða aðra“ 

(reglugerð nr. 1040/2011 13.gr.).  

 

1.2  Markmið og rannsóknarspurning 

Megin tilgangur rannsóknarinnar er að skoða líf og aðstæður þriggja fyrrverandi nemenda við 

Brúarskóla. Rannsóknin er unnin í samræmi við eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem lögð 

er áhersla á að skilja og lýsa ákveðnum mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir,2013). 

Tekin voru þrjú viðtöl sem voru hljóðrituð og afrituð orðrétt. Auk þess voru tekin tvö önnur 

viðtöl við þátttakendur í forvinnu að rannsókninni. Viðtölin voru borin undir þátttakendur, 

síðan var rýnt í frásagnir viðmælenda og þær þemagreindar. Tekið skal fram að þar sem aðeins 

var talað við þrjá viðmælendur hefur rannsóknin ekki alhæfingargildi. Hér er fyrst og fremst 

verið að varpa ljósi á upplifun nemenda sem gefur vísbendingar um stöðu annarra nemenda í 

svipaðri stöðu. Um er að ræða lífssögurannsókn þar sem einblínt er á sjónarhorn þátttakanda. 

Markmið rannsóknarinnar er að fá sýn á upplifun nemenda af veru sinni í Brúarskóla. En 

jafnframt að nemendur með krefjandi hegðun fái rödd og tækifæri til að deila reynslu sinni af 

skólaumhverfinu. Rannsakandi mun þannig leitast við að svara eftirtöldum spurningum;  

• Hvernig upplifðu viðmælendur dvöl sína við Brúarskóla?  

• Hvernig upplifðu viðmælendur dvöl sína í hinum almenna grunnskóla? 

• Hvað tók við eftir útskrift úr grunnskóla?  
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1.3 Gildi rannsóknar 

Höfundur hefur ekki vitneskju um að sambærileg rannsókn hafi verið framkvæmd áður hér á 

landi og telur því brýnt að skoða sögu þessara nemenda til að kanna hvaða áhrif úrræði á 

borð við Brúarskóla hefur á nemendur sem sýnt hafa krefjandi hegðun. Anna Björk 

Sverrisdóttir (2010) gerði vissulega áhugaverða rannsókn um nemendur sem hafa átt erfitt 

uppdráttar í skóla vegna krefjandi hegðunar. Hér verður hins vegar fjallað um nemendur sem 

var vísað í Brúarskóla vegna hegðunar. Þeir hafa þannig bæði reynslu af sérskóla og hinu 

almenna skólaumhverfi.   

Ríkjandi orðræða um börn með krefjandi hegðun er gjarnan neikvæð. Skýringin er 

meðal annars sú að hegðun er ekki aðgreind frá nemandanum og verður þannig 

raunveruleiki nemandans (Helga Þórey Júlíusdóttir o.fl., 2016). Það er því sérstaklega brýnt  

að nemendur með krefjandi hegðun fái tækifæri til að tjá sig um eigin líðan og aðstæður. Lög 

gera jafnframt ráð fyrir því að börn geti tjáð sig um skólagöngu sína (lög um grunnskóla nr. 

91/2008).  Með aukinni þekkingu og skilningi á hegðun barna er líklegra að viðhorf kennara 

verði jákvæðara og sérþörfum nemenda verði sinnt betur. 

Álag kennara vegna krefjandi hegðunar nemenda virðist vera áberandi í skólakerfinu, 

en samkvæmt könnun frá árinu 2012 sögðu þrír af hverjum fjórum kennurum að álag hefði 

aukist vegna hegðunarvanda nemenda (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag 

grunnskólakennara, 2012).  Á síðustu árum hefur umsóknum í Brúarskóla fjölgað jafnt og 

þétt og ekki hefur verið unnt að sinna öllum umsóknum sem berast til skólans um skólavist. 

Það er því ljóst að tilvísendur telja hlutverk Brúarskóla mikilvægt. Skólinn þarf hins vegar 

ávallt að taka mið af þörfum nemenda, en til að svo megi verða er brýnt er að starfsfólk 

Brúarskóla fái vitneskju um líðan þeirra á meðan þeir stunda nám við skólann.  

 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er í sex köflum. Í inngangi er efni rannsóknarinnar kynnt og farið yfir markmið og 

rannsóknarspurningar. Þar er jafnframt rætt um gildi og bakgrunn verkefnisins. Í öðrum kafla 

má finna umfjöllun um fræðilegan bakgrunn ritgerðarinnar. Þar er meðal annars að finna 

umfjöllun um skóla margbreytileikans og áskoranir tengdum þeirri stefnu. Síðan er rætt um 

viðhorf gagnvart nemendum með krefjandi hegðun og þeirri jaðarsetningu sem þeir virðast 

verða fyrir. Í þriðja kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar lýst og þar er rætt nánar um 
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lífssöguformið og hvers vegna hún er talin henta fyrir rannsóknina. Í kaflanum er jafnframt 

farið yfir framkvæmd rannsóknar, val á þátttakendum, gagnaöflun og gerð grein fyrir 

siðferðislegum álitamálum. Sögur viðmælenda sem eru jafnframt niðurstöður rannsóknar er 

að finna í fjórða kafla. Sögurnar eru þrjár og byggja á greiningu upplýsinga sem fram komu í 

viðtölum við þátttakendur. Í fimmta kaflanum er síðan að finna umræður um sögur 

viðmælenda. Þær eru unnar út frá þemagreiningu og þar fléttast saman sjónarmið 

rannsakanda við fræðilegar heimildir og rannsóknir. Í kaflanum er leitast við að svara 

rannsóknarspurningum verkefnisins og þar er jafnframt að finna tillögur til úrbóta í 

skólakerfinu sem voru unnar í samræmi við frásagnir viðmælenda. Í sjötta og síðasta kafla 

ritgerðarinnar koma fram lokaorð höfundar. 

 

2 Fræðilegur bakgrunnur 
 

Í kaflanum verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað um þau 

lög er varða réttindi barna í menntakerfinu. Fjallað verður um neikvætt viðhorf sem 

nemendur með sérþarfir upplifa í skólakerfinu ásamt þeirri félagslegu einangrun sem þeir 

verða fyrir vegna flokkunar og jaðarsetningar. Loks verður fjallað um mikilvægi þess að 

bregðast á réttan hátt við krefjandi hegðun barna. Þannig verður nánar fjallað um mikilvægi 

snemmtækrar íhlutunar, virknimats og stuðningsáætlunar þegar unnið er með slíka hegðun. 

 

2.1 Skóli án aðgreiningar og réttindi barna 

 

Rannsóknin sem hér er unnin tekur meðal annars mið af stefnunni um skóla án aðgreiningar. 

Þó ekki síður á rétti allra barna til menntunar og um að tjá sig um eigin líðan og aðstæður. 

Áður en rýnt er í lög og reglugerðir um þessi málefni má velta fyrir sér hver tilgangurinn sé 

með skólagöngu barna. Segja má að skólaumhverfið sé í eðli sínu fjölbreyttur vettvangur þar 

sem nemendur þurfa að tileinka sér margskonar færni. Gildismat hvers skóla er þó 

mismunandi. Einhverjir skólar leggja jafnvel of mikla áherslu á námsárangur nemenda í stað 

þess að huga að gildum á borð við virðingu og mannúð. Í slíku umhverfi er nemendum sem 

falla ekki í ákveðið mynstur ef til vill ýtt til hliðar þannig að skólinn komi betur út í 
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samanburði við aðra skóla (Gunnar E. Finnbogason, 2004).  En mikilvægasta markmiðið með 

skólagöngu allra barna er að þau verði virkir og gildir einstaklingar í samfélaginu. Í því 

sambandi snýst skólastarf fyrst og fremst um hvernig nemendur geti nýtt sér nám sitt til 

virkrar þátttöku í samfélaginu (Ferguson o.fl.,2012).   

Segja má að Salamanca yfirlýsingin frá árinu 1994 marki ákveðin tímamót varðandi 

réttindi barna til menntunar. Yfirlýsingin sem gefin var út á heimsráðstefnu um menntun 

barna með sérþarfir, hafði mikil áhrif á skólastarf víða um heim. Þar kemur meðal annars 

fram að þarfir nemenda eiga ávallt að vera í fyrirrúmi í allri kennslu í skólum. En jafnframt er 

tekið fram að þrátt fyrir ólíkar aðstæður og bakgrunn barna sé skólinn ætlaður fyrir öll börn. 

Þannig ber yfirvöldum skylda til þess að útvega fjármagn þannig að skólinn geti sem best 

sinnt öllum nemendum. En skólanum ber sömuleiðis að fræða og viðhalda þekkingu 

starfsmanna þannig að þeir geti sinnt nemendum með sérþarfir sem best 

(Menntamálaráðuneytið, 1995).  

Ljóst er að Salamanca yfirlýsingin hafði mikil áhrif á menntastefnuna hér á landi.  

Segja má að innihald hennar sé rauði þráðurinn í stefnunni um skóla án aðgreiningar sem 

hefur verið opinber skólastefna á Íslandi frá því að Salamanca yfirlýsingin kom fram árið 

1994. Hér á landi var þó hugtakið um skóla án aðgreiningar ekki formlega notað fyrr en í 

Aðalnámskrá grunnskóla árið 2006 og síðan í grunnskólalögum frá árinu 2008. Lögin 

staðfesta að stefnan um skóla án aðgreiningar sé opinber stefna skólayfirvalda (Sigrún 

Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016).  

„Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi 

nemenda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda í almennu 

skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi“ (reglugerð um 

nemendur með sérþarfir í grunnskóla, nr. 585/2010).  

Eitt megin markmið stefnunnar er að ólíkir einstaklingar fái tækifæri til að vinna 

saman og kynnast. En jafnframt að nemendur öðlist víðsýni sem þeir myndu eflaust ekki gera 

með því að umgangast eingöngu einsleitan hóp einstaklinga. Þegar skóli án aðgreiningar er 

við lýði er fjölbreytileikinn eðlilegur og sjálfgefin. En þar er sömuleiðis komið á móts við 

þarfir allra einstaklinga (Helga Þórey Júlíusdóttir o.fl., 2016).   

Segja má að merking hugtaksins um skóla án aðgreiningar hafi þróast með tímanum.  

Hin almenna skilgreining gæti gengið út á skólastarf sem stuðlar að jafnrétti og virkri 

þátttöku ólíkra nemenda. Gretar L. Marinósson bendir hins vegar á að þýðing á orðinu 
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inclusion sé vandasöm á íslensku og þess vegna hafi orðasambandið „skóli án aðgreiningar“ 

orðið fyrir valinu. Margir telja þó að neikvæður og þungur tónn ríki yfir skilgreiningunni og  

því var lagt til að nota fremur hugtakið skóli margbreytileikans. Í stað þess að einblína á 

aðgreiningu í skólastarfi vísar hugtakið um skóla margbreytileikans til fjölbreytni nemenda      

(Gretar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016).   

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er réttur barna til menntunar skýrt tekinn fram. 

Þar kemur meðal annars fram að veita skuli öllum börnum jöfn tækifæri til þess að mennta 

sig. Í sáttmálanum er sömuleiðis lögð rík áhersla á að það sé bannað að mismuna börnum 

um aðgengi og að gæta skuli jafnræðis í hvívetna (samningur sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins I hluti/1989). 

 Þessar áherslur koma síðan skýrt fram í nýrri aðalnámskrá grunnskóla frá 2011. Þar 

segir að grunnskólum sé skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt. Hér er átt við öll börn, 

fötluð og ófötluð, langveik, afburðagreind, börn með þroskaröskun, börn úr afskekktum 

byggðarlögum og börn úr minnihlutahópum sem skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða 

menningu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið,2013).   

Í grein Berglindar Rósar Magnúsdóttir, Skóli án aðgreiningar: Átakapólar, ráðandi 

straumar og stefnur innan rannsóknarsviðsins, fjallar hún um  mismunandi kenningar og 

hugmyndafræði stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Eftir að stefnan hlaut viðurkenningu í 

stefnuskjölum UNESCO OG OECD hafa ríkisstjórnir í auknum mæli aðlagað stefnuna og 

skilgreint eftir eigin menntastefnu. Rannsóknir um hugtakið inngildandi menntun (inclusive 

education) eins og Berglind kýs að nefna það, eru því ólíkar og byggja á mismunandi 

þekkingarfræði (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). 

Sérkennslumódelið á sér lengstu söguna og byggir á þeirri hugmynd að 

námsörðugleikar séu í eðli sínu vandi sem barnið sjálft glímir við. Þar er litið svo á, að vegna 

fötlunar, hegðunar- eða námserfiðleika eigi nemandi erfiðara með að standast náms- og 

hegðunarviðmið bekkjar. Þess vegna þarf að aðlaga barnið að ákveðnum viðmiðum 

bekkjarins þannig að það passi í ákveðið norm. Þau börn sem eru langt frá settum 

viðmiðunum þurfa að stunda nám í sérskóla eða sérdeildum (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2016).  

Inngildandi skólaþróun byggir hins vegar á þeirri hugmynd að skoði þurfi fráviks 

hegðun eða námserfiðleika í tengslum við umhverfi barnsins. Hér er til dæmis átt við 

kennslu, aðbúnað og stjórnun innan skólans. Ábyrgðin er í höndum fagfólks hvers skóla sem 
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á að skapa viðeigandi aðstæður fyrir inngildingu. Í slíkri skólaþróun er blöndun nauðsynleg 

þar sem krafan er að öll börn sæki hinn almenna skóla (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). 

Spyrja má hvort mismunandi túlkun á stefnunni valdi ákveðinni óvissu á meðal 

kennara. Rannsókn Hermínu Gunnþórsdóttir bendir til þess að skilningur kennara um 

framkvæmd á skóla án aðgreiningar sé ekki skýr. Þannig ríki óvissa á meðal kennara um 

kennsluhætti sem miða að því að koma á móts við þarfir allra nemenda (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010).  Í rannsókn Hermínu og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar kom fram að 

kennarar voru sammála inntaki stefnunnar um að skólinn ætti að koma á móts við þarfir allra 

nemenda. Að sama skapi töldu kennarar að kröfur á þeirra hendur væru of miklar og erfitt 

væri að sinna þörfum allra nemenda vegna skorts á undirbúningi við skipulag kennslu 

(Hermína Gunnþórsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2014). 

 Þessi sjónarmið koma jafnframt skýrt fram í rannsókninni, Starfshættir í grunnskólum 

við upphaf 21. aldar. Rannsóknin hafði það markmið að veita innsýn í starfshætti grunnskóla 

með þróun í átt að einstaklingsmiðuðu námi að leiðarljósi (Gerður G. Óskarsdóttir,2014). Þar 

kom meðal annars fram að meirihluti fagmenntaðra starfsmanna taldi að undirbúningur 

kennara væri ekki nægilegur til að geta sinnt öllum börnum.  Rannsóknin gaf jafnframt til 

kynna að þær kröfur sem settar eru á herðar kennara varðandi einstaklingsmiðað nám séu 

óraunhæfar miðað við kennsluhætti og aðstæður skólans (Amalía Björnsdóttir og Kristín 

Jónsdóttir, 2014). 

Það er brýnt að allir nemendur fái tækifæri til að stunda nám í fjölbreyttu og 

hvetjandi námsumhverfi þar sem félagslegum þörfum þeirra er sinnt. Það er sérstaklega 

mikilvægt í tilfellum barna með sérþarfir. Þeir nemendur sem sýna krefjandi hegðun og eiga 

erfitt með að stunda nám vegna sértækra námsörðuleika, tilfinningalegra eða félagslegra 

erfiðleika og/eða fötlunar teljast lögum samkvæmt vera nemendur með sérþarfir. Í reglugerð 

um nemendur með sérþarfir í grunnskóla kemur meðal annars fram að nemendur skuli fá 

fjölbreytt nám við hæfi í hvetjandi námsumhverfi og að komið sé á móts við náms- og 

félagslegar þarfir þeirra í skóla án aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).   

Til að skólar séu betur í stakk búnir til að koma á móts við þarfir nemenda er 

nauðsynlegt að rödd þeirra fái að heyrast. Það er sérstaklega mikilvægt þegar kemur að 

nemendum sem eru á jaðrinum, þar sem þau börn fá sjaldan tækifæri til að tjá sig. Réttindi 

grunnskólabarna til að tjá sig um aðstæður og líðan má bæði finna í íslenskum 

grunnskólalögum sem og alþjóðlegum sáttmálum. Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem 
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samþykktur var árið 1989 kemur meðal annars fram að: „Aðildarríki skulu tryggja barni sem 

myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það 

varðar, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska“ 

(samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1989).   

 Í íslensku grunnskólalögunum frá árinu 2008 er sérstaklega fjallað um réttindi barna 

til að tjá sig um aðstæður í skólaumhverfinu. Í þrettándu grein stendur meðal annars: 

„Nemendur eiga rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi námsumhverfi, 

námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem snerta þá. Taka skal tillit til 

sjónarmiða þeirra eins og unnt er“ (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þegar nemendur með 

sérþarfir eru innritaðir í sérskóla ber jafnframt að taka tillit til aðstæðna nemenda og eiga 

þeir rétt á að tjá sig um þá ákvörðun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

 

 

2.2 Viðhorf og flokkun gagnvart nemendum með krefjandi hegðun 

 

Anna Björk Sverrisdóttir gerði lífssögurannsókn með ungu fólki sem hefur átt erfitt 

uppdráttar í grunnskóla. Þar kemur meðal annars fram að þátttakendur upplifa neikvætt 

viðhorf frá kennurum sem hefur áhrif á líðan þeirra. Einnig að skólinn komi ekki nægilega 

mikið til móts við nemendur og að aðstæður samræmist ekki þörfum nemenda með 

krefjandi hegðun. Það vekur sömuleiðis athygli að í rannsókninni upplifðu nemendur að 

vandinn liggi hjá þeim sjálfum en ekki aðstæðum skólans (Anna Björk Sverrisdóttir, 2010).  

Þessar niðurstöður endurspeglast í rannsókn Guðbjargar Ólafsdóttir um viðhorf 

reyndra íslenskra kennara á stefnunni um skóla án aðgreiningar. Í rannsókninni kom meðal 

annars fram að allir kennararnir telja að ákveðin flokkun og jaðarsetning nemenda sé 

áberandi í skólakerfinu. Jafnframt var það mat eins kennarans að nemendur með tilfinninga- 

og hegðunarvanda séu í mestu hættu á að einangrast frá hópnum (Guðbjörg Ólafsdóttir og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2017).  

Það er áhyggjuefni að börn á jaðrinum upplifi neikvæð viðhorf frá kennurum. Það er 

mikilvægt að ávallt sé greint á milli hegðunar og einstaklinga. Um leið og kennarar bera meiri 

virðingu fyrir nemendum sínum og sýna þeim jákvæðara viðmót næst betri árangur. Þetta 

kemur skýrt fram í rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns um 

hegðunarvanda barna í grunnskólum. Niðurstöður þar gefa meðal annars til kynna að minni 
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hegðunarvandi sé til staðar í þeim grunnskólum þar sem viðhorf kennara gagnvart 

nemendum er jákvætt (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006).  

Franski heimspekingurinn Michael Foucault sagði að í raun tæki ríkjandi orðræða 

sífellt breytingum í hverju samfélagi. Þessar breytingar miðast við hugsunarhátt hverju sinni 

þar sem til verður ákveðin menning þar sem vald ríkir yfir minnihlutahópum. Í slíkri 

menningu verða síðan til ákveðnar hugmyndir um hið eðlilega og þeir sem falla ekki í þann 

flokk verða jaðarsettir sem óæskilegir einstaklingar (Helga Þórey Júlíusdóttir o.fl.,2016). 

Spyrja má, hvers vegna er sífellt verið að greina og flokka einstaklinga? Hvaða þörfum er 

verið að þjóna og eru þarfir einstaklingsins ávallt í fyrirrúmi? Fræðimaðurinn Nick Hodge 

hefur talsvert fjallað um þær hindranir sem börn glíma við. Hann bendir á að börn þurfi að fá 

ákveðinn stimpil eða greiningu til að fá viðeigandi aðstoð. En þá er ekki endilega horft til 

þarfa einstaklinga, heldur er markmiðið að hver og einn passi í ákveðna jöfnu sem er ríkjandi 

í hverju samfélagi. Öll stimplun er þannig af samfélagslegum toga og þeir sem með valdið 

fara skipuleggja menntunina hverju sinni (Hodge, 2016).   

Sú flokkun nemenda og jaðarsetning sem virðist eiga sér stað er áhyggjuefni. Spyrja 

má hvort megin markmið menntunar sé að þjóna hagkerfinu og atvinnulífinu. Þessu veltir 

Berglind Rós Magnúsdóttir meðal annars fyrir sér í grein sinni sem fjallar um 

markaðsvæðingu menntakerfisins. Slík samkeppni á milli skóla er talin ýta undir aðgreiningu 

og jaðarsetningu minnihlutahópa. Sömuleiðis er líklegt að fjölbreytni og sköpun minnki í 

skólum sem miða gæði sín við stöðluð próf (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2015).  

Það er mikilvægt að hafa í huga að nemendur með krefjandi hegðun eru gjarnan 

flokkaðir sem slíkir. Oft á tíðum er talað um „erfiða“ eða „óþekka“ nemendur. Kennarar  

myndu ef til vill ekki flokka þá sem „venjulega“ nemendur. En með slíkri orðræðu eru börn 

sett á jaðarinn vegna hugmyndafræði sem samfélagið setur út frá einhverri skilgreiningu um 

hvað sé venjulegt. Slík hugmyndafræði gæti gengið út frá því að hinn venjulegi skóli væri 

aðeins fyrir venjulega nemendur. Slík aðgreining skólans er varasöm og getur breyst í 

ákveðna valdbeitingu. En stofnun sem beitir slíkri hugmyndafræði getur sömuleiðis unnið 

gegn henni (Ólafur Páll Jónsson, 2016). 

Einstaklingsmiðuð nálgun í kennslu er mikilvæg fyrir alla nemendur. Það á ekki síst við  

um nemendur sem sýna krefjandi hegðun og í sumum tilfellum getur það hentað nemendum 

vel að stunda nám tímabundið í sérúrræði. Þó þarf að hafa í huga að nemendur sem eru 

fjarlægðir úr sínu umhverfi og aðgreindir vegna hegðunar eiga í aukinni hættu á að 
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einangrast námslega og félagslega. Þrátt fyrir áherslu á einstaklingsmiðaða nálgun getur slík 

aðgerð jafnvel ýtt undir krefjandi hegðun hjá nemendum (Helga Þórey Júlíusdóttir o.fl., 

2017). 

2.3 Viðbrögð við krefjandi hegðun 

Reiði er tilfinning sem flestir þekkja og hún getur tekið á sig margar myndir. Þegar fólk nær 

að stjórna slíkri tilfinningu, á þann hátt að hún skaði ekki aðra eða valdi truflunum, þarf 

reiðin ekki að vera neikvæð. Bent hefur verið á að mikilvægt sé að kenna börnum að þekkja 

eigin tilfinningar og að hafa stjórn á þeim. En það er ekki síður mikilvægt fyrir kennara að 

hafa stjórn á tilfinningum sínum í aðstæðum þar sem barn sýnir krefjandi hegðun. Í því 

sambandi skiptir máli að sýna yfirvegun og halda ró, jafnvel þó að aðstæður séu krefjandi. 

Um leið og kennarar missa stjórn á skapi sínu aukast líkur á að nemendur bregðist við á 

neikvæðan hátt. Að sama skapi ber að forðast rökræður við nemendur sem sýna krefjandi 

hegðun þar sem slík nálgun getur leitt til frekari reiði barnsins (Shore,2003). 

Það getur verið vandasamt að skilgreina hegðunarvanda í einföldu máli. Samkvæmt 

fræðimanninum James M. Kauffman má skilgreina krefjandi hegðun sem ákveðið atferli er 

ógnar stöðugleika, gildum og öryggi hvers samfélags. Hér er átt við hegðun sem er frábrugðin 

ríkjandi viðmiðum jafnaldra um hegðun í hverju samfélagi (Kauffman og Landrum, 2013).  

Wrestling (2010) sem rannsakaði þætti tengdum hegðunarvanda í bandarískum skólum 

skilgreindi hegðun sem krefjandi þegar hún truflar nám barnsins, hegðun sem skapar hættu 

gagnvart barninu eða öðrum, veldur líkamlegum skaða eða verður til þess að skólastarf 

raskist vegna atferlis nemanda (Snæfríður Dröfn Björgvinsdóttir og Anna-Lind 

Pétursdóttir,2014).  

Þegar barn sýnir krefjandi hegðun skipta rétt viðbrögð fagaðila miklu máli. En það 

getur verið snúið að bregðast við hegðunarvanda sem hefur varað lengi án þess að einhvers 

konar íhlutun hafi átt sér stað. Brýnt er að bregðast fljótt og rétt við vandanum til að koma í 

veg fyrir langvarandi áhrif. Í því sambandi er snemmtæk íhlutun mikilvæg þar sem hegðun 

barnsins er metin. Það skiptir miklu máli að bregðast við með fyrirbyggjandi aðgerðum strax 

á bernskuárum eða eins fljótt og auðið er. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi 

utanaðkomandi stuðnings á fyrstu árum barnsins, en slík íhlutun á bæði að nýtast barninu og 

foreldrum þess (Tryggvi Sigurðsson, 2001). Merki um hegðunarvanda koma gjarnan snemma 

fram hjá börnum og snemmtæk íhlutun er því sérstaklega mikilvæg. Sérstaklega í ljósi þess 
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að börn með krefjandi hegðun eru í talsvert meiri hættu á að dragast aftur úr námslega og 

félagslega en önnur börn (Bradley o.fl.,2008).  

Á bak við krefjandi hegðun barna liggja oftast einhverjir áhrifaþættir sem verða til 

þess að börn sýna ákveðið atferli. Slík hegðun endurspeglar gjarnan vanlíðan og mikilvægt er 

að greina þætti sem orsaka hegðun strax og bregðast rétt við. Í því sambandi er virknimat (e. 

functional behavioral assessment) gagnreynd aðferð. Í slíku mati er upplýsingum safnað með 

beinum og óbeinum athugunum. Í beinum athugunum er lögð áhersla á að meta alla þætti 

hegðunar í aðstæðum nemandans. Slíkar athuganir geta til dæmis farið fram í kennslurými 

eða á skólalóð. Í óbeinum athugunum er aflað upplýsinga með viðtölum við nemandann 

sjálfan, foreldra og kennara. En jafnframt er rýnt í ýmis gögn um nemandann sem geta veitt 

gagnlegar upplýsingar. Rannsóknir hafa gefið til kynna að íhlutun sem byggir á niðurstöðum 

virknimats skili betri árangri en aðrar íhlutanir í vinnu með hegðunarvanda barna (Anna-Lind 

Pétursdóttir, 2010).  

Tilgangur virknimatsins er fyrst og fremst að kortleggja aðdragandann, afleiðingar og 

bakgrunnsáhrifin svo að meta megi þætti sem orsaka krefjandi hegðunina. Í matinu eru 

jafnframt kannaðir bakgrunnsáhrifavaldar (e. setting events). Hér er átt við þætti eins og 

skort á svefni, hungur, veikindi eða færniskort sem hugsanlega getur ýtt undir 

hegðunarvanda (Anna-Lind Pétursdóttir, 2010). Brýnt er að styðjast við fyrirbyggjandi 

aðferðir sem miða að því fjarlægja bakgrunnsáhrifavalda. En það er jafnframt mikilvægt að 

þeir aðilar sem vinna með barnið séu meðvitaðir um slíka áhrifavalda svo að hægt sé að taka 

tillit til misjafnra þarfa einstaklinga (Kern og Clarke, 2005).  

Einstaklingsmiðuð stuðningsáætlun er byggð á niðurstöðum virknimats. Fjölmargar 

rannsóknir hafa sýnt fram á gagnsemi slíkrar stuðningsáætlunar með virknimati. Til að 

mynda leiddi rannsókn Önnu-Lindar Pétursdóttir (2011) í ljós að einstaklingsmiðuð 

stuðningsáætlun með virknimati skilaði talsverðum árangri á leik-, grunn- og 

framhaldsskólastigi (Anna-Lind Pétursdóttir,2011).  Fræðimennirnir Reid og Nelson fjölluðu 

jafnframt um 14 rannsóknir sem gerða voru á árunum 1993-1999. Niðurstöður sýndu allar 

jákvæðar breytingar á hegðun þátttakenda í kjölfar einstaklingsbundinnar stuðningsáætlunar 

með virknimati (Reid og Nelson, 2002). 

Viðbrögð við krefjandi hegðun barna eru gjarnan útilokun og refsing. En þó benda 

rannsóknir til þess að refsingar skili litlum árangri þegar unnið er með hegðunarvanda 

nemenda (Yell o.fl., 2013). Bein kennsla í viðeigandi hegðun er mikilvægur þáttur í 
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einstaklingsmiðaðri stuðningsáætlun. Nemendur sem skortir færni í að sýna viðeigandi 

hegðun í tilteknum aðstæðum þurfa þjálfun sem aðstoðar þá í að taka réttar ákvarðanir 

hverju sinni. Það getur verið erfitt að ætlast til þess að nemendur viti nákvæmlega hvernig 

þeir eiga að bregðast við í ákveðnum aðstæðum. Ef nemandi réttir aldrei upp hönd í 

kennslustofu þarf að kenna honum þá færni. Það má til dæmis gera með sjónrænum 

merkingum á borði eða ákveðinni eftirfylgd frá kennara. Í því sambandi er æskilegt að 

fyrirmælin séu skýr og ekki of mörg. Kennari þarf sömuleiðis að orða ákveðin fyrirmæli á 

þann hátt að nemandinn skilji nákvæmlega hvað hann á að gera. Í stað þess að segja, „núna 

skaltu byrja að læra“, má frekar segja, „núna skaltu sækja íslenskubókina, sem er í efstu 

skúffunni og byrja að læra.“ Jafnframt er gott að orða fyrirmælin ekki sem spurningu þannig 

að nemandi fái tækifæri til að svara með neitun. Til dæmis væri ekki æskilegt að segja; ,,viltu 

sækja íslenskubókina og byrja að vinna?“ Þegar nemandi fylgir fyrirmælum er einnig 

mikilvægt að starfsmaður hrósi honum fyrir með orðum eða jafnvel jákvæðu látbragði. Á 

hinn bóginn er æskilegt að kennari minni nemandann á markmiðin sín þegar hann fer ekki 

eftir fyrirmælum. Þá má endurtaka fyrirmælin og í kjölfarið gefa nemanda 1-2 mínútur til að 

taka ákvörðun ef þörf er á (Yell o.fl., 2013). 

ART (Aggression Replacement Training) kennsla er mikilvægur þáttur í starfi Brúarskóla. 

Aðferðin hefur verið í þróun síðan á sjöunda áratugnum og gengur út á að fyrirbyggja og draga 

úr krefjandi hegðun hjá börnum og ungu fólki. ART byggist á þremur grunnatriðum sem eru; 

félagsfærniþjálfun, reiðistjórnun og efling siðgæðisþroska. Í ART kennslunni eru færniþættir 

kenndir með hlutverkjaleikjum, sýnikennslu og umræðum. Lögð er áhersla á að kenna 

nemendum að setja sig í spor annarra og að bregðast við krefjandi aðstæðum á viðeigandi hátt 

(Glick og Gibbs, 2011). 

Allir nemendur Brúarskóla fara á tíu vikna ART námskeið þar sem unnið er sérstaklega 

með þessa þætti en markmiðið er að nemendur læri að yfirfæra þekkingu sína á aðstæður í 

daglegu lífi. ART þjálfun hefur sannað gildi sitt víða og benda erlendar rannsóknir til þess að 

aðferðin nýtist sérstaklega vel þeim börnum sem greind hafa verið með tilfinninga- og 

hegðunarvanda. Áhersla aðferðarinnar á félagsfærniþjálfun virðist jafnframt auka sjálfstraust 

og samskiptafærni nemenda (Andrea G. Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009).  
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3. Aðferðir 

Hér verður nánar greint frá þeirri aðferðafræði sem beitt var í rannsókninni og hvernig 

framkvæmd hennar var háttað. Jafnframt verður fjallað um val og aðgengi að þátttakendum. 

Loks verður greint frá aðdraganda rannsóknarinnar og frá siðferðislegum álitamálum. 

Um er að ræða eigindlega rannsókn þar sem stuðst er við túlkunarfræðilega lífssögunálgun og 

viðtöl tekin við þátttakendur. Rannsóknin er þátttökurannsókn en er unnin undir áhrifum 

samvinnurannsókna.  

3.1  Lífssagan 

Lífssöguaðferðin er ein af hefðum eigindlegrar rannsóknaraðferðar. Eitt af megin einkennum 

í slíkum rannsóknum er að skilja og túlka aðstæður út frá reynslu einstaklinga. Þannig er 

markmið eigindlegrar rannsóknar ekki endilega að spá fyrir um eitthvað, heldur frekar að skilja 

og lýsa mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir,2013). 

Lífssögurannsóknir hafa notið aukinna vinsælda hér á landi síðustu ár en þær eiga sér 

þó langa hefð innan ýmissa fræðigreina. Guðrún V. Stefánsdóttir gerði til dæmis merkilega 

rannsókn um lífssögur fólks með þroskahömlun. Hún lagði áherslu á að þátttakendur myndu 

lýsa sínu lífi og aðstæðum. Þannig vildi hún að rödd fólks með þroskahömlun myndi heyrast 

(Guðrún V. Stefánsdóttir 2008). Lífssagan leggur áherslu á lífsreynslu og minningar 

einstaklinga. Sagan er sögð með orðum þátttakenda og inniheldur viðhorf, reynslu, tilfinningar 

og lífsferil. Slíkar rannsóknir hafa skilað góðum árangri á ýmsum sviðum og sérstaklega þegar 

hinir ýmsu jaðarhópar eru skoðaðir (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rauði þráðurinn í slíkum 

rannsóknum er sjálf sagan sem er sögð. Hver saga er sögð af fólki sem er í eðli sínu skapandi 

sögumenn og sögurnar sem slíkar þjóna ákveðnum tilgangi. Þær hafa áhrif á hegðun okkar en 

eru á sama tíma ákveðin leið fyrir einstaklinginn til að skilgreina sjálfsmynd sína (Braun og 

Clarke, 2013). Lífssagan gefur fólki sem af einhverjum ástæðum er á jaðri samfélagsins rödd. 

Hingað til hefur fólk sjaldan fengið vitneskju um hvernig börn með hegðunarvanda upplifa 

samfélagið sem þau búa í. Lífssagan gefur fólki tækifæri til að segja frá upplifun sinni og er um 

leið líkleg til að auka skilning á þeim aðstæðum sem það býr við.   

Eins og áður hefur komið fram er stuðst við túlkunarfræðilega lífssögunálgun og 

kenningu um táknbundin samskipti. Þegar frumkvöðullinn, Georg Herbert Mead setti fram 

kenningu um táknbundin samskipti, lagði hann megin áherslu á að þroski væri félagslegt ferli 

sem miðast við hvernig einstaklingar túlka hinn félagslega veruleika. Einstaklingar 
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samfélagsins móta það hverju sinni með samskiptum sínum við aðra. Út frá þessu félagslega 

ferli myndast sameiginlegur skilningur fólks um viðeigandi hegðun í samskiptum á hverjum 

tíma (Mead, 1934).   

 Bandaríski félagsfræðingurinn Herbert Blumer skipti táknbundnum samskiptum í þrjú 

megin atriði. Í fyrsta lagi er atferli fólks bundið við túlkun á hlutum í umhverfi þess. Í öðru lagi 

túlkar fólk hluti í umhverfinu út frá félagslegu ferli sem felst í samskiptum við aðra. Í þriðja lagi 

mótast skilningur fólks á aðstæðum og samfélaginu með gagnkvæmum samskiptum (Blumer, 

1969).  

Náin samvinna rannsakanda og sögumanns er einkennandi fyrir lífssögurannsóknir þar 

sem brýnt er að rödd þátttakenda heyrist og að sagan sé sögð út frá upplifun sögumanns 

(Sigríður Halldórsdóttir,2013). Rannsóknin var unnin undir áhrifum samvinnurannsókna en 

slíkt sjónarhorn í rannsóknum má að mörgu leyti rekja til feminískra og frelsandi rannsókna 

(Walmsley og Johnson, 2003). Á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar áttu sér stað 

ákveðnar samfélagsbreytingar í Evrópu og Bandaríkjunum. Kvennahreyfingar urðu áberandi 

og hinn karllægi veruleiki samfélagsins var gagnrýndur. Fram til þess tíma var gjarnan litið fram 

hjá kvenfólki og reynslu þeirra í hefðbundnum rannsóknum. Femínistar kröfðust breytinga á 

þessu mynstri, en gagnrýndu jafnframt hið hefðbundna fræðistarf sem einkennist af 

aðgreiningu rannsakanda og þátttakanda. Í því sambandi vildu femínistar þróa rannsóknir sem 

draga úr valdi rannsakanda og stuðlar að betra jafnvægi við þátttakendur (Rannveig 

Traustadóttir, 2013).  

Börn með hegðunarvanda hafa gjarnan mætt talsverðu mótlæti í skólakerfinu og 

upplifun þeirra af samfélaginu verið neikvæð. En eitt af megin markmiðum 

samvinnurannsókna er valdefling þátttakenda. Þannig geta jaðarsett börn fengið mikilvægt 

hlutverk og ábyrgð sem getur aukið sjálfstraust þeirra. Þegar sögupersónur fá tækifæri að 

segja söguna sína geta þær jafnframt öðlast betri sýn á eigið líf og unnið úr erfiðri lífsreynslu. 

Þannig geta samvinnurannsóknir stuðlað að jákvæðum breytingum hjá jaðarsettum hópum 

(Walmsley og Johnson,2003).   

 

3.2  Framkvæmd rannsóknar  

Þátttakendur í rannsókninni eru þrír piltar sem eru allir fyrrverandi nemendur Brúarskóla. Þeir 

eiga það sameiginlegt að hafa verið með margþættan hegðunarvanda frá unga aldri sem gerði 

þeim erfitt um vik að stunda nám í almennum grunnskóla. Þeir útskrifuðust allir frá Brúarskóla 
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í 10.bekk eftir nokkurra ára dvöl við skólann. Tveir þátttakendur útskrifuðust fyrst frá 

Brúarskóla á miðstigi, en voru sendir aftur til baka eftir skamma dvöl í öðrum grunnskóla. 

Segja má að rannsóknin hafi verið í undirbúningi í nokkur ár. Fljótlega eftir að höfundur 

hóf störf við Brúarskóla, vaknaði áhugi á að skrifa um fyrrverandi nemendur skólans. Höfundur 

kynntist síðan lífssögunni í háskólanáminu og taldi hana ákjósanlega sem rannsóknarsnið fyrir 

verkefnið. Sérstaklega í ljósi þess að þar fá sögumenn rödd og tækifæri til að deila reynslu sinni 

af dvöl sinni við Brúarskóla. Í forvinnu að rannsókninni tók rannsakandi tvö viðtöl við 

fyrrverandi nemendur skólans sem var hluti af verkefni í háskólanum. Sú vinna rammaði 

verkefnið betur og forgangsatriði urðu skýrari. Báðir þátttakendur í þeirri vinnu tóku jafnframt 

þátt í þessari rannsókn.  

 

3.2.1 Þátttakendur og gagnasöfnun 

Stuðst var við markvisst úrtak þar sem markmiðið var að finna fyrrverandi nemendur 

Brúarskóla sem höfðu dvalið við skólann um hríð og náð að kynnast skipulagi og starfi skólans 

vel. Jafnframt var lögð áhersla á að finna nemendur sem væru útskrifaðir úr grunnskóla og 

orðnir átján ára eða eldri. Gagnaöflun hófst haustið 2019 og lauk um mitt sumar 2020. 

Rannsakandi fékk ábendingar frá skólastjóra Brúarskóla varðandi val á þátttakendum. 

Greiðlega gekk að ná sambandi við piltana sem voru jákvæðir gagnvart verkefninu. 

Rannsakandi ráðfærði sig við stjórnendur skólans áður en haft var samband við 

viðmælendur. Haft var samband við alla þrjá piltana í gegnum samfélagsmiðla þar sem þeir 

gáfu munnlegt samþykki um þátttöku. Þeim var grófum dráttum gerð grein fyrir tilgangi og 

framkvæmd rannsóknar. Áður en viðtölin voru framkvæmd hafði rannsakandi aftur samband 

við þátttakendur og veitti þeim nánari upplýsingar um rannsóknina. Farið var ítarlega yfir 

rannsóknarferlið og tilgang rannsóknar með þátttakendum og var þeim gefin kostur á að gera 

breytingar á rannsóknarspurningum eða koma öðrum athugasemdum á framfæri varðandi 

framkvæmd rannsóknar. Þátttakendur voru allir sáttir með rannsóknarspurningar og gerðu 

engar athugasemdir varðandi aðra þætti í rannsókninni. 

Tekið var eitt viðtal við hvern þátttakanda fyrir sig og voru viðtölin öll um þrjátíu 

mínútur að lengd. Í forvinnu að rannsókninni voru jafnframt tekin tvö viðtöl við þátttakendur 

sem nýttist verkefninu. Eigindleg viðtöl eru ýmist opin eða hálf opin og hafa þann tilgang að 

lýsa félagslegum ferlum eða fyrirbærum í lífi einstaklinga. Í rannsókninni er stuðst við hálf opin 
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viðtöl sem er algeng nálgun í lífssöguviðtölum. Þar er stuðst við punkta sem rannsakandi hefur 

skrifað niður áður en viðtal er framkvæmt. Mikilvægt er að einblína ekki eingöngu á punktana 

þannig að þeir trufli framrás viðtalsins (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Áður en viðtöl voru 

framkvæmd var fengið skriflegt samþykki frá viðmælendum um þátttöku í rannsókninni. Eftir 

viðtölin var upplýsingum úr viðtölum safnað saman og þær bornar undir þátttakendur. Þá var 

þeim gefin kostur á að bæta við upplýsingum eða gera aðrar breytingar. Lagt var upp með að 

sögupersónur lýstu lífi sínu og ákveðnum tímabilum eða atvikum sem þeir töldu að skipti máli. 

Ekki var stuðst við ákveðnar spurningar, heldur punkta og ákveðin atriði sem þurftu að koma 

fram. Leitast var eftir að ná flæði í viðtölin og skapa aðstæður þar sem þátttakendum leið vel. 

Staðsetning viðtala var valin í samráði við þátttakendur og völdu þeir allir að hittast á kaffihúsi.  

Viðtölin voru tekin upp á símtæki með fullu leyfi þátttakenda og sjálfar sögurnar voru ritaðar í 

samræmi við frásögn drengjanna.  

Viðtölin við þátttakendur voru hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt. Í kjölfarið reyndi 

höfundur að finna þætti í frásögnum viðmælenda sem mörkuðu skólagöngu þeirra og höfðu  

áhrif á líf þeirra. Rannsakandi hófst síðan handa við að túlka viðtölin og skapa sögur sem 

myndu varpa ljósi á upplifun þátttakenda. Viðmælendur lásu í kjölfarið sögurnar og fengu 

tækifæri til þess dýpka þær. Þeir voru allir sáttir með sögurnar og aðeins ein athugasemd kom 

fram þar sem höfundur hafði sagt rangt frá. Lífssögurnar sjálfar voru  greindar út frá svokallaðri 

þemagreiningu (Braun og Clarke,2013). Leitað var eftir endurteknum hugmyndum og 

athöfnum í sögunum í þeim tilgangi að skapa heildstæða mynd af reynslu þátttakenda. Í 

greiningunni urðu til þrjú meginþemu sem eru eftirfarandi: Aðstæður Brúarskóla, 

viðbrögð/viðhorf við hegðunarvanda og hvað tók við eftir Brúarskóla. Höfundur setti síðan 

fram tillögur til úrbóta í samræmi við frásögn viðmælenda. Þeir fóru síðan yfir þær tillögur og 

fengu tækifæri til að breyta þeim. 

Eins og áður kom fram var rannsóknin unnin undir áhrifum samvinnurannsókna. Hins 

vegar má segja að verkefnið hafi þróast í þá átt að flokkast sem þátttökurannsókn sem er 

tegund eigindlegra rannsókna. Flokka má slíkar rannsóknir eftir rannsóknarefni hverju sinni og 

hversu víðtæk áhrif þær hafa á viðfangsefnið. Hér er þátttökurannsóknin unnin í félagslegu 

samhengi þar sem markmiðið er að fá meiri dýpt í viðtöl við þátttakendur. Þátttökurannsóknir 

eru þannig ákveðið verkfæri til að koma á samfélagslegum umbótum (Sigríður 

Halldórsdóttir,2013).   
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Þess ber þó að geta að unnið var eftir mörgum gildum samvinnurannsókna og samvinna var 

góð við þátttakendur. Þannig gafst þátttakendum tækifæri til þess að hafa áhrif á 

rannsóknarspurningar, gera breytingar á lífssögunum eða koma með aðrar tillögur varðandi 

uppbyggingu rannsóknar. Þó sköpuðust ekki þær aðstæður svo að telja megi rannsóknina sem 

samvinnurannsókn samkvæmt fræðunum.  

 

3.2.2  Siðferðisleg atriði 

Í rannsókninni voru til umfjöllunar viðkvæmar upplýsingar um nemendur sem hafa átt erfitt 

uppdráttar í grunnskóla. Þar sem rannsakandi er sjálfur starfsmaður Brúarskóla var hann 

meðvitaður um ákveðin tengsl við þátttakendur. Höfundur gerði sér grein fyrir að hann gæti 

haft áhrif á rannsóknina sem fyrrverandi kennari viðmælenda. Í því sambandi var hann 

jafnframt upplýstur um eigin valdastöðu gagnvart þátttakendum. Rannsakandi hefur ákveðnar 

efasemdir um að stefnunni um skóla án aðgreiningar sé fylgt eftir í hinum almenna grunnskóla. 

Það var mikilvægt að ýta þeim skoðunum til hliðar í viðtölunum svo að spurningarnar yrðu ekki 

leiðandi. Ákveðin hætta var jafnframt til staðar um að viðmælendur væru hræddir við að 

gagnrýna starfshætti í Brúarskóla í návist núverandi starfsmanns skólans.  Rannsakandi tók því 

sértaklega fram við þátttakendur að þeim væri óhætt að segja sínar skoðanir um skólann, 

hverjar sem þær væru. 

Áður en þátttakendur samþykktu að taka þátt rannsókninni fengu þeir greinargóðar 

upplýsingar um tilgang verkefnisins þar sem kom skýrt fram að þeir gætu hætt þátttöku 

hvenær sem er. Í kjölfarið var fengið upplýst samþykki, bæði munnlega og skriflega frá 

viðmælendum. Þeim var gefin kostur að velja sér gervinöfn þar sem nafnleyndar er gætt.  Einn 

viðmælandinn vildi ekki velja sér nafn sjálfur og kaus að rannsakandi myndi velja nafn fyrir sig. 

Í rannsókninni er öðrum skólaúrræðum fyrir utan Brúarskóla og Námsflokka Reykjavíkur 

jafnframt gefin önnur nöfn þar sem aðrir skólar skipta ekki megin máli fyrir efni 

rannsóknarinnar. Loks er öllum nöfnum starfsfólks og nemenda Brúarskóla sem fram koma í 

rannsókninni breytt. 

Gjarnan er talað um fjórar höfuðreglur í siðfræði rannsókna en þær eru 

sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðareglan, og réttlætisreglan. Samkvæmt 

velgjörðareglunni er það í höndum rannsakanda að framkvæma rannsóknir sem eru líklegar til 

hagsbóta fyrir allt mannkyn. Réttlætisreglan leggur áherslu á að hver og einn fái það sem hann 
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eða hún á skilið. Þar eru minnihlutahópar sérstaklega verndaðir fyrir áhættu sem kann að 

skapast (Sigurður Kristinsson, 2013). 

 Í þessu tiltekna verkefni lagði rannsakandi megin áherslu á sjálfræðis- og 

skaðleysisregluna. Sjálfræðisreglan leggur áherslu á virðingu fyrir manneskjunni og um leið að 

sjálfræði hennar sé gætt. Í því sambandi er mikilvægt að þátttakendur séu vel upplýstir um 

tilgang rannsóknarinnar og að þeim sé valfrjálst að taka þátt. Skaðleysisreglan gengur hins 

vegar út á mikilvægi þess að þátttakendur verði ekki fyrir óþörfum skaða. Í því samhengi er 

mikilvægt að rannsóknir feli ekki í sér ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur (Sigurður 

Kristinsson, 2013). 

  Á sama tíma og rannsakandi er gagnrýninn á viðfangsefnið þarf hann að sýna ákveðna 

samkennd og umhyggju fyrir viðmælendum. En fyrst og fremst þarf að gæta þess að sögumenn 

verði ekki fyrir óþarfa skaða (Sigurður Kristinsson, 2013). Í rannsókninni þurfti rannsakandi að 

skyggnast inn í líf einstaklinga þar sem viðmælendur rifjuðu upp erfiða atburði úr fortíðinni. 

Lögð var áhersla á að þátttakendur mættu sleppa að svara spurningum ef þeim þætti erfitt að 

rifja upp ákveðna atburði. Viðmælendur mínir sýndu hins vegar áhuga og vilja til þess að svara 

öllum spurningum. Einn viðmælandinn kaus að kafa ekki of djúpt í erfiða reynslu sem hann 

hafði upplifað, en hinir tveir áttu auðveldar með að tjá sig um slíka reynslu. 

 

4. Niðurstöður og sögur 

Hér verður sögum viðmælenda minna gerð skil. Sögurnar eru skrifaðar í þriðju persónu og 

eru unnar út frá viðtölum við þátttakendur. Mikilvægt er að raddir viðmælenda heyrist og af 

þeirri ástæðu eru sögurnar jafnframt að hluta sagðar með beinum orðum þátttakenda.  

4.1 Einar 

Einar er nítján ára piltur uppalinn í Reykjavík. Hann ólst upp í úthverfi höfuðborgarsvæðisins 

og grunnskólaganga hans hófst í hverfisskóla í fyrsta bekk. Einar á minningar frá fyrsta bekk 

þar sem hann átti það til að missa stjórn á skapi sínu. Í raun einkenndust fyrstu fjögur ár hans 

í skólanum af erfiðleikum þar sem Einar átti erfitt með að stjórna skapi sínu. Hann átti í 

erfiðleikum með samskipti við aðra nemendur og í slíkum aðstæðum brást hann stundum við 

á ofbeldisfullan hátt. Einar var þá tekinn út úr bekknum og látinn vinna í minni hópi sem 

reyndist honum ágætlega. Honum leið betur í slíkum aðstæðum.   
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Þegar Einar lítur til baka á fyrstu árin í grunnskóla upplifir hann hegðun sína sem 

óásættanlega og að lokum hafi eitthvað þurft að láta undan. Hann var rekinn úr skólanum 

vegna ofbeldishegðunar í fjórða bekk.  Það var á þeim tímapunkti sem Einar heyrði fyrst af 

Brúarskóla og að lokum var hann „settur” þangað, eins og hann orðar það.  Móðir Einars taldi 

rétt að taka þessa ákvörðun í ljósi þess sem hafði gengið á í skólanum. Fyrst um sinn var 

Einar ekki sáttur með þessa ákvörðun, en eftir nokkra umhugsun var hann tilbúinn að prófa 

eitthvað nýtt: 

Þá einmitt heyrði ég fyrst af Brúarskóla, þá var maður víst settur þangað. [...] Já, þú 

veist, mamma sagði mér bara eitthvað, ég held, ef ég man rétt, þá sagði hún bara, 

þetta er komið nóg, skilur þú, ég ætla að setja þig í þennan skóla [Brúarskóla] Ég tók 

því  frekar illa fyrst en svo fannst mér bara alltí lagi að prófa eitthvað nýtt. 

Einar hóf nám í Brúarskóla þegar hann var í fimmta bekk. Skólagangan þar fór illa af stað og 

var Einar lengi að aðlagast aðstæðum skólans. Ramminn í Brúarskóla er nokkuð stífur og 

margar reglur sem nemendur þurfa að fylgja í skólastarfinu. Þegar Einar hafði lært á 

regluverkið fannst honum það hjálpa sér að ná árangri í skólanum. Hann taldi reglurnar þó 

full margar til að byrja með, en um leið og hann hafi áttað sig á inntaki þeirra fór honum að 

ganga betur: 

Það gekk rosalega illa. Ég var náttúrulega rosalega lengi að aðlagast og já sko,  

byrjunin [í Brúarskóla] var náttúrulega rosalega erfið. [...] Það er náttúrulega rosalega 

mikið af reglum. En eftir nokkra mánuði þá venstu þeim alveg rosalega mikið. Um leið 

og þú ert með þær allar á hreinu þá ertu með þetta alveg 100% sko. 

Hann missti annað slagið stjórn á skapi sínu og í nokkrum tilfellum þurfti starfsfólk að beita 

líkamlegum inngripum. Það var erfið upplifun fyrir Einar, en þegar hann lítur til baka hefur 

hann skilning á slíkum inngripum og sér ekki hvernig starfsfólk gat brugðist öðruvísi við: 

Jú, þetta var rosalega erfitt, ég viðurkenni það. Mér leið ekki vel… En jú jú, mér finnst 

að allir kennararnir haf gert sín verk [Beiting á líkamlegum inngripum] rétt. Þið 

[Starfsfólk Brúarskóla] gerðuð allt rétt…þið hvorki meidduð okkur eða neitt þannig, 

sem ég hef tekið eftir allavega. Þú veist, ég held að það sé ekkert hægt að gera neitt 

annað. Það nefnilega er ekkert svo mikið af valkostum sko. 

Með tímanum fann Einar fyrir meira öryggi í skólanum og reiðiköstin urðu færri. Þegar 

honum leið illa, eða varð reiður, lærði hann að ganga út úr aðstæðum. Þannig fékk Einar 

svigrúm til að fara út úr kennslustofu og út á skólalóð, þar sem hann gat jafnað sig án þess að 

einhver væri að trufla hann. Einar segir að þetta hafi skipt sköpum fyrir hann. Þegar hann 
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varð reiður átti hann erfitt með að hugsa skýrt, og oft á tíðum var hann reiður út í sjálfan sig. 

Í slíkum aðstæðum fannst honum lykilatriði að fá ferskt loft eða tíma til að jafna sig í einrúmi: 

Það er rosalega mikilvægt að geta tekið svona cooldown [Ganga út úr aðstæðum]. Að 

bara vera einn.  Þú ert brjálaður útí sjálfan þig og þú ert rosalega reiður. En þegar 

maður fær ferskt loft, það er rosalega mikilvægt. Ég hef tekið eftir því. Ég veit ekki 

með aðra nemendur en þetta hjálpaði rosalega. 

Einar sótti ART tíma sem hann hafði gaman af og þar lærði hann að nýta sér reiðistjórnun í 

krefjandi aðstæðum. Í ART var meðal annars farið yfir svokallaðan reiðistjórnunarhring, sem 

er myndrænn og hjálpar nemendum að sjá hvar þeir eru staddir í ferlinu og hvernig þeir geta 

unnið sig til baka. Einar er reyndar enn með þennan lista útprentaðan í veskinu í dag. En ART 

kennslan var svo miklu meira en reiðistjórnun.  Þar var til dæmis farið í leiki og horft á 

fræðslumyndbönd eða bíómyndir: 

En svo, náttúrulega eins og John [ART kennari], hann kom mér á réttar slóðir. Það var 

náttúrulega reiðistjórnunarhringurinn. Það hefur reynst mér mjög vel, eins og, já, ég á 

ennþá, ég bað John að prenta út, svona lítinn kassa af reiðistjórnunarhringnum. Hann 

er alltaf í veskinu mínu og fer ekki frá mér. Þannig að, já það er búið að hjálpa mér 

rosalega. Þannig að já, ég þakka John rosalega mikið fyrir. Hann kenndi mér mikið. [...] 

Og svo var það píluleikurinn, ég gleymi honum aldrei. Það var rosalegt sko. [...] Síðan 

horfðum við á Stan Lee Superhumans. Ég man rosalega mikið eftir því. Við horfðum 

mikið á það með John. 

Einar á góðar minningar frá skólastarfinu í Brúarskóla. Hann minnist sérstaklega á smíðatíma 

þar sem honum gekk sérstaklega vel. Þar kviknaði áhugi hans á smíði og enn í dag hefur Einar 

mikinn áhuga á öllu sem tengist smíði. Í smíðakennslunni voru fáir nemendur sem hentaði 

Einari vel. Hann fékk mikið frjálsræði í tímanum og góða einstaklingsmiðaða kennslu: „Sko, 

Finnur [smíðakennari] náttúrulega bjargaði mér rosalega, af því að þú veist, að hann kom 

mér inní smíðaheiminn sko. [...] Og ég, mér fannst ég vera rosalega frjáls hjá honum“.  

Hann minnist jafnframt á undirbúning jólanna þar sem nemendur unnu skemmtileg 

föndur verkefni: „Ég man ennþá eftir jólunum á fyrsta ári sko. Þegar við vorum að búa til 

stjörnurnar sko, ég gleymi því aldrei sko. Það voru góðar minningar“. 

Fljótlega fór Einar að blómstra í skólastarfinu og honum gekk flest í haginn. Hann var með 

hvatningarkerfi í skólanum sem hentaði honum einkar vel. Hann var með hvatningarbók þar 

sem hann var með einstaklingsbundin markmið sem hann þurfti að ná til að fá umbun.  Einar 
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hefur nýtt sér inntak hvatningarkerfisins eftir að hann útskrifaðist frá Brúarskóla. Hann setur 

sér reglulega markmið og reynir að fylgja þeim eftir:  

Það hjálpaði mér rosalega mikið. Bara að hafa einhver markmið. Eins og í dag ennþá, 

ég hugsa alltaf útí framtíðina og að hafa markmið. Ég er að fara að gera stöff um 

helgina sem ég er búinn að plana fyrirfram. Þannig að þú veist, ég er alltaf með 

einhver markmið yfir vissan tíma. 

Hluti af hvatningarkerfinu í Brúarskóla var að hann gat verið kjörinn nemandi vikunnar fyrir 

góða hegðun í skólanum. Næstu mánuði fékk hann þá viðurkenningu í hverri viku og það lá í 

loftinu að Einar myndi fljótlega útskrifast frá Brúarskóla. Hann útskrifaðist frá Brúarskóla eftir 

veturinn og hóf nám í sjötta bekk í Elliðarárskóla.  Tíminn þar reyndist honum erfiður þar sem 

aðstæður og umhverfi skólans hentuðu ekki þörfum Einars. Skapköstin sem voru áberandi á 

yngri árum tóku sig upp aftur og hegðun hans virtist gjörbreytast á stuttum tíma. Einar 

viðurkennir að honum hafi liðið illa í þessum aðstæðum og að hans sögn sýndi hann 

óásættanlega hegðun. Sú breyting frá því að fara frá Brúarskóla, yfir í nýjar og óþekktar 

aðstæður í öðrum skóla varð honum um megn. Stundum reyndi hann jafnvel að ýkja 

krefjandi hegðun í þeirri von um að verða sendur aftur í Brúarskóla. Sú varð raunin og eftir 

stutta og erfiða dvöl var Einar sendur aftur í Brúarskóla: 

Það fór allt í fokk, það er best að orða það þannig. Ég bara náttúrulega var bara 

snargeðveikur, ég tók reiðiköst á hverjum einasta degi. Ég held að það hafi bara verið 

af því að mig langaði frekar að vera í Brúarskóla, mér leið miklu betur, ég þekkti alla 

þar. Ég þekkti svona ekki beint alla í Elliðarárskóla. [...]  þetta var bara ekki staðurinn 

fyrir mig, ég bara gat ekki sagt það, sem ég vissi alveg sjálfur á þeim tíma. Já, mér leið 

bara ekki vel. Ég var bara ekki á réttum stað, ég held að það sé best að orða það 

þannig. 

Þegar hann hóf aftur nám í Brúarskóla var hann kominn í sjöunda bekk. Einar hafði ekki hug á 

því að fara í annan grunnskóla og það varð fljótlega ljóst að hann myndi klára 

grunnskólagöngu sína í Brúarskóla. Honum leið vel að komast í rammann og skipulagið sem 

hann þekkti svo vel: 

Mér leið tíu sinnum betur.  Ég þekkti alla, ég var kominn aftur á minn stað. Það 

passaði bara allt saman. [...] Já, þetta var eiginlega bara minn staður sko. [...] Já, ég er 

feginn að hafa klárað í Brúarskóla. Hefði ég ekki gert það, veit ég ekki hvar ég væri í 

dag sko. 

 Einar kláraði sjöunda bekkinn og færðist síðan yfir á unglingastigið, en starfið þar er aðeins 

frábrugðið því sem tíðkast á miðstiginu. Unglingadeildin er í öðru húsnæði og skipulag 
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kennslurýmis er með öðrum hætti. Þar hitti hann jafnframt aðra nemendur sem hann hafði 

ekki verið í miklum samskiptum við áður.  Það tók því smá tíma fyrir Einar að aðlagast nýjum 

aðstæðum í unglingadeild. Hann var hins vegar með sömu markmið, rútínan var sú sama og 

fljótlega var hann kominn á gott ról. Dvölin í unglingadeild gekk almennt vel og á vorönn 

2018 útskrifaðist Einar frá Brúarskóla eftir um fimm ára dvöl. 

Nú tók við nýr kafli í lífi Einars og markmið hans var að skrá sig í bifvélavirkjun í 

framhaldsskóla. Áður en að sá draumur yrði að veruleika þurfti hann þó að vinna upp 

námslegan grunn sem var ekki til staðar. Hann fór því í Námsflokka Reykjavíkur um haustið til 

að klára grunnskólaprófið. Það reyndist Einari erfitt að fara úr rammanum í Brúarskóla og 

hefja nám á nýjum stað. En það hjálpaði honum mikið að þekkja nemanda úr Brúarskóla sem 

var samferða honum í náminu. Hann eignaðist jafnframt sína fyrstu kærustu og fljótlega fór 

honum líða betur í skólanum. Einar náði að klára Námsflokkana og hóf því nám í 

framhaldsskóla eftir áramótin: 

Mjög erfitt til að byrja með [í Námsflokkunum]  En náttúrulega, ég var með Fannari 

[samnemanda úr Brúarskóla] í námsflokkunum. Það hjálpaði að þekkja einhvern. [...]  

Ég eignaðist svo mína fyrstu kærustu. Já, já það hjálpaði mér alveg rosalega mikið sko. 

Þegar Einar hóf nám við framhaldsskóla tók hann eftir því að kennarinn hans úr gamla 

hverfisskólanum myndi kenna honum.  Einar var ekki sami nemandi og hann var á fyrstu 

árum skólagöngu sinnar og hann hugsaði með sér að jafnvel myndi gamli kennarinn hans 

mæta honum með ákveðnum fordómum. Hann tók því þá ákvörðun að fara beint til hans og 

tjá honum að hann hefði verið í Brúarskóla þar sem hann hefði tekið út mikinn þroska og 

lært nýja færni. Einari fannst þetta mikilvægt uppá framhaldið í skólanum. Samskiptin við 

kennarann urðu í framhaldinu góð og hann aðstoði Einar að koma undir sig fótunum í 

skólanum: 

Og það sem ég gerði, ég var náttúrulega orðinn vel þroskaðri, ég sagði bara við 

Sigga[gamli kennarinn úr hverfisskólanum]; „heyrðu, ég fór í Brúarskóla í fimm ár og 

ég er tíu sinnum betri en ég var þá. Þú hefur ekkert til að óttast um eða neitt“. Þá 

einmitt, þá sá hann bara, já ok, hann er búinn að breytast rosalega. [...] 

Hann[kennarinn] einmitt, hann kom mér svo vel inní grunninn í framhaldsskólanum.  

  Í framhaldsskólanum voru jafnframt gamlir bekkjarfélagar úr gamla hverfisskólanum. Eftir 

erfitt tímabil þar og dvölina í Brúarskóla hafði hann misst tengsl við þessa krakka. Hann náði 
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þó að vinna traust nokkurra til baka og átti í góðum samskiptum við flesta gamla 

samnemendur. 

Bóklegt nám í framhaldsnáminu reyndist Einari erfitt. Honum gekk mjög vel í öllum 

verklegum greinum en átti erfitt með að ljúka við bóklega skylduáfanga:  

Ég hætti [í framhaldsskóla], það var bóklega [námið] sem tók mig alveg niður sko. Það 

var rosalega mikið bóklegt. Ég var með tíur í öllu verklegu en svo var ég með allt fyrir 

neðan sjö í bóklegu. Það var það sem skemmdi pínu fyrir mér sko. 

Eftir þrjár annir ákvað hann að taka sér pásu frá náminu og fara að vinna. Einar er bæði 

verklaginn og duglegur í vinnu. Hann hefur unnið ýmis störf, meðal annars í fiskvinnslu og á 

bifvélaverkstæði þar sem hann starfar í dag. Hann hefur mikinn áhuga á bílum og markmið 

hans er að klára bifvélavirkjun og að stofna dráttarfyrirtæki.  

Einar telur að kennarar í hinum almenna grunnskóla geri sér ekki alltaf grein fyrir 

þeirri vinnu sem á þér stað í Brúarskóla. Hann vill sjá kennara sýna meiri skilning á 

hegðunarvanda og gefa nemendum tækifæri til þess að bæta sig: 

Það eru ekkert allir kennarar sem skilja hvað er í gangi í rauninni.  Þau [kennarar] gera 

sér ekki grein fyrir því hversu mikið Brúarskóli hefur breytt fólki. Það er svo mikið af 

kennurum sem gefa ekki sénsa sko. Mér finnst það rosalega leiðinlegt. 

Einar er einkar þakklátur fyrir dvöl sína við Brúarskóla. Hann er reyndar mjög skýr í þeirri 

afstöðu og segir einfaldlega að skólinn hafi bjargað lífi sínu: „En Brúarskóli bjargaði bara lífi 

mínu. Það er bara þannig. Hjálpaði mér bæði andlega og heilbrigðislega líka. Hjálpaði mér 

alveg rosalega mikið“. 

4.2 Gunnar 

Gunnar er tvítugur piltur, uppalinn í Reykjavík þar sem hann hóf grunnskólagöngu sína í 

Blómvallaskóla. Hann man lítið eftir fyrstu þremur árunum en í fjórða bekk leið honum ekki 

vel í skólanum. Hann var lagður í einelti og Gunnar upplifði ákveðið skilningsleysi starfsfólks í 

því sambandi. Hann átti erfitt með að hemja skap sitt í aðstæðum þar sem hann upplifði 

einelti og stundum brást hann við með ofbeldisfullri hegðun. Slíkar uppákomur urðu fleiri 

með tímanum og á endanum var hann rekinn úr skólanum. Gunnar man lítið frá þeim tíma: 

Það var mikið svona, bara lagður í einelti og svona, og starfsmenn ekkert að gera í því 

og svona. [...] Og það endaði á því að ég var rekinn úr skólanum. [...] Já, einhvern 

veginn þú veist, þeim fannst örugglega bara einfaldara að losna við mig í staðinn fyrir 

aðra. 
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Gunnar telur að skólastjórinn hafi vísað honum úr skóla þar sem hann hafi legið best við 

höggi og þetta hafi verið einfaldasta lausnin. Í stað þess að vinna með gerendur eineltisins og 

skoða þætti í umhverfi Gunnars sem höfðu áhrif á hegðun hans, var honum meinað að 

stunda nám í sínum hverfisskóla. Eftir brottreksturinn fór Gunnar á Barna– og 

unglingageðdeild í stuttan tíma.   

Á fundi í Blómvallaskóla var síðan tekin ákvörðun um að Gunnar myndi hefja nám við 

Brúarskóla í fimmta bekk. Gunnar hafði lítið um þessa ákvörðun að segja. Framundan var 

dvöl í nýjum skóla sem hann vissi ekkert um: „Ég heyrði það [Ákvörðun um að fara í 

Brúarskóla] bara á einhverjum fundi í skólanum. [...] Vissi eiginlega ekkert um þetta sko“. 

 Í Brúarskóla voru nýjar og öðruvísi aðstæður sem honum leist ekkert sérstaklega á í 

upphafi. Skólinn var lítill og mikið um reglur sem tók tíma að læra á.  Dvölin í Brúarskóla var 

nokkuð erfið fyrst um sinn. Sérstaklega þar sem hann þekkti ekki aðstæður á þessum nýja 

stað:  

Á þeim tíma vissi ég eiginlega ekkert hvað þetta var sko. Svona fyrst leist mér ekkert á 

þetta en, þetta var bara nýr staður sem ég vissi ekkert um. [...] Á þeim tíma þá fannst 

mér þetta [Að fara í Brúarskóla] mjög erfitt sko. En mér finnst svona eftir á, þetta 

[Brúarskóli] miklu skárra en það sem hefði getað verið sko. 

Á þessum tíma átti Gunnar stundum erfitt með að stjórna skapi sínu og stundum þurfti 

starfsfólk Brúarskóla að styðjast við líkamleg inngrip.  Í þeim aðstæðum varð hann reiður og 

fannst inngripin óréttlát. Þegar Gunnar lítur til baka hefur hann þó skilning á því að 

líkamlegum inngripum hafi verið beitt:  

[...] á þeim tíma var erfiðara fyrir mann að stjórna svona skapinu. Á þeim tíma fannst 

mér þetta ósanngjarnt [Líkamlegu inngripin]. Allavega á þeim tíma var það erfitt, 

soldið erfitt að hugsa þá. [...] En, ég svo sem núna skil þetta alveg. 

Fyrst um sinn fannst Gunnari erfitt að mæta í skólann eftir erfiðar uppákomur. En með 

tímanum lærði hann að horfa fram á við og dvelja ekki við það sem hafði gerst daginn áður. Í 

því sambandi fannst Gunnari gott að starfsfólk Brúarskóla væri ekki að kryfja eitthvað sem 

hafði gerst í fortíðinni. Það var alltaf nýr dagur með nýjum markmiðum: 

En það, hérna, hjálpaði alveg að kennarar og starfsfólk voru ekkert, þú veist, ekkert 

sérstaklega að minnast á það [erfiðar uppákomur] eða neitt þannig.  [...] Já, eða þú 

veist, reyna að hafa það eins eðlilegt og hægt er í rauninni. Bara nýr dagur. 
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Þegar fram liðu stundir fór Gunnar að aðlagast umhverfinu betur í Brúarskóla. Honum fannst 

smæð skólans vera kostur og var farinn að mynda betri tengsl við starfsfólk: „Einmitt af því 

að þetta er svo lítið, það er náttúrulega meira, svona persónulegt. Já, held að það hafi 

hjálpað líka“. 

Í hverri vikur fór Gunnar í ART þar sem lögð var áhersla á tilfinninga- og reiðistjórnun. 

Honum þótti þessir tímar ekkert sérstakir á þeim tíma en hefur þó nýtt sér ýmislegt frá 

kennslunni í dag. Sumt er ómeðvitað en þegar hann finnur fyrir andlegu ójafnvægi, hefur 

hann nýtt sér öndunaræfingar sem hann lærði í ART:  

Mér fannst það [ART] ekkert endilega alltaf skemmtilegt á þeim tíma en það [ART] 

hefur alveg hjálpað helling. [...] Það sem hjálpaði mér mest var að fókusa á öndunina, 

þú veist að anda hægt og djúpt. Að læra, svo bara að fókusa á öndunina. [...]  Já, svo 

held ég að reiðistjórnun hafi einmitt hjálpað helling líka. [...] En svo festist [lærð færni 

úr ART] þetta bara svona ósjálfrátt.  

Með tímanum fór Gunnari að ganga betur í Brúarskóla og þegar hann var í sjötta bekk var 

loks komið að því að hann gæti snúið til baka í sinn heimaskóla. Þegar hann sneri aftur í 

Blómvallaskóla hafði ekki mikið breyst. Hann varð enn fyrir einelti og urðu uppákomur þar 

sem Gunnar missti stjórn á skapi sínu. Starfsfólk sýndi lítinn stuðning og eftir skamma veru í 

Blómvallaskóla var talið réttast að Gunnar myndi snúa aftur í Brúarskóla: „Nei, meira segja 

,bara ekki gert neitt í neinu [einelti] ennþá. Skólastjórinn var ekki að hlusta á neitt svona“.  

  Hann var sáttur með þá ákvörðun og var í sjöunda bekk þegar hann hóf aftur nám við 

skólann. Í áttunda bekk var aftur farið að huga að því að útskrifa Gunnar úr Brúarskóla, en 

eftir nokkra fundi og vangaveltur var tekinn sameiginleg ákvörðun um að Gunnar myndi klára 

sína grunnskólagöngu í Brúarskóla. Gunnar var sáttur með þá niðurstöðu. Honum leið vel í 

Brúarskóla og hafði eignast þar vini og er enn í reglulega sambandi við einn þeirra í dag. Hann 

eignaðist jafnframt einn vin í Blómvallaskóla og eru þeir annað slagið í sambandi. 

Þegar Gunnar var 12 ára var hann ákveðinn í því að fara á tölvubraut í framhaldsskóla 

þegar hann myndi útskrifast frá Brúarskóla. Hann hefur mikinn áhuga á tölvum og forritun. 

Það hjálpaði honum síðustu árin í grunnskóla að hafa sett sér skýr markmið varðandi 

framtíðina:  „Já bara síðan ég var 12 ára, ég var búinn að ákveða það tólf ára að ég ætlaði að 

verða forritari sko. Það [að setja sér markmið] hjálpar helling sko“. 

 Vorið 2014 útskrifaðist Gunnar síðan úr Brúarskóla. Á sama tíma og hann hlakkaði til 

að takast á við nýjar áskoranir, upplifði Gunnar smá kvíða við að fara úr rammanum í 
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Brúarskóla og takast á við nýjar aðstæður. Starfsfólk Brúarskóla hafði þó undirbúið hann fyrir 

að taka skrefið og það hjálpaði honum að takast á við verkefnið:   

En ég held að það hafi ekki gengið ef að það hefði ekki verið fyrir Brúarskóla sko. Ég 

held að það hafi hjálpað soldið mikið með þetta andlega sko  [...] En ég held að það 

hjálpaði mér alveg þú veist að, það var náttúrulega aðeins búið að vera að undirbúa, 

þú veist að tala um framhaldsskóla og svona. 

Stefnan var tekinn á tölvubraut í framhaldsskóla. Síðustu ár hafði Gunnar hins vegar dregist 

aftur úr í námi og vegna þess fór hann í Námsflokka Reykjavíkur, þar sem hann gat formlega 

klárað grunnskólapróf. Hann var þar í eina önn og kláraði þar meðal annars tvo áfanga í 

stærðfræði. Það voru fáir nemendur í Námsflokkunum sem hentaði Gunnari vel. Hann var vel 

stemmdur þessa önn og kláraði grunnskólaprófin: 

Ég var varla búinn með grunnskólapróf samkvæmt kerfinu. Ég var allavega einni og 

hálfri bók eftir á í, til dæmis í stærðfræði. En, ég tók það til dæmis í Námsflokkunum 

sko. Tók alveg 103 og 193 í stærðfræðinni á sömu önn sko. [...] Það [Námsflokkarnir] 

er einmitt líka mjög lítill skóli í rauninni. Ég held að það hafi hjálpað soldið. 

 Gunnar þakkar starfsfólki Brúarskóla fyrir þennan góðan árangur í Námsflokkunum. En 

jafnframt fór hann að taka ný lyf sem gerðu það að verkum að hann átti auðveldara með 

einbeitingu: „Þetta hefði ekki gengið án Brúarskóla. [...] Þú veist, líka bara, ég var náttúrulega 

nýbyrjaður á Conserta þá. Þú veist, gat ég einbeitt mér meira og svona.“ 

Gunnar hóf nám á tölvubraut í framhaldsskóla á vorönn 2015. Í upphafi blandaði 

Gunnar ekki mikið geði við aðra nemendur og var nokkuð einangraður félagslega: „Þú veist, 

ég var náttúrulega mikið svona, þú veist, on my own soldið bara“.   

Honum gekk hins vegar almennt vel í náminu. Einstaka sinnum kom það fyrir að Gunnar 

þurfti að nýta sér reiðstjórnun sem hann hafði lært í Brúarskóla. Kennarar í 

framhaldsskólanum voru skilningsríkir og þegar Gunnar fann fyrir óróleika fékk hann að 

ganga út úr kennslustund. Þá fór hann gjarnan út og andaði að sér fersku lofti: 

Það var kannski einstaka sinnum [Að hann þurfti að beita reiðistjórnun] eitthvað 

aðeins. [...] Í rauninni, fór bara út úr tíma og út úr húsinu, bara aðeins. Bara þú veist, 

að komast út úr, þar sem er fullt af fólki. Ég var farinn að láta kennara vita fyrirfram 

þú veist og það var ekkert mál. 

Árin liðu fljótt og vorið 2019 útskrifaðist Gunnar frá tölvubraut og aftur var komið að 

kaflaskilum í hans lífi. Gunnar hafði skýra framtíðarsýn og var staðráðinn í því að hefja nám 

við tölvunarfræði í Háskóla. Hann hóf nám þar strax um haustið og fékk um leið vinnu við 
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tölvudeild í framhaldsskóla. Þar aðstoðar hann meðal annars starfsfólk og nemendur skólans 

með ýmis verkefni tengd tölvum. Námið hefur gengið vel hjá Gunnari og hann hefur náð að 

mynda góð tengsl við aðra nemendur. Hann á einn góðan vin í skólanum sem er í sama námi 

og draumur þeirra er að stofna tölvuleikjafyrirtæki í framtíðinni.  

Þegar Gunnar lítur til baka er hann sáttur með veru sína í Brúarskóla. Hann myndi 

hins vegar vilja sjá fleiri skóla nýta sér þær kennsluaðferðir sem eru til staðar í Brúarskóla. 

Hann lítur björtum augum á framtíðina og ætlar að fara í mastersnám þegar hann lýkur 

grunnnáminu við háskólann. 

4.3 Jón 

Jón er tvítugur piltur uppalinn í Reykjavík þar sem hann hóf grunnskólagöngu sína í 

Frostaskóla. Minningar hans frá fyrsta og öðrum bekk eru góðar. Hann var með ágæta 

kennara og leið vel í skólanum. Þegar Jón var átta ára og kominn í þriðja bekk fór að halla 

undan fæti. Hann átti gjarnan erfitt með einbeitingu og náði ekki að tengjast öðrum krökkum 

í bekknum. Hann var jafnframt gjarn á að misskilja hluti eins og kaldhæðni. Hann tók því 

persónulega sem var sagt í gríni og samskipti hans við aðra nemendur voru því oft á tíðum 

erfið. Jón varð fljótt reiður og átti erfitt með að stjórna skapi sínu:  

Ég held að það hafi verið í þriðja bekk sem að ég byrjaði að eiga erfitt með að einbeita 

mér. Og ég átti líka erfiðara með að tengjast krökkunum. [...] Já, ég átti rosalega létt 

með að misskilja þannig að, þú veist, ef ég misskildi, þú veist, bara eins og kaldhæðni 

eða ef ég misskildi það, tók ég því rosalega illa eða persónulega. [...] Þannig að ég fékk 

oft reiðiköst líka af því að ég átti erfitt með að stjórna skapinu mínu. 

 Skapköstin urðu fleiri eftir því sem tíminn leið og að lokum var tekinn ákvörðun um að Jón 

myndi fara tímabundið á BUGL. Það voru mikil viðbrigði að koma þangað inn og sjá aðra 

nemendur taka reiðikast. Starfsfólk þar þurfti að beita líkamlegum inngripum sem Jón hafði 

aldrei orðið vitni af áður. Jóni leið stundum eins og hann væri í fangelsi þegar hann var á 

BUGL. 

En hann dvaldi þó ekki lengi þar og innan nokkurra mánaða sneri hann aftur í 

Frostaskóla. Jón hafði náð nokkrum tökum á skapköstum sínum en hann átti enn erfitt með 

einbeitingu í skólanum. Í þeim aðstæðum fór hann gjarnan að trufla aðra nemendur eða 

skapa læti í bekknum:   
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Þetta var eiginlega bara einbeitingin mín, ég var rosalega mikið, þú veist, af því að ég 

gat ekki einbeitt mér, þá fór ég soldið að trufla aðra nemendur. Bara, að hafa læti í 

bekknum, bara útaf því að ég gat ekki einbeitt mér sjálfur. 

Stuðningsfulltrúi var fenginn til að fylgja Jóni eftir, en að lokum var tekin ákvörðun um að 

taka hann alfarið úr bekknum. Hann var þá settur í lítið námsver sem var staðsett í litlu 

herbergi undir stiga í skólanum. Jóni leið illa í þessari kompu sem var að hans sögn ekki ólík 

þeirri sem Harry Potter mátti dúsa í. Jón minnist þess sérstaklega þegar að leynivinavika var í 

gangi og hann fékk ekki að vera með, eða þegar hann fann popplyktina sem rataði inní litlu 

kompuna. Öllum krökkunum í bekknum var boðið uppá popp á meðan Jón mátti dúsa í 

herberginu undir stiganum án þess að fá nokkuð. Þegar móðir Jóns frétti af þessu atviki tók 

hún ákvörðun um að hann myndi skipta um skóla og fara í Sólvallaskóla: 

Þá var ég bara alveg tekinn úr bekknum og alltaf þegar ég fór í skólann, var ég alltaf í 

svona herbergi sem var undir stiga, bara eins og í Harry Potter bara. Mér fannst það 

mjög, mjög erfitt út af því að þetta er akkúrat svona aldurinn þar sem mig langaði að 

eignast vini og eiga vini. [...] Ég man vel eftir því þegar þau [starfsfólk skólans] voru 

einu sinni með leynivinaleik. Ég fékk ekki að vera með í því og svo var líkað poppað og 

ég fann bara lyktina inn í herbergið en fékk ekki popp. [...] Það var rosa erfitt og ég 

sagði mömmu minni frá þessu og þá tók hún ákvörðun um að ég myndi skipta um 

skóla bara, og þá byrjaði ég Sólvallaskóla. 

Í Sólvallaskóla átti Jón enn erfitt með einbeitingu og misskildi gjarnan hluti í samskiptum 

sínum við aðra nemendur. Sumir krakkar í skólanum nýttu sér veikleika Jóns og reyndu 

viljandi að reita hann til reiði. Að öðru leyti gekk ágætlega í skólanum og Jón fékk að vera 

meira í bekknum heldur en í Frostaskóla. En einn daginn þegar Jón var að labba heim eftir 

skólann gerðist atvik sem átti eftir að draga dilk á eftir sér. Hann sá fyrir tilviljun strák, sem 

hafði mikið strítt Jóni, vera að klippa lás af hjóli hjá nemanda skólans. Jón, sem er með mikla 

réttlætiskennd ætlaði að fara rakleiðis uppí skóla og láta kennara vita. En á leið þangað 

mætir strákurinn honum ásamt vinum sínum og úr verða slagsmál.  Jón sem var stór miðað 

við aldur slær þá frá sér og þeir hlaupa á endanum á brott: 

Ég sá hann eftir skóla klippa lásinn af hjóli hjá einhverjum [öðrum nemanda], Ég er 

með svo mikla réttlætiskennd. [...] Ég sá það sem tækifæri til að fá svona revenge.  Til 

að að sýna að hann væri actually, þú veist, óþekkur. [...] Þannig að við toguðumst 

eitthvað á lásnum og hann endaði á að sleppa honum.  Ég ætlaði síðan uppí skóla og 

sýna hvað hefði gerst. [...] En svo kom hann aftur með vinum sínum og það varð bara 

slagur. Og ég náttúrulega stærstur í bekknum og þeir allir, fóru og hlupu í burtu. 
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Eftir þessa uppákomu var haldin foreldrafundur sem móður Jóns var reyndar ekki boðið á. 

Þar var tekinn einhliða ákvörðun um að víkja Jóni úr Sólvallaskóla vegna ofbeldis. Móðir Jóns 

var mjög ósátt með þessa niðurstöðu og eftir nokkra fundi og vangaveltur var tekinn 

ákvörðun um að senda Jón í Brúarskóla. Bæði móðir Jóns og hann sjálfur töldu þetta rétta 

ákvörðun á þessum tímapunkti. Þetta reyndist Jóni þó erfitt þar sem hann missti tengsl við 

félaga sína sem færu brátt saman í unglingaskóla. Sú hugsun kom upp í huga Jóns að vandi 

hans kæmi í veg fyrir að hann gæti stundað eðlilegt félagslíf: 

Já, þá tókum við bara saman þá ákvörðun, ég og mamma mín að það væri best fyrir 

mig að vera í Brúarskóla. Ég var ósáttur út af því að aðrir krakkar voru að fara í 8. til 

10 bekk í unglingaskóla. [...] Og það voru böll og alls konar þú veist.  Ég var mest sár 

að, út af mínum vandamálum þá gæti ég ekki átt félagslíf.  

Jón var í sjöunda bekk þegar hann hóf nám í Brúarskóla. Honum leist strax vel á skólann en 

það tók tíma að venjast kennsluaðferðum og skipulagi sem voru öðruvísi en hann átti að 

venjast. Eins og á BUGL voru líkamleg inngrip starfsfólks hluti af viðbrögðum við krefjandi 

hegðun. Jafnframt voru nemendur stundum sendir í svokölluð gul eða rauð herbergi. Líkt og 

Jón hafði upplifað á BUGL, fannst honum stundum eins og hann væri í fangelsi: 

[...] Mér leist rosalega vel á Brúarskóla. Það var náttúrulega soldið sjokk fyrst að sjá 

svona, hvernig var tekið á því þegar einhver var í brjálæðiskasti. [...] En það var ekki, 

þú veist eins og það leit út. Manni leið fyrst soldið eins og; „vá, þetta er childabuse” 

Þú veist; „þið [starfsfólk skólans] eruð að meiða okkur [nemendur], það er verið að 

halda okkur[nemendum] niðri”. En það var engin að meiða neinn.  Yfirleitt er maður 

ekki tekinn niður, maður er bara, kannski er stundum haldið á manni inní ákveðið 

herbergi [gul/rauð herbergi] Maður lærir bara og er bara með sjálfum sér, en þú veist, 

það er samt alltaf starfsmaður fyrir utan [herbergið]. [...] Og fyrst þegar ég fór þarna, 

þá fannst mér þetta vera eins og, mér fannst þetta bara vera eins og fangelsi. Ég var 

bara: „þið eruð að láta mig vera einangraðan”. Já þú veist, en, mér fannst þetta bara, 

þegar ég hugsa til baka, mér finnst þetta, þetta hjálpar svo mikið sko.  

Í Brúarskóla sýndi Jón enn krefjandi hegðun og átti erfitt með einbeitingu. Aðstæður og 

skilningur starfsfólks gerði það hins vegar að verkum að honum leið mun betur í skólanum. 

Námið var aðlagað að hans þörfum og honum gekk betur að læra. Jón upplifði vissulega 

mótlæti til að byrja með en með tímanum gekk honum betur að aðlagast skipulagi skólans.  

Hann byrjaði í ART þar sem hann lærði reiðistjórnun en þar fékk hann jafnframt tækifæri til 

þess að fara í ákveðin hlutverk og leika. Hann upplifði þannig tímana sem ákveðna leiklist þar 

sem tilgangurinn var að setja sig í spor annarra. ART tímarnir reyndust Jóni vel: 
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Já, þeir [ART tímarnir] eru æðislegir og þar var verið að kenna manni alls konar. [...] Í 

rauninni var þetta [ART] soldið líka leiklist. Við fengum frelsi til þess að leika upp eftir 

einhverju dæmi. Ef einhver segir eitthvað ljótt við þig, hvernig bregstu við og það eru 

ákveðin svona skref sem þarf að fylgja. En fyrir mig, þá var það eiginlega bara það að, 

þá var það bara það að ég hugsaði með mér, hvernig horfir annað fólk á mig þegar ég 

er í reiðikasti.. Og ég hugsaði með mér, það er vandræðalegt. 

Í áttunda bekk tók móðir Jóns ákvörðun um að hann myndi klára sína grunnskólagöngu í 

Brúarskóla. Sú ákvörðun var þungbær fyrir Jón sem á þessum tímapunkti langaði mest af öllu 

að fara í heimaskólann sinn og taka þátt í félagslífinu þar: „Það var rosa erfitt fyrir mig að 

sætta mig við það [að geta ekki snúið til baka í heimaskólann] en í heild þá hugsa ég að það 

hafi mest bara verið út af félagslífinu“. 

Jón var nú á viðkvæmum aldri. Hegðun hans hafði breyst og skapköstin voru nánast 

úr sögunni. Hann átti það hins vegar til að gráta þegar honum leið illa og næsta skref var að 

hann myndi læra að þekkja eigin tilfinningar og vinna með þær. Starfsfólk Brúarskóla hjálpaði 

Jóni í þeirri vinnu og með tímanum átti hann auðveldara með að vinna með þessar 

tilfinningar: 

[...] Þá alltí einu gerðist eitthvað,. Þá náði ég fullri stjórn á, á skapinu mínu. Það 

reyndar gerðist í stigum. Ég fór frá því að verða reiður yfir í að bara að gráta. [...] 

Þannig að það var alveg tímabil þar sem ég var soldið svona, mjög viðkvæmur, má 

segja. En málið er að Brúarskóli, þau vinna með þér sem einstakling.  

Þegar Jón útskrifaðist úr 10.bekk stóð hann á tímamótum. Hann hafði ákveðið að fara í 

framhaldsskóla en hafði misst talsvert úr námi í Brúarskóla. Hann fór því á starfsbraut til að 

vinna upp þann námslega grunn sem var ekki til staðar: 

Ég er soldið eftir á í lærdómi á þessum tíma,út af því að náttúrulega, ég hafði ekki 

verið að einbeita mér, eða náði ekki að einbeita mér.  [...] Þú veist eins og algebra, ég 

hafði aldrei gert algebru fyrr en ég byrjaði í framhaldsskóla.  En námið samt í 

Brúarskóla þú veist, þótt að það var léttara þá, það mætti mér soldið á miðri leið.. 

Fyrir mig var þetta það sem að ég þurfti til þess að koma mér af stað. 

Þegar Jón byrjaði í framhaldsskóla þekkti hann þar eina stelpu sem hann hafði kynnst á 

netinu. Það hjálpaði honum mikið að geta verið samskiptum við hana og hún kenndi honum 

marga hluti sem nýttust honum vel. Hann eignaðist síðan fleiri vini og námið gekk almennt 

vel. Jón var hins vegar enn í leit af sjálfsmynd sinni og fyrstu tvær annirnar bar hann ákveðna 

grímu og var ekki samkvæmur sjálfum sér: 
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En svona fyrstu tvær annirnar í framhaldsskóla, þá var ég kannski, ekki beint að vera 

ég sjálfur. Ég var soldið bara svona með grímu. Ég var soldið svona að reyna að finna 

út sjálfsmyndina mína í rauninni og hver ég var.  

Það breyttist hins vegar eftir þriðju önnina þegar hann ákvað að vera hreinskilinn gagnvart 

sjálfum sér. Hann hafði óttast álit vina sinna ef hann léti sitt rétta ljós skína. Jón varð hins 

vegar sterkari fyrir vikið og félagsleg staða hans varð sterkari. Hann varð fljótt vinsæll í 

skólanum og gekk betur í náminu. Kennarar hvöttu hann til að skrá sig á almenna braut 

skólans og klára stúdentspróf.  Það var svo sannarlega markmiðið hjá Jóni sem ákvað þó að 

klára námið á starfsbraut og útskrifaðist hann þaðan árið 2018. 

Jón var staðráðinn í að klára stúdentinn og skráði sig því á almenna braut. En fljótt 

skipaðist veður í lofti og eftir að Jón hafði sigrað söngvakeppni framhaldsskóla fyrir hönd 

skólans opnuðust dyr fyrir hann í tónlist. Það hafði verið langþráður draumur hans frá unga 

aldri að starfa við tónlist. Hann tók þá ákvörðun að hætta í námi og einbeita sér að 

tónlistinni. 

Jón fór því að vinna en reyndi um leið að koma sér á framfæri sem tónlistarmaður. 

Honum gekk vel á þeim vettvangi og tók meðal annars þátt í undankeppni Eurovision.  

Jafnvel þó að Jón stefni á að vinna við tónlist í framtíðinni, er það ennþá markmið hans að 

klára stúdentinn á almennri braut í framhaldsskóla. 

Þegar Jón lítur til baka er hann þakklátur fyrir þann tíma sem hann dvaldi í Brúarskóla. 

Skólinn bjargaði á vissan hátt skólagöngu hans. Í dag er Jón með réttu tólin til að takast á við 

mótlæti sem verður á vegi hans: 

Ég held að Brúarskóli hafi verið það besta sem kom fyrir mig varðandi skólagönguna 

mína sko. [...] Lífið mitt er ekki fullkomið. Ég er að díla við alls konar. En engin er með 

fullkomið líf. En ég er allavega með tólin til þess að takast á við lífið.  Sem ég hefði 

kannski ekki verið með ef ég hefði ekki verið í Brúarskóla. 

Hins vegar fannst honum erfitt að geta ekki verið samferða jafnöldrum sínum og 

bekkjarfélögum í gegnum grunnskólann. Að geta ekki tekið þátt í öllu því félagslífi sem 

Brúarskóli átti erfitt með að sinna. Í því sambandi segist Jón hafa skort ákveðinn félagslegan 

þroska þegar hann útskrifaðist frá Brúarskóla: „Ég var soldið eftir á í félagslegum þroska. Ég 

þurfti soldið að læra uppá nýtt hvernig er að vera í samskiptum. [...] Það hefur alveg haft 

áhrif á mig, bara alveg hingað til sko“.  

Honum fannst stundum erfitt að segja öðrum krökkum frá því að hann væri nemandi 

Brúarskóla. Með því væri hann jafnvel að játa fötlun sína. En þegar hann hugsar málið betur, 
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þá skammast hann sín ekkert fyrir það að vera með ákveðnar fatlanir:  „Já, ég var í 

Brúarskóla, ég er með fatlanir og af hverju á ég að skammast mín fyrir það“ 

 

5.  Umræða og samantekt  

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi við fræðilegar heimildir, 

rannsóknir og sjónarmiða höfundar. Jafnframt verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningum sem eru eftirfarandi:  Hvernig upplifðu viðmælendur dvöl sína við 

Brúarskóla? Hvernig upplifðu viðmælendur dvöl sína í hinum almenna grunnskóla? Hvað tók 

við eftir útskrift úr grunnskóla?  Loks verða settar fram tillögur til úrbóta í skólakerfinu í 

samræmi upplifun viðmælenda minna.  

 

5.1 Aðstæður Brúarskóla 

Brúarskóli er lítill sérskóli sem er rekinn af Reykjavíkurborg. Aðstæður og áherslur í 

Brúarskóla eru talsvert ólíkar því umhverfi sem tíðkast í almennum grunnskólum. Það ætti 

því ef til vill ekki að koma á óvart að nemendur sem koma úr hinu almenna skólaumhverfi 

upplifi ákveðinn aðlögunarvanda þegar þeir hefja nám í sérúrræði á borð við Brúarskóla. 

Þetta kom nokkuð skýrt fram í frásögnum viðmælenda minna. Þannig minnast þeir allir á 

ákveðna erfiðleika sem þeir upplifðu við upphaf skólagöngu sinnar við Brúarskóla. Í 

frásögnum piltana kom fram að margar reglur skólans hafi reynst þeim erfiðar fyrst um sinn. 

En slíkar reglur eru til marks um þann ramma og fyrirsjáanleika sem er til staðar í 

námsumhverfi Brúarskóla. Þannig leið Einari vel í aðstæðum skólans um leið hann hafði áttað 

sig á rammanum. Gunnar og Jón minnast jafnframt á frábrugðið námsumhverfi skólans og 

ákveðinn aðlögunarvanda í því sambandi. En þeir eru jafnframt báðir sammála um að þeim 

hafi á endanum liðið vel í slíku umhverfi.  

Upplifun viðmælenda er í samræmi við rannsóknir sem benda til þess að nemendur með 

hegðunarvanda líði betur í umhverfi þar sem skýr rammi er til staðar (Kern og Clemens, 

2007). Kauffman og Landrum (2013) benda jafnframt á að slíkt umhverfi geti komið í veg fyrir 

að nemendur sýni krefjandi hegðun. Þess ber þó að geta að aðlögunarvandinn birtist mun 

skýrar í hinum almenna grunnskóla þar sem einstaklingsbundnum þörfum viðmælenda 
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minna var ekki sinnt. Sú krefjandi hegðun sem strákarnir sýndu var viðbragð við umhverfi 

sem aðlagaðist ekki þörfum þeirra. 

Brúarskóli er fámennur skóli þar sem hver bekkur telur aðeins sex nemendur. Gunnari 

fannst gott að vinna í litlum hópum og taldi smæð skólans vera einn helsti kostur hans.  

Kennarar vinna náið með nemendum og allt nám er mjög einstaklingsmiðað. Í verkgreinum 

eru aðeins tveir nemendur í tíma og þeir fá þess vegna meiri leiðsögn en almennt tíðkast. 

Nemendur fá jafnframt meira frjálsræði í verkgreinum og geta unnið verkefni út frá 

áhugasviði. Í Brúarskóla gefst nemendum kostur á að fara oftar í verkgreinar en í hinum 

almenna grunnskóla. Slíkt fyrirkomulag hentaði Einari einkar vel. Styrkleikar hans komu fljótt 

í ljós í verkgreinum sem hann hefur nýtt sér eftir útskrift frá Brúarskóla. 

Í Brúarskóla er líkamlegu inngripi beitt í þeim aðstæðum þegar nemendur eru hættulegir 

sjálfum sér eða öðrum. Í slíkum inngripum eru nemendur fjarlægðir úr aðstæðum yfir í 

öruggt rými þar sem þeir fá tækifæri til að jafna sig. Viðmælendur mínir minnast sérstaklega 

á þessi inngrip í frásögnum sínum. Þeim leið öllum illa í slíkum aðstæðum. Gunnari fannst 

inngripin ósanngjörn og Jóni leið eins og hann væri kominn í fangelsi. Jón upplifði sömuleiðis 

að það væri verið að brjóta á rétti nemenda. En þegar þeir líta til baka hafa þeir allir skilning 

á þessum líkamlegum inngripum. Einar getur ekki séð hvernig starfsfólk gat brugðist öðruvísi 

við og minnist sérstaklega á að hann hafi aldrei meitt sig í þessum aðstæðum. Honum fannst 

samstaða starfsfólks jafnframt aðdáunarverð og það kom honum á óvart að 

starfsmannavelta væri ekki meiri í slíku umhverfi: „En, eins og núna, þessi grunnur, þessi 

grunnur sko, allir þessir kennarar sem eru búnir að vera þarna í meira en tíu ár. Þeir halda sér 

einhvern veginn“. 

Upplifun viðmælenda minna varðandi líkamleg inngrip kemur ekki á óvart. Slík inngrip 

eru vandmeðfarin og mikilvægt að aðeins sé gripið til þeirra í ítrustu neyð. Jafnvel þó að 

líkamleg inngrip geti forðað viðkomandi barni og starfsfólki frá skaða, þarf ávallt að líta til 

þeirra með gagnrýnum augum. Þannig þarf að rýna í aðstæður, ganga úr skugga um að 

viðbrögð starfsfólks hafi verið rétt og að inngrip hafi verið eina mögulega aðgerðin þegar 

krefjandi hegðun átti sér stað. Jafnframt er brýnt að líta ekki á líkamleg inngrip sem refsingu 

þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að þær skili takmörkuðum árangri og geti ýtt undir 

krefjandi hegðun nemenda (Yell o.fl., 2013).  

Þegar brugðist er við með líkamlegum inngripum í Brúarskóla er ávallt leitast við að nota 

virknimat þar sem rýnt er í áhrifaþætti ofbeldishegðunar. Í því sambandi skiptir miklu máli að 
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halda utan um nákvæma skráningu á aðdraganda og aðstæðum þar sem ofbeldishegðun átti 

sér stað. Hins vegar þarf að staldra við þegar nemendur tengja líkamleg inngrip við fangelsi 

og þegar þeir upplifa að brotið sé á rétti þeirra. Það er mikilvægt að nemendur geti tjáð sig 

um aðstæður, séu upplýstir um rétt sinn og viti hvaða ástæður liggi á bak við aðgerðir á borð 

við líkamleg inngrip. Þannig ber að líta til íslensku grunnskólalaganna frá árinu 2008 þar sem 

sérstaklega er fjallað um réttindi barna til að tjá sig um aðstæður í skólaumhverfinu (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

ART kennsla hefur verið mikilvægur þáttur í skólastarfi Brúarskóla síðustu ár. Þar er 

sérstök áhersla lögð á reiðistjórnun, félagsfærni og siðferðisþroska. Viðmælendur mínir voru 

allir mjög jákvæðir gagnvart ART tímum. Jón og Einar bentu á að tímarnir væru fjölbreyttir og 

snerust um ýmislegt annað en bara reiðistjórnun. Í ART var farið í skemmtilega leiki þar sem 

nemendur fengu að fara í ákveðin hlutverk og leika. Það vekur athygli að þátttakendur telja 

að ART kennslan hafi nýst vel eftir útskrift úr Brúarskóla. Þannig nýta þeir sér allir ART færni í 

daglegu lífi í dag og Einar gengur enn með útprentaðan reiðistjórnunarhring í veski sínu. Jón 

og Gunnar segja að færnin sé orðin innbyggð og nýtist þeim vel í daglegu amstri.  

Upplifun viðmælenda er í samræmi við rannsóknir sem benda til þess að ART kennsla sé 

sérstaklega gagnleg fyrir nemendur með tilfinninga- og hegðunarvanda (Andrea G. 

Dofradóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009). Þjálfun í félagsfærni sem er lykilþáttur í ART 

kennslu gagnast reyndar öllum börnum og slík kennsla ætti með réttu að vera til staðar í 

hinum almenna grunnskóla. Í öllum skólum þurfa börn að efla félagfærni og siðferðislegan 

þroska. Bakgrunnur nemenda er fjölbreyttur og ART er kjörin kennsluaðferð til að koma á 

móts við misjafnar þarfir nemenda í skóla margbreytileikans. Sú stefna verður þó aðeins 

skilvirk í daglegu skólastarfi þegar stuðst er við þá þekkingu sem er til staðar. Beina þarf 

athyglinni að fjölbreytni nemenda og virkja þarf kennara í starfi þannig að þeir líti á skólastarf 

í skóla margbreytileikans sem spennandi áskorun (Gretar L. Marinósson og Dóra S. 

Bjarnason,2016). 

Hið hefðbundna félagslíf sem tíðkast í flestum grunnskólum er ekki til staðar í Brúarskóla. 

Nemendahópurinn er einsleitari og tækifærin til að efla félagsfærni nemenda eru færri. Jón 

minnist sérstaklega á þessar hindranir. Hann var félagslega virkur en fékk ekki nægileg 

tækifæri til að efla félagslegan þroska í Brúarskóla. Jón saknaði þess að geta ekki stundað 

félagslíf með jafnöldrum sínum í heimaskóla. En þess ber að geta að Jóni leið vel í Brúarskóla 

og hefði hvergi annars staðar viljað vera. Gunnar og Einar eru mjög sáttir með dvöl sína við 
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Brúarskóla. Þeir reyndu báðir að fara til baka í sinn heimaskóla en fundu fljótt að þeir áttu 

ekki afturkvæmt og sneru því til baka í Brúarskóla. Gunnar myndi vilja sjá fleiri grunnskóla 

beita þeim kennsluaðferðum sem eru til staðar í Brúarskóla eða að fleiri sambærileg úrræði 

væru til staðar.  

Í Brúarskóla er jákvæð styrking í garð nemenda áberandi í skólastarfinu. Mikil áhersla er 

lögð á að hrósa nemendum markvisst fyrir viðeigandi hegðun. Slík styrking er bæði í formi 

látbragðs eða hvatningakerfa. SMT skólafærni má vissulega finna víðar í skólakerfinu en í 

Brúarskóla er jákvæð styrking rauður þráður í öllu starfi skólans. Nemendur sem koma í 

Brúarskóla eru gjarnan með skerta sjálfsmynd og jafnvel orðnir vanir að fá athygli fyrir 

neikvæða hegðun.  Þess vegna er brýnt að veita þeim jákvæða styrkingu við öll tækifæri.  

Mikil vinna er lögð í að kortleggja hegðun nemenda og finna bakgrunnsáhrifavalda fyrir 

tiltekinni hegðun. Allir nemendur eru með einstaklingsbundin hegðunarmarkmið í 

hvatningabók. Viðmælendur mínir voru allir jákvæðir gagnvart slíku hvatningarkerfi. Einar 

hefur nýtt sér inntak á slíku kerfi eftir dvöl sína við Brúarskóla og er duglegur að setja sér 

persónuleg markmið. Jóni fannst jafnframt gott að fá umbun fyrir góða hegðun og taldi það 

hjálpa sér að ná árangri í skólanum.  Þegar Jón var í 10. bekk hafði hann hins vegar náð 

ákveðnum þroska og hafði ekki jafn mikla þörf fyrir slíkt kerfi: „Maður vex soldið frá því 

[hvatningakerfinu] en það var samt alveg skilur þú, maður gat nýtt sér það skilur þú“. 

Þegar nemendur í Brúarskóla sýna krefjandi hegðun er ekki dvalið lengi við hvert atvik. 

Um leið og nýr dagur rennur upp eru fyrri atvik ekki krufin með nemendum og það er tekið á 

móti þeim á hefðbundin hátt. Gunnar minntist sérstaklega á að slík nálgun hafi hentað sér 

vel. Honum fannst erfitt að rifja upp hegðun sem hann hafði sýnt deginum áður: „ Það 

hjálpaði alveg að kennarar og starfsfólk voru ekkert, þú veist, ekkert sérstaklega að minnast á 

það [krefjandi hegðun] eða neitt þannig. Bara nýr dagur“. 

Allir viðmælendur mínir bera Brúarskóla vel söguna. Einar telur að skólinn hafi hreinlega  

bjargað lífi sínu og að sögn Jóns hefði grunnskólaganga hans aldrei verið söm án aðkomu 

Brúarskóla. Eflaust má telja upp margar ástæður fyrir því að aðstæður Brúarskóla hafi hentað 

viðmælendum mínum eins vel og raun ber vitni. En að mati höfundar eru tveir þættir sem 

skipta megin máli í því sambandi, við skólann var komið á móts við einstaklingsbundnar 

þarfir nemenda og starfsfólk mætti þeim með jákvæðu viðhorfi. Slíkir kennsluhættir geta og 

eiga að vera til staðar í öllum skólaúrræðum. Til að svo megi verða þarf hins vegar að veita 

kennurum svigrúm svo að þeir geti betur sinnt þörfum allra nemenda. Í rannsókn Gerðar G. 
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Óskarsdóttur um starfshætti í grunnskólum kom fram að kennarar telji sig skorta tíma til að 

geta unnið eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar. Í því sambandi þarf að efla starfsþróun 

kennara svo þeir geti mætt væntingum sem til þeirra eru gerðar (Amalía Björnsdóttir og 

Kristín Jónsdóttir, 2014). 

 

5.2 Viðbrögð/viðhorf við krefjandi hegðun  

Í starfi mínu sem kennari hef ég orðið var við ákveðna fordóma gagnvart nemendum með 

krefjandi hegðun. Nemendur sem dvelja í Brúarskóla snúa oftast til baka í sinn heimaskóla, 

en þar er þeim stundum mætt með neikvæðu viðhorfi út frá fyrri hegðun eins og rannsóknin 

ber vitni um. Jafnframt er það upplifun mín að skólinn komi ekki nægilega mikið á móts við 

þarfir nemenda með sérþarfir og frásagnir viðmælenda minna staðfesta það. Í stað þess að 

greina vandann og beita einstaklingsbundnum nálgunum, eru nemendur gjarnan settir í 

annað úrræði og einangraðir frá bekknum. Sú nálgun samræmist ekki stefnunni um skóla án 

aðgreiningar sem gerir ráð fyrir að komið sé til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda 

í almennu skólastarfi með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi (reglugerð 

um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, nr. 585/2010).  

Viðmælendur mínir upplifðu allir vanlíðan og útilokun í heimaskóla. Gunnar varð fyrir 

einelti og starfsfólk skólans brást ekki við. Þörfum hans var ekki sinnt og á endanum var 

honum vikið úr skóla. Líðan Gunnars var ekki góð sem endurspeglaðist í krefjandi hegðun 

hans í skólanum. Eftir stutta dvöl í Brúarskóla snéri hann aftur í heimaskóla en viðhorf 

starfsfólks hafði lítið breyst. Jón upplifði jafnframt einelti og mikla útilokun í sínum skóla. 

Hann var tekinn úr kennslustofu, settur í litla kompu og einangraður frá bekknum. Hann var 

útilokaður frá félagslífi sem gerði það að verkum að hann náði ekki að tengjast 

bekkjarfélögum. Jón átti erfitt með einbeitingu og að stjórna tilfinningum sínum sem olli því 

að hann sýndi krefjandi hegðun. Skólinn kom hins vegar ekki á móts við þarfir hans og líkt og 

Gunnar, var hann rekinn úr sínum heimaskóla. Jón upplifði að hann gæti ekki eignast vini 

vegna fötlunar sinnar. Hann er í eðli sínu félagslyndur og hans ósk var að stunda nám í sínum 

heimaskóla, kynnast krökkum og taka þátt félagslífi. Bæði Jón og Gunnar upplifðu þannig 

neikvætt viðhorf frá starfsfólki heimskóla sem endurspeglaðist í ákveðinni jaðarsetningu í 

þeirra garð.  
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Hermína Gunnþórsdóttir (2010) bendir á að flokkun nemenda sé meðal annars til komin 

vegna starfshátta í skólum þar sem nemendur eru stimplaðir sem „venjulegir“ og „ekki 

venjulegir“. Slík aðgreining getur leitt til útilokunar og jaðarsetningu. 

Einari var jafnframt vikið frá sínum heimaskóla vegna krefjandi hegðunar. Það vekur  

hins vegar athygli að upplifun Einars var sú að vandi hans lægi ekki í skólaumhverfinu, heldur 

hjá honum sjálfum: „ Þetta var bara ekki í lagi [hegðun Einars] og ég var náttúrulega bara 

rekinn [úr heimaskóla]“. Þessi upplifun Einars kemur jafnframt skýrt fram þegar hann lýsir 

reynslu sinni af líkamlegum inngripum í Brúarskóla: „En það var náttúrulega bara mér að 

kenna, það var ekki ykkur að kenna, þetta var allt ég“. Upplifun Einars er í samræmi við 

lífssögu rannsókn Önnu Bjarkar Sverrisdóttir (2010) þar sem þátttakendur upplifðu að 

vandinn liggi hjá þeim sjálfum fremur en aðstæðum skólans. Það er mikilvægt að orðræðan í 

skólasamfélaginu sé með þeim hætti að nemendur upplifi sig ekki sem „vandamál“.  Í því 

sambandi er brýnt að aðgreina krefjandi hegðun frá einstaklingnum. Stimplun sem byggir á 

ákveðnu sjónarhorni og hugmyndum um atferli einstaklinga er varasöm og ekki í samræmi 

við inngildandi skólaþróun. Það er því nauðsynlegt að krefjandi hegðun sé ávallt skoðuð í 

samhengi við aðstæður og umhverfi barnsins þannig að þau upplifi ekki að ábyrgðin sé hjá 

þeim, heldur hjá fagfólki skólans (Berglind Rós Magnúsdóttir,2016).  

Allir viðmælendur mínir voru reknir úr sínum heimaskóla vegna krefjandi hegðunar. Í 

14. grein grunnskóla laga um ábyrgð nemenda er skólastjóra gefin heimild til að vísa 

nemendum úr skóla en skólanefnd þarf þá að finna annað kennsluúrræði:  

Ef hegðun nemanda reynist verulega áfátt ber kennara hans að leita orsaka þess og 

reyna að ráða á því bót, m.a. með viðtölum við nemandann sjálfan og foreldra hans. 

Verði samt ekki breyting á til batnaðar skal kennari leita aðstoðar skólastjóra og 

sérfróðra ráðgjafa skólans sem leita leiða til úrbóta, eftir atvikum að teknu tilliti til 

hlutverks barnaverndaryfirvalda. 

Meðan mál skv. 3. mgr. er óútkljáð getur skólastjóri vísað nemanda úr skóla um 

stundarsakir eða ótímabundið, enda tilkynni hann foreldrum nemanda og skólanefnd 

tafarlaust þá ákvörðun. Um slíka ákvörðun gilda ákvæði stjórnsýslulaga. Skólanefnd er 

skylt innan hæfilegs tíma að tryggja nemanda, sem vikið hefur verið úr skóla, 

viðeigandi kennsluúrræði. (lög um grunnskóla nr. 91/2008) 
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Hér er um ákveðin galla á kerfinu að ræða þar sem skólastjórnendum er gefin lausn frá 

vandanum og geta vísað honum frá sér. Þannig er hegðun ekki skilgreind sem viðbrögð, 

túlkun eða tjáning, heldur sem einstaklingsvandi.   

Samkvæmt upplifun viðmælenda minna voru þeir innritaðir í Brúarskóla án þess að 

hafa eitthvað um það að segja. Þannig sagði Gunnar að ákvörðun um að senda hann í 

Brúarskóla hafi verið tekin á fundi án þess að hann hafi verið meðvitaður um gang mála. 

Svipaða sögu er að segja af Einari sem upplifði að hann hafi verið „settur“ í Brúarskóla.  

Réttur barna til að tjá sig um námsumhverfi og ákvarðanir sem snerta þá kemur hins vegar 

skýrt fram í grunnskólalögum. Þannig eiga nemendur með sérþarfir rétt á að tjá sig þegar 

tekin er ákvörðun um að senda þá í sérskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Nemendur sem stunda nám í sérúrræði á borð við Brúarskóla eru gjarnan stimplaðir 

vegna þess að þeir stunda nám í sérskóla. Slíkri jaðarsetningu í garð nemenda hef ég kynnst í 

mínu starfi og gjarnan er erfitt fyrir nemendur að segja frá því að þeir hafi stundað nám í 

Brúarskóla. Þetta kom skýrt fram í samtali mínu við Jón. Honum fannst erfitt að segja vinum 

sínum að hann stundaði nám í sérskóla: „það var samt alveg soldið svona „awgward“ 

[óþægilegt] að segja það, þú veist, mér leið soldið eins og ég væri að játa, að þú veist, mér 

leið soldið eins og ég væri að bara segja að; já ég er fatlaður“.  Einar hafði jafnframt áhyggjur 

af viðhorfi kennara í hans garð þegar hann útskrifaðist frá Brúarskóla. Þannig var hann 

hræddur um að vera dæmdur út frá fyrri hegðun hans í heimaskóla. Hann sýndi hins vegar 

kjark, ræddi við kennarann og útskýrði fyrir honum að óhætt væri að treysta sér.  

Jákvætt viðhorf grunnskólans er lykilatriði þegar unnið er að bættri stöðu nemenda 

með hegðunarvanda. Ljóst er að nemendur sem sýna krefjandi hegðun eiga sérstaklega erfitt 

uppdráttar vegna viðhorfa frá skólasamfélaginu. Það á sérstaklega við um nemendur sem 

hafa dvalið í sérúrræði til lengri eða skemmri tíma. Sérkennslumódelið sem gerir ráð fyrir að 

nemendur þurfi að aðlagast ákveðnum viðmiðum til að geta verið í bekk með öðrum 

nemendum virðist vera ríkjandi í íslensku skólakerfi. Í stað þess að beita viðurkenndum 

aðferðum og vinna með hegðunarvanda á uppbyggilegan hátt eru nemendur aðgreindir frá 

hópnum sem getur stuðlað að jaðarsetningu þeirra. Sú stimplun sem nemendur verða fyrir 

er af samfélagslegum toga eins og fræðimaðurinn Nick Hodge bendir réttilega á. Þeir sem 

fara með valdið skipuleggja menntunina, en þeir eru um leið í þeirri stöðu að geta bætt stöðu 

þessara nemenda (Hodge, 2016).   
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5.3 Lífið eftir Brúarskóla 

Í grunnskólalögum má finna sérstakt ákvæði um nemendur með sérþarfir þar sem lögð er 

áhersla á að nemendur skuli fá fjölbreytt nám við hæfi í hvetjandi námsumhverfi og að komið 

sé á móts við náms- og félagslegar þarfir þeirra í skóla án aðgreiningar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Í Brúarskóla er mikil áhersla lögð á að sinna þessum þörfum 

nemenda. En þrátt fyrir metnaðarfullt starf skólans er sú hætta þó yfirvofandi að nemendur 

sem dvelja lengi í slíku sérúrræði, geti einangrast bæði náms- og félagslega.  

Stökkið frá stífum ramma og skipulagi Brúarskóla, yfir í hinn hefðbundna  

framhaldsskóla reyndist viðmælendum mínum nokkuð erfitt fyrst um sinn. Þeir höfðu allir 

stundað nám við Brúarskóla í nokkur ár, myndað sterkt samband við starfsfólk og aðlagast 

aðstæðum. Þátttakendur gáfu það sterklega til kynna að tilfinningar þeirra hafi verið 

blendnar við útskrift. Framundan voru nýjar áskoranir þar sem rammi og skipulag Brúarskóla 

var ekki til staðar. Þrátt fyrir erfiða byrjun í framhaldsnámi þar sem viðmælendur mínir voru 

bæði félagslega og námslega einangraðir, náðu þeir þó fljótlega flugi.  

Þegar Gunnar útskrifaðist frá Brúarskóla hafði hann varla lokið grunnskólaprófi og 

þurfti að bæta námslegan grunn til muna svo hann gæti elt draum sinn um að starfa sem 

forritari. Hann var jafnframt nokkuð félagslega einangraður til að byrja með og átti í 

erfiðleikum með að tengjast samnemendum. Einar sagði að fyrsta árið eftir útskrift hefði 

verið krefjandi. Honum gekk ágætlega að eignast vini en í nýjum aðstæðum þurfti hann 

gjarnan að beita reiðistjórnun til að komast í gegnum daginn. Bæði Gunnar og Einar fóru í 

Námsflokka Reykjavíkur til að vinna upp námslegan grunn. Markmið Námsflokkanna er 

meðal annars að hvetja einstaklinga til frekara náms og veita þeim aukin tækifæri til þess að 

bæta menntun sína. Megin áhersla er lögð á að sinna nemendum sem hafa ekki lokið 

formlegu námi og miðast kennslan við að undirbúa þá undir framhaldsnám (Námsflokkar 

Reykjavíkur, e.d.). Úrræðið er lítið, með fáum nemendum og minntist Gunnar sérstaklega á 

að aðstæður þar hafi hentað sér vel. Síðar fór Gunnar hins vegar í stærri framhaldsskóla og 

þar þurfti hann að nýta sér þá færni sem hann hafði öðlast í Brúarskóla. Þannig nýtti hann sér 

öndunaræfingar og reiðistjórnun í krefjandi aðstæðum.  

Í Brúarskóla er lögð megin áhersla á að vinna með tilfinningastjórnun og hegðun 

nemenda. Erfitt er að komast hjá því að sú vinna bitni á námsframvindu. Námsleg staða 

viðmælenda minna við útskrift frá Brúarskóla er því að mörgu leyti skiljanleg þar sem þeir 

stunduðu nám við skólann í nokkur ár. Ósennilegt er að staðan hefði verið öðruvísi ef þeir 
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hefðu stundað áfram nám í sínum heimaskóla, þar sem þeim var mætt með neikvæðu 

viðhorfi og einstaklingsbundnum þörfum þeirra ekki sinnt. Hins vegar er brýnt að úrræði á 

borð við Brúarskóla sofni ekki á verðinum og sé meðvitað um mikilvægi þess að sinna 

bóklegu námi. Um leið og nemendur hafa náð betri stjórn á hegðun og tilfinningum er kjörið 

tækifæri til að auka áherslur á námslega þætti, svo að nemendur verði betur í stakk búnir til 

að stunda nám í sínum heimaskóla.   

Jón fór á starfsbraut við framhaldsskóla sem er hönnuð fyrir nemendur með krefjandi 

hegðun og námsvanda. Hann fór þannig úr sérúrræði í grunnskóla, yfir í annað í 

framhaldsskóla. Nemendur starfsbrautarinnar hafa reyndar flestir verið í sérúrræðum í 

grunnskóla og í rannsókn Helgu Þóreyjar Júlíudóttur (2016) kom fram að starfsfólk 

sérdeildarinnar sé meðvitað um að það skapist ákveðin stimplun og neikvæð orðræða í garð 

þessara nemenda. Þrátt fyrir ákveðna tilvistarkreppu Jóns eftir útskrift leið honum hins vegar 

vel á starfsbrautinni og fann ekki fyrir jaðarsetningu í sinn garð. Á fyrsta árinu var félagsfærni 

hans þó slök og hann var með skerta sjálfsmynd. Jón var hins vegar með réttu verkfærin til 

að ná árangri og eftir fyrsta árið í framhaldsskóla jókst sjálfstraustið. Hann varð fljótt 

vinamargur og vinsæll í skólanum. Hann hefur nú þegar klárað nám sitt á starfsbraut og Jón 

hefur nú þegar sett stefnuna á að klára stúdentspróf á almennri braut.  

Þegar viðmælendur mínir voru í Brúarskóla settu þeir sér allir ákveðin markmið 

varðandi framtíðina. Þeir báru allir von í brjósti um bjarta framtíð sem hefur án efa hjálpað 

þeim að yfirstíga hindranir sem þeir stóðu frammi fyrir. Gunnar var með skýra framtíðarsýn 

og ætlaði að starfa sem forritari í framtíðinni. Markmið hans var að klára framhaldsskóla og í 

kjölfarið að skrá sig í tölvunám við háskóla. Þessum draumi hefur hann fylgt eftir og 

háskólanám hans er senn á enda. Gunnar ætlar þó ekki að láta staðar numið, heldur er 

markmið hans að fara í mastersnám og að stofna tölvufyrirtæki ásamt félaga sínum.  

Draumur Jóns var að fá tækifæri til að syngja og semja tónlist. Í dag hefur hann bæði samið 

eigin lög og tekið þátt í stórum söngvakeppnum. Jón er félagslega sterkur og lítur björtum 

augum á framtíðina. Einar sýndi snemma styrkleika sinn í verklegum greinum í Brúarskóla og 

markmið hans var að læra bifvélavirkjun. Hann starfar í dag á bílaverkstæði og er langt á veg 

kominn með nám sitt við bifvélavirkjun. 

Það er einkar ánægjulegt að sjá að viðmælendur mínir hafa látið drauma sína rætast 

þrátt fyrir hindranir sem þeir hafa þurft að yfirstíga. Strákarnir hafa sýnt þrautseigju og náð 

miklum árangri í leik og starfi. Jafnframt er það ánægjulegt að þeir hafi tileinkað sér ákveðna 
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færni frá Brúaskóla sem hefur nýst þeim í daglegu lífi. Viðmælendur mínir þurfa vissulega 

enn að takast á við ýmsar áskoranir sem verða á vegi þeirra, en í dag hafa þeir hafa hins 

vegar réttu verkfærin til að takast á við þær. 

5.4 Tillögur að úrbótum 

Samkvæmt upplifun viðmælenda minna eiga nemendur með krefjandi hegðun erfitt 

uppdráttar í hinum almenna grunnskóla. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að 

nemendum sem sýna krefjandi hegðun sé mætt með neikvæðu viðhorfi, verði fyrir útilokun 

og einstaklingsbundum þörfum þeirra sé ekki sinnt.  Miðað við þá vitneskju þarf skólakerfið 

að endurskoða starfshætti og viðhorf gagnvart nemendum með krefjandi hegðun. Hér verða 

talin upp nokkrar tillögur til úrbóta í samræmi við frásögn viðmælenda minna. Tillögur þeirra 

eru ekki aðeins gagnlegar fyrir nemendur með sérþarfir, heldur fyrir allt skólastarf í skóla 

margbreytileikans. 

 

• Að kennsluhættir Brúarskóla verði innleiddir í hinn almenna grunnskóla. 

• Skipulagt námsumhverfi fyrir alla þar sem nemendur vita nákvæmlega til hvers er 

ætlast af þeim í skólastarfinu. 

• Innleiðing ART í alla grunnskóla þar sem lögð er áhersla á félagsfærni og 

reiðistjórnun. 

• Að kennarar séu lausnamiðaðir í vinnu með krefjandi hegðun nemenda og veiti þeim 

útgönguleið í erfiðum aðstæðum. 

• Að horft sé til styrkleika og áhuga nemenda í skólaumhverfinu. Í því sambandi þarf að 

leggja megin áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir. Þá þurfa kennarar að sýna 

metnað til að starfa samkvæmt skóla margbreytileikans og hafa hugrekki til að víkja 

frá hefðbundnum kennsluaðferðum. 

• Að nemendur séu ekki einangraðir frá skólastarfi vegna krefjandi hegðunar.  

• Að nemendum sé markvisst hrósað fyrir viðeigandi hegðun í skólastarfinu. 

• Að starfsfólk skóla dvelji ekki lengi við atvik þar sem krefjandi hegðun kemur fram og 

veiti nemendum nýtt upphaf á nýjum degi. 

• Að starfsfólk skólans aðgreini hegðun frá nemendum og leggi áherslu á að vinna með 

þætti í umhverfi nemandans sem hafa áhrif á krefjandi hegðun. 
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• Að hinn almenni grunnskóli dæmi ekki fyrrverandi nemendur Brúarskóla út frá fyrri 

hegðun. 

• Að Brúarskóli hugi betur að félagslegum þörfum nemenda á meðan þeir stunda nám 

við skólann. 

• Að Brúarskóli og hinn almenni grunnskóli veiti nemendum tækifæri til að tjá sig um 

þær aðstæður sem þeir búa við í skólanum. 

 

 

 

6 Lokaorð 
 

Brúarskóli er hugsaður fyrir nemendur með alvarlega hegðunar, geðræna eða félagslega 

erfiðleika. Í starfi mínu sem kennari við Brúarskóla hef ég kynnst orðræðu sem er varasöm. 

Þannig er rætt um Brúarskóla sem óhefðbundinn skóla og að nemendur þar eigi ekki heima í  

„venjulegum“ grunnskólum. Þegar nemendur Brúarskóla snúa aftur í sinn heimaskóla reynist 

það þeim gjarnan erfitt. Þeir eru með ákveðinn stimpil á sér vegna fyrri hegðunar og af þeirri 

ástæðu að þeir stunduðu nám við Brúarskóla. Bæði kennarar og nemendur taka þátt í slíkri 

jaðarsetningu og það er áhyggjuefni. Slík viðhorf og hugsunarháttur stangast á við skóla 

margbreytileikans sem allir grunnskólar eiga að vinna eftir.  

Hér verður ekki efast um að flestir kennarar hafi ávallt félagslega og námslega velferð 

allra nemenda að leiðarljósi við kennslu. Ef tekið er mið af upplifun viðmælenda minna er 

hins vegar ljóst að stefnan um skóla án aðgreiningar á undir högg að sækja. Þannig upplifðu 

þátttakendur bæði útilokun og jaðarsetningu í sínum heimaskólum sem gefur til kynna að 

skólakerfið vinni ekki í samræmi við áherslur stefnunnar. Í stað þess að leita lausna eru 

nemendur einangraðir frá hópnum og jaðarsettir sem „erfiðir“ nemendur.  Í rannsókn 

Guðbjargar Ólafsdóttir (2017) kemur fram að kennarar séu meðvitaðir um að starfshættir 

skólans vinni að jaðarsetningu sumra nemenda. Samt sem áður virðist skorta vilja og 

hugrekki til að ráðast gegn breytingum á aðstæðum og kennsluháttum hins almenna 

grunnskóla sem virðist ekki gera ráð fyrir nemendum með krefjandi hegðun. 

Sú þekking og reynsla sem starfsfólk Brúarskóla býr yfir er dýrmæt. Virðing gagnvart 

nemendum er áberandi í skólastarfinu þar sem allir fá að njóta sín á eigin forsendum. Í  
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samtölum við viðmælendur kom skýrt fram hversu vel kennsluhættir Brúarskóla hentuðu 

þörfum þeirra.  Þó ber að hafa í huga að sérúrræði á borð við Brúarskóla er ekki gallalaust. 

Nemendur í slíkum úrræðum njóta þess ekki að umgangast fjölbreyttan hóp nemenda og 

félagslegt samspil getur verið takmarkað. Nemendur sem dvelja um árabil í sérskólum njóta 

því ekki þess félagslegs réttlætis sem stefnan um skóla án aðgreiningar hefur meðal annars 

að leiðarljósi.  En jafnvel þó að viðmælendur mínir hafi upplifað bæði félagslega og námslega 

einangrun eftir útskrift frá Brúarskóla, er höfundur sannfærður um að dvöl þeirra við skólann 

hafi bæði verið jákvæð og gagnleg fyrir skólagöngu þeirra.  

         Það var lærdómsríkt að heyra sögur þriggja fyrrverandi nemenda við Brúarskóla. Það er 

ósk mín að frásögn þátttakenda verði gagnleg fyrir Brúarskóla og ekki síður hinn almenna 

grunnskóla. En ávinningur rannsóknarinnar er fyrst og fremst sá að hafa veitt nemendum 

með krefjandi hegðun rödd og tækifæri til að deila reynslu sinni af skólakerfinu. 
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