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Ágrip 

Hagnýting námsgreinarinnar hönnun og smíði til stuðnings grunnskólanemendum með 

hegðunarfrávik og námserfiðleika getur stuðlað að því að nemendur sem að öllu jöfnu eru 

utanveltu í almennu skólakerfi eigi meiri möguleika á að finna eitthvað við sitt hæfi innan 

menntakerfisins. 

Í ritgerðinni er fjallað um uppeldismiðaða hönnun og smíði og hvernig hægt er að nýta hana 

til að styðja við grunnskólanemendur með hegðunarfrávik og námserfiðleika. Einnig er 

fjallað um eðli hegðunar og námserfiðleika og hvernig hægt er að koma til móts nemendur 

sem eiga við þessa örðugleika að stríða. 

Fjallað er um fræðimenn er tengjast kennslufræði list- og verkgreina í skólastarfi eins og 

brautryðjendurna Jón Þórarinsson, Pestalozzi, Steiner og fleiri sem og kenningar þeirra. 

Allir eiga þeir það sameiginlegt að í kenningum þeirra er talið að iðkun list- og verkgreina 

sé þroskavænleg námsleið í almennu skólastarfi. 

Einnig voru tekin viðtöl við list- og verkgreinakennara og nokkra sálfræðinga. Þeir voru 

spurðir um gildi list- og verkgreina til að styðja við námsárangur nemenda með hegðunar- 

og námserfiðleika.  

Að lokum lýsir höfundur niðurstöðu sinni sem felur í sér að hönnun og smíði hafi góð áhrif 

á nemendur með hegðunar- og námserfiðleika og að æskilegt sé að auka þessa kennslu til 

að nýta áhugasvið nemenda sem glíma við þess konar erfiðleika.  
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Formáli 

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

Háskóla Íslands.  

Höfundur hefur starfað sem smíðakennari við Brúarskóla og í kjölfar þess fékk hann áhuga 

á því efni sem hér er til umfjöllunar, þ.e. gildi verkgreinakennslu fyrir nemendur með 

hegðunarfrávik og námserfiðleika. Í gegnum starfið kynntist hann fjölda nemenda sem 

orðið hafa hornreka í kerfinu. Hann tók eftir því að mörg þessara barna sköruðu fram úr í 

smíði og öðrum verklegum greinum og hefur trú á  því að list- og verkgreinar geti stutt við 

nám og þroska þessara nemenda. 

Leiðbeinandanum Gísla Þorsteinssyni lektor þakkar höfundur kærlega fyrir góða leiðsögn 

við verkefnið og þá aðstoð og góðu ráð sem hann hefur veitt höfundi í gegnum nám hans 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Viðmælendum þakkar höfundur fyrir að gefa sér tíma til að svara spurningum og veita 

upplýsingar sem dýpkuðu skilning höfundar á viðfangsefninu.  
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1. Inngangur 

Í aldaraðir hefur manninum verið eðlislægt að hanna og móta sitt nánasta umhverfi. Á árum 

áður vann fólk nánast allt með höndunum, en með aukinni tækni og sérhæfingu hefur hluti 

þessarar handverksþekkingar og menningararfs meðal annars glatast vegna skorts á 

fjölbreyttum menntunarúrræðum. Áherslur í menntun breyttust við iðnvæðingu Vesturlanda 

um 1859.  Á þessum tíma fékk handverk stöðu sem tæki í þjónustu alþýðumenntunar.  

Fjölmargir fræðimenn hafa gagnrýnt mjög hversu mikla áherslu skólinn leggur á bóknám 

og það hvernig skólakerfið gerir nemendur nánast óvirka, mótar og steypir þá í sama mótið 

með einhæfri bekkjarkennslu og einangraðu kennsluumhverfi.  

Verklegt nám í skólastarfi, eins og við þekkjum það í dag, á sér ekki langa sögu. Frá 

upphafi alda hefur þekking og kunnátta flust á milli kynslóða með því að ein kynslóð 

kennir annarri. Það var tiltölulega nýlega, eða í byrjun 20. aldarinnar sem verkþjálfun varð 

hluti af formlegu skólastarfi á Íslandi. Hins vegar er hún í dag aðeins lítill hluti af því starfi 

sem fram fer í skólum. Samt sem áður hefur oft verið talað um að verklegt nám ætti að vera 

stærri þáttur í almennu skólastarfi. 

Kveikjan að því að höfundur fór að velta fyrir sér mikilvægi hönnunar og smíði fyrir 

grunnskólanemendur með hegðunarfrávik og námserfiðleika var sú að honum var boðið 

starf við Brúarskóla við Vesturhlíð sem smíðakennari árið 2010. Eftir að hafa þekkst boðið 

reyndi hann að komast inn í starfið með því að kynnast reglum, viðmiðum og síðast en ekki 

síst nemendum skólans. Af kynnum sínum við þá var honum ljóst að þeir höfðu margir 

hæfileika til að stunda nám þó að það sæist ekki á  einkunnum þeirra eða hegðun. Fór 

höfundur þá að velta fyrir sér hvort það stafaði af því að námsframboð grunnskólana 

höfðaði ekki til þeirra.  

Mikilvægt er að hafa aðra kosti og aðra menntunarmöguleika í boði en hið almenna 

bóknám. Námsbrautir eins og fjölgreinadeildin í Lækjarskóla í Hafnarfirði, fornámsdeild 

Fjölbrautaskólans í Breiðholti og Tækniskólans eru mjög mikilvægar fyrir þá sem ekki 

finna sig í hinu almenna bóknámi sem í boði er í öðrum skólum.  



8 
 

Reynsla höfundar hefur verið á þá leið að möguleikarnir í kennslugreininni hönnun og 

smíði eru nær ótakmarkaðir. Mikilvægt er að nýta hugmyndir nemenda en reynslan hefur 

sýnt að þær skortir ekki. 

 

2. Fræðilegar forsendur 

2.1 Forsendur í aðalnámsskrá og lögum um grunnskóla  

Eitt af grundvallarviðmiðum nútíma skólastarfs er jafnrétti til náms. Oftast er talað um 

„skóla án aðgreiningar“, en sú framsetning felur í sér tilboð til  nemenda um stuðning við 

nám við þeirra hæfi í venjulegu skólaumhverfi. Slík tilboð veita þeim einnig möguleika á 

að spreyta sig á viðfangsefnum að eigin vali. Ekki er endilega um að ræða sömu úrræði 

fyrir alla, heldur fjölbreytt verkefni og tækifæri. Verkefni eiga bæði að höfða til drengja og 

stúlkna hvort sem að um er að ræða nemendur í dreifbýli eða þéttbýli. Þau skulu vera óháð 

uppruna nemenda, trú þeirra og litarhætti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). 

Aðalnámsskrá grunnskóla leggur áherslu á að skólar landsins búi bæði kynin undir virka 

þátttöku í atvinnulífi, fjölskyldulífi og í samfélaginu. Atvinnulíf nútímans byggir að miklu 

leiti á þekkingu og hugmyndavinnu. Umhverfi okkar er síbreytilegt vegna sífelldra nýjunga 

í tækni og nýrrar þekkingar. Það krefst þess að einstaklingar geti aðlagast nýjungum og 

samfélagslegum breytingum á skjótan hátt. Þeir þurfa að hafa góða grunnþekkingu á þáttum 

er taka bæði til bóknáms og verknáms (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). Í 

verkgreinum, svo sem hönnun og smíði kynnast þeir svo ýmis konar tækni og verkferlum, 

sem gagnast þeim á ýmsum sviðum. 

Eitt erfiðasta og mest ögrandi viðfangsefni skóla og skólayfirvalda og þeirra sem starfa að 

skólamálum er að finna leiðir til að koma til móts við ólíka getu og áhugamál nemenda með 

því að veita nemendum menntun við hæfi hvers og eins. Grunnskólarnir þurfa að búa 

nemendur undir ævilangt nám og síbreytilegar kröfur með því að leggja áherslu á 

vinnubrögð sem þroska félagslega færni og skipulags- og samskiptahæfni. Þá er lagður 

grundvöllur að sjálfstæðri og virkri hugsun nemenda, félagshæfni og almennri vellíðan 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). 
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Í 2. mgr. 2 gr. laga um grunnskóla segir að hlutverk hans sé samvinna við grunnstoðir í lífi 

nemenda til að stuðla að þroska allra þeirra og þjálfa þá til þátttöku í samfélaginu. 

Skólastarfið á að byggja á jafnrétti, umburðarlyndi, umhyggju og virðingu fyrir 

manngildum. Grunnskólarnir eiga að haga starfi sínu í samræmi við þarfir, væntingar og 

stöðu nemenda sinna og stuðla að þroska þeirra og velferð (nr. 91/2008).  Í Aðalnámsskrá 

grunnskóla segir: 

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við 

eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Grunnskólar 

eiga að taka við öllum börnum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til 

líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Þetta 

á við um fötluð börn og ófötluð, afburðagreind og greindarskert og allt þar á 

milli, börn úr afskekktum byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum sem skera 

sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu. Grunnskólum er skylt að 

mennta öll börn á árangursríkan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2007, bls. 6). 

 Samkvæmt lögum eiga allir nemendur  rétt á námi við hæfi í grunnskólum og 

sveitarfélögum er skylt að sjá öllum  nemendum fyrir viðeigandi 

námstækifærum. Á grunnskólastigi eiga allir nemendur rétt á að stunda 

skyldunám í heimaskóla nema foreldrar og sérfræðingar skóla meti aðstæður 

nemandans þannig að honum sé fyrir bestu að vera í sérskóla eða heilsu hans sé 

þannig farið að ekki verði komist hjá vistun fjarri heimili. Aðalnámskrá 

grunnskóla lýsir helstu áhersluatriðum í menntun barna og unglinga á 

skólaskyldualdri (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007, bls. 6). 



10 
 

Þó að hönnun og smíði sé ekki listgrein, er auðvelt að sjá tengingu greinarinnar við 

listgreinaþátt Aðalnámskrár grunnskólans en þar segir að listnám skuli stuðla að alhliða 

þroska einstaklingsins. Í listnámi reynir á marga þætti mannlegrar hæfni, bæði til hugar og 

handa, þar sem nemendur þurfa að beita rökhyggju sinni jafnt sem ímyndunarafli til að ná 

árangri. Þannig verða nemendur virkir í athugun, rannsókn og athöfnum en slíkt nám verður 

haldbest og hugstæðast. Listnám eflir sköpunargáfu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2007). 

Hönnun og smíði er kjörinn vetvangur til að veita nemendum kennslu og þjálfun til að þeir 

geti mótað og hannað eftir sínum eigin hugmyndum og unnið með efni samkvæmt almennri 

kunnáttu. Mikilvægt er að hver ný kynslóð sinni handverkinu svo kunnáttan deyi ekki út 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2007). Höfundur telur að það sé öllum hollt og 

nauðsynlegt að geta greint og skilið eðli vinnuferla og hvernig eigi að beita líkamanum við 

vinnu. Auk þess getur slík kunnátta og færni hjálpað einstaklingum að skipuleggja vinnu 

sína í námi og starfi síðar á lífsleiðinni. 

 

3. Um geðraskanir, hegðunarfrávik og námserfiðleika  

Börn sem glíma við hegðunarfrávik og námserfiðleika eiga oft erfitt uppdráttar innan 

skólakerfisins. Þau eiga það til að einangrast sökum hegðunar sinnar og dragast aftur úr 

jafnöldrum sínum í námi. Námserfiðleikum fylgir oft vanlíðan hjá nemendum og getur það 

leitt til hegðunarerfiðleika þar sem nemendur bregða oft á það ráð að hegða sér illa til þess 

að draga athyglina frá námserfiðleikunum. Þessu getur einnig verið öfugt farið, 

hegðunarerfiðleikar geta einnig leitt til námserfiðleika, en þá eru það oft á tíðum afleiðingar 

annarra raskana til dæmis ADHD eða tourette.  

Til að átta sig á því starfi sem fer fram í íslenskum grunnskólum og tengist 

sérkennslunemendum þá er gott að þekkja algengustu geðraskanir, hegðunarfrávik, 

námserfiðleika og erfiðustu frávik nemenda og hvernig best er að taka á slíkum 

vandkvæðum. Hér verður gerð grein fyrir mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun ásamt 

fimm öðrum röskunum. 
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3.1 Skilgreiningar á röskunum og hegðunarerfiðleikum 

Mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun  

Samkvæmt greiningarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna DSM-IV er 

mótþróaþrjóskuröskun skilgreind sem:  

Mynstur neikvæðrar, fjandsamlegrar og ögrandi hegðunar sem varir í að 

minnsta kosti 6 mánuði, þar sem 4 eða fleiri eftirfarandi einkenna koma fram: 

Viðkomandi missir oft stjórn á skapi sínu, rífst oft við fullorðna, reynir oft að 

ögra fullorðnum, neitar að hlýða fyrirmælum og reglum og angri eða trufli. 

Einnig er algengt að börn með þessar greiningar kenni öðrum um eigin 

mistök. Að auki eru þau oft uppstökk og láta aðra auðveldlega angra eða pirra 

sig og eru fyrir vikið oft reið og gröm og ofan á það eru þau oft hefnigjörn 

(American Psychiatric Association, 2000). 

Röskunin veldur klínískt marktækri truflun á félagslegu, námslegu eða 

starfslegu sviði. Hegðunin á sér ekki einungis stað meðan barnið er í hugrofs- 

eða lyndisröskuðu ástandi. Ef barnið mætir viðmiðum um hegðunarröskun þá 

fær það þá greiningu. Ef um mótþróaþrjóskuröskun er þó að ræða er ekki talin 

ástæða til greiningar, en hún telst alvarleg útgáfa af mótþróa (American 

Psychiatric Association, 2000). 

Mótþróaþrjóskuröskun og hegðunarröskun er gjarnan ruglað saman í daglegu tali, þetta er 

þó ekki sama röskunin. Mótþróaþrjóskuröskun einkennist af ögrunum, óhlýðni og rifrildum 

við fullorðna og almennri reiði. Hegðunarröskun einkennist hins vegar af ofbeldi, 

þjófnuðum, eignaspjöllum og brotthlaupum. Algengt er þó að mótþrói þróist í 

hegðunarröskun með tímanum, enda eru þetta skyld fyrirbæri (Baker, 2000). 
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Hegðunarröskun er samkvæmt greiningarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna út frá 

DSM-IV  (American Psychiatric Association, 2000) flokkuð í þrjá flokka. Fyrstan ber að 

nefna flokk A sem lýsir sér í endurteknu og þrálátu hegðunarmynstri, þar sem 

grundvallarréttindi annarra eða aldursviðmiðandi samfélagslegar reglur eru brotnar. 

Viðkomandi þarf að hafa haft þrjú eða fleiri einkenni um 12 mánaða skeið eða a.m.k. eitt í 

sex mánuði. Helstu einkenni eru ofbeldi í garð manna eða dýra, hrekkir og hótanir gagnvart 

öðrum. Þá eiga þessir nemendur oft frumkvæði að slagsmálum og nota stundum til þess 

vopn sem geta valdið alvarlegum áverkum (Sadock og Sadock, 2007). 

Næst ber að nefna flokk B skv. greiningarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna en þá 

veldur truflunin marktækri félagslegri og námslegri truflun er kemur fram í daglegri hegðun 

einstaklingsins. 

Síðasti flokkurinn er flokkur C. Ef viðkomandi er orðinn 18 ára þá má hann ekki mæta 

greiningarviðmiðum um andfélagslega persónuleikaröskun þar sem hegðunarröskun er 

greind. 

Tíðni hegðunaröskunnar er 2-10%  og er algengari í lægri samfélagsþrepum. Fátækt, lélegir 

skólar, áföll í fjölskyldum, geðsjúkdómar foreldra, harkalegar uppeldisaðferðir og lélegt 

eftirlit auka líkur á hegðunarröskun. Einstaklingsþættir sem tengjast áhættu á 

hegðunarröskun eru m.a. lág greind, slök málfærni og skipulagserfiðleikar. 

Hegðunarröskun fer gjarnan saman með öðrum röskunum á borð við ADHD, 

þunglyndi/kvíða, námserfiðleika, vímuefnamisnotkun, sjálfsskaðandi hegðun, 

einhverfurófsraskanir og tourette (Baker, 2000). 

Áráttu- og þráhyggjuraskanir eru í raun og veru svipaðar raskanir. Þráhyggja felur í sér  

endurteknar hugsanir og ímyndanir og tengist meira andlegu hliðinni en árátta er endurtekin 

líkamleg hegðun sem tengist ekki því sem er að gerast hverju sinni til dæmis að þvo hendur 

(American Psychiatric Association, 2000). 

ADHD 

ADHD stendur fyrir athyglisbrest með ofvirkni, þar sem röskun á athyglis-og hreyfistjórn 

er talin tengjast truflunum í taugakerfinu. Greiningarviðmiðum er skipt í þrjá þætti: 
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Athyglisbrestur, ofvirkni og hvatvísi. Hægt er að greinast með athyglisbrest með eða án 

ofvirkni og getur fjöldi einkenna sem hrjáir einstakling verið mismikill (ADHD samtökin, 

e.d). 

Lestrarröskun 

Lestrarröskun felur í sér taugalífeðlisfræðilega veikleika sem oftast koma fram á 

greindarprófum en eru óháðir almennri grunngreind. Helstu einkenni birtast í máltjáningu 

og málþroska sem er þá áfátt og brengluðum framburði. Einnig eiga einstaklingar erfitt með 

að tjá sig skriflega. Hegðunarerfiðleikar eru oft til staðar (Alfræðiorðabókin um geðræna 

sjúkdóma, 2011). 

Tourette heilkenni 

Þessi heilkenni teljast meðfædd og stafa líklega af erfðafræðilegum orsökum. Tourette lýsir 

sér í  endurteknum vöðva- og taugakippum og skyndilegum hljóðum eða orðaflaumi. 

Heilkennin versna ef einstaklingur finnur fyrir streitu. Þá geta komið fram skapofasköst, 

svokallaðir Tourettestormar. Algengir fylgikvillar Tourette eru ADHD, áráttu- og 

þráhyggja og einkenni er tengjast tilfinningasviði viðkomandi s.s. þunglyndi, kvíði og 

óviðeigandi félagsleg hegðun (Eapen og Robertsor, 2008).   

Aspergerheilkenni 

Aspergerheilkenni eru greiningarviðmið á einhverfurófi. Oftast nær er fólk með þessa 

greiningu ekki með stórvægileg frávik í vitsmuna- og málþroska. Hins vegar eru yfirleitt til 

staðar ákveðin hegðunareinkenni sem virka hamlandi fyrir viðkomandi. Þessi 

hegðunareinkenni fela í sér töluverð frávik í félagslegri samskiptafærni sem m.a. lýsir sér á 

þann hátt að þeir geta illa sett sig í spor annarra og eiga erfitt með að lesa í svipbrigði sem 

takmarkar skilning þeirra á ástandi þeirra sem viðkomandi á samskipti við. Einstrengislegur 

hugsunarháttur er oft áberandi hjá einstaklingum með Aspergerheilkenni. Þeir eiga einnig í 

erfiðleikum með að stofna til vináttusambanda og viðhalda þeim vegna fyrr greindra 

ástæðna. Algengt er að viðkomandi einstaklingur búi yfir sérkennilegri og áráttukenndri 

hegðun sem birtist í óvenjulegum ákafa á að kafa ofan í afmarkað áhugamál og nýtingu á 

hæfileikum þeim tengdum. Þessi hegðunareinkenni endurspegla alvarleg frávik í 
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taugaþroska sem jafnframt hafa víðtæk áhrif á almennan þroska, færni og lífsgæði 

viðkomandi einstaklings sem og fjölskyldu hans (American Psychiatric Association, 2000). 

3.2 Kennsla barna með hegðunarfrávik og námserfiðleika  

Nemendur sem ítrekað sýna af sér erfiða hegðun og ofbeldi eru á hættulegri braut, bæði til 

langs og skamms tíma. Rótina að þessum vanda er oft á tíðum að finna í fjölskyldu þeirra 

og/eða í samfélaginu. Þar eru þeir stöðugt berskjaldaðir gagnvart langvarandi áhættuþáttum 

sem auka líkurnar á neikvæðu ástandi. Þegar börnin koma í skóla eykst þessi óviðeigandi 

hegðun þeirra því þau standa þá frammi fyrir frekari viðmiðum, kröfum og samskiptum við 

jafnaldra sína.  

Sagt er að mörg börn á Íslandi eigi við hegðunarfrávik að stríða og er talið að 3-5% 

íslenskra barna séu ofvirk. Það má því ætla að um 160 börn greinist með ofvirkni í hverjum 

fæðingarárgangi, ef miðað er við að hlutfallið sé um 4% og að í hverjum fæðingarárgangi 

séu um það bil fjögur þúsund börn (Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll 

Magnússon, 2001). Þetta er mikill fjöldi barna og um leið hátt hlutfall nemenda í skólum 

landsins. Þurfa þessi börn á aukinni aðstoð að halda innan bekkjanna. 

Til að tryggja góða menntun nemenda með hegðunarfrávik þarf að styðja við námsárangur 

þeirra og veita þeim aga. Ef nemendur finna ekki til öryggis, virða ekki samnemendur eða 

kennara sína og axla ekki ábyrgð á sinni menntun hindrar það árangur þeirra. Það hefur líka 

verið sýnt fram á það að börn með alvarlegustu hegðunarvandamálin ná ekki að vaxa uppúr 

þeim (Loeber og Farrington, 1998). Oft heldur vandamálið áfram og ágerist fram á 

fullorðinsár og eiga þessir einstaklingar erfitt með að aðlagast þjóðfélaginu.   

Þegar við skiljum hvernig slæm hegðun þróast auðveldar það okkur að takast á við vanda 

nemenda á heildstæðan og skilvirkan hátt. Í starfi kennara þarf að notast við hagnýtar 

aðferðir sem sannað hafa gildi sitt til að stjórna og kenna nemendum æskilega hegðun. Oft 

er tekið á agavandamálum nemenda með því að refsa þeim fyrir óæskilega hegðun eða 

andfélegsleg viðhorf. Rannsóknir sýna að slíkar aðferðir stöðva aðeins hegðunina í 

skamman tíma. Stöðugar refsingar og slakur námsárangur leiðir einungis til þess að 

vandinn eykst. Þegar tekið er á agabrotum nemenda þar sem ofbeldi kemur við sögu gilda 

yfirleitt um það viðurlög og refsingar af einhverju tagi. Allt of algengt er að brugðist sé of 
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seint við til að hægt sé að takast á við vandann af alvöru. Ef mörg merki eru um óæskilega 

hegðun er mikilvægt að grípa inní sem fyrst á viðeigandi hátt (Ollendick & Hersen, 1998). 

Má þar til dæmis nefna ART kennslu sem fjallað verður nánar um síðar. Auðvitað er erfitt 

að fullyrða hverjir munu eiga í hegðunarerfiðleikum eða hvort að viðkomandi barn muni 

leiðast út í ofbeldisglæpi, en öll merki um vafasama hegðun ber að taka alvarlega. 

Það besta sem skólar geta gert fyrir þessa nemendur er að halda þeim sem lengst að námi til 

að reyna að koma í veg fyrir að þeir leiðist út í slæman félagsskap. Bestu leiðirnar tengjast 

frekar ráðgjöf en refsingu. Til að halda uppi aga í smíðastofunni gætu eftirfarandi þættir 

nýst sem koma fram í bókinni School-based crime prevention (Gottfredsson, 1977 ). 

 Skýr fyrirmæli um hvaða hegðun er æskileg 

 Setja reglur sem ekki refsa 

 Hegðunarreglum jafnan framfylgt 

 Jákvæð styrking á viðeigandi hegðun 

 Árangursrík bekkjarstjórnun 

 Víðtæk þjálfun í félagsfærni 

 Kennsla í færni að leysa vandamál og reiðistjórnun 

 Kennsla í ábyrgri ákvarðanatöku (að setja mörk) 

 Ákveðin aðgerðaráætlun notuð þegar hópur sýnir neikvæða hegðun 

 Kennsla í sjálfsstjórnun  

 Umbunarkerfi 

 Vel- eða vanþóknun kennara viðhöfð 

 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir kennarar sem reiða sig á refsingar eins og skammir, 

tiltal eða brottvísun úr kennslustofunni þegar nemendur brjóta af sér, ná ekki jafn góðri 

stjórn á bekknum. Ef neikvæðri hegðun er veitt athygli magnast vandræðin því kennarinn 

beinir athyglinni fyrst og fremst að þessari óviðeigandi hegðun (Hagan, 1998). Önnur 

algeng mistök eru að vera ekki með nógu skýrar reglur. Það er mikilvægt fyrir alla kennara 

að samræma reglur því annars geta nemendur ruglast. Til dæmis virkar það ruglingslegt 

fyrir nemanda með hegðunarvanda ef einn kennari leyfir húfur og tyggjó í tíma á meðan 

annar leyfir hvorugt.  



16 
 

Skólareglur á einnig að setja fram á skýran hátt þar sem fram kemur til hvers er ætlast af 

nemendum á ákveðnum svæðum innan skólans. Í Brúarskóla er nemendum til dæmis leyft 

að velja sér sæti í matsal en ekki innan skólastofunnar. Með því að skapa samræmi í notkun 

reglna í skólanum nær kennarinn að beina sjónum sínum að hegðun nemenda á sanngjarnan 

hátt og styrkja hana á jákvæðan hátt. Með því að kynna þetta fyrir öllum nemendum og 

starfsmönnum skólans er auðveldara að kenna nemendum það sem til er ætlast. 

Börn og unglingar þurfa hvetjandi umhverfi og þroskandi viðfangsefni til að vaxa sem 

einstaklingar. Smíðakennsla nýtur almennrar hylli hjá nemendum og foreldrum. Fáar 

greinar eru betri vettvangur fyrir yfirfærslu þekkingar, alhliða þroska og hreyfiþjálfun barna 

og unglinga. Reynsla barna og upplifun þeirra hefur áhrif á hegðun þeirra og 

þroskamöguleika. Aukin hreyfifærni gerir nemendum kleift að tileinka sér reynslu af ýmsu 

tagi og þar með tilfinningu fyrir sjálfstæði og eigin getu (Snæfríður Þ. Egilson, 1996). Í 

smíðakennslu er hægt að draga fram kosti einstaklinga hvort sem það er á sviði hreyfigetu 

eða sköpunar. Smíðakennarinn aðstoðar nemandann við að velja verkefni við hæfi sem 

dregur fram styrkleika einstaklingsins til þess að hann öðlist hæfni til sjálfstæðra 

vinnubragða.  

 

Piaget fjallar um samspil hreyfiþroska og vitrænna þátta og það hvernig reynsla og upplifun 

ýta undir og fóstra forvitni. Hann taldi að þetta stuðlaði að því að barnið mundi finna 

mismunandi leiðir að settu marki og tengdi saman markmið og leiðir. Jafnframt vex því 

ásmegin og það öðlast vissu um eigin færni og ágæti. Allt eru þetta mikilvægir þættir fyrir 

almennan þroska (Piaget, 1954). 

3.3 Félagsfærni 

Félagsfærni er lærð hegðun, hegðun sem börn læra af foreldrum sínum, systkinum, vinum, 

kennurum og öðrum einstaklingum í lífi þeirra. Félagsfærni hefur áhrif á gengi barna að 

leysa dagleg verkefni. Félagsleg færni einstaklings skiptir sköpum í samskiptum hans við 

annað fólk og að auki hefur þessi færni áhrif á það hvernig hann tekst á við sjálfan sig 

tilfinningalega. Að þekkja sínar tilfinningar hefur bein áhrif á félagsleg samskipti 

viðkomandi, hvort sem það er innan fjölskyldunnar, vinahópsins eða samstarfsmanna. Ef 

félagsfærni er takmörkuð þá mun hið daglega líf verða mun erfiðara því að þeir sem kunna 
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ekki almenn samskipti, eins og hvernig á að hegða sér gagnvart öðru fólki, þeir skilja ekki 

hvaða gildi eru í samfélaginu og munu því eiga erfiðara uppdráttar (ART á Suðurlandi, 

2008). Félagsfærni er hæfileiki til þess að tjá bæði jákvæðar og neikvæðar tilfinningar í 

samskiptum við aðra með orðum og líkamstjáningu. Sá sem hefur félagsfærni er fljótur að 

átta sig á hvernig andrúmsloft ríkir innan hóps og á auðvelt með að aðlaga sig að því 

andrúmslofti.  

  

4. Uppeldismiðuð hönnun og smíði 

4.1 Hugmyndir um uppeldismiðaða smíði 

Fjölmargir fræðimenn hafa stigið fram með kenningar og hugmyndir um list- og 

verkgreinakennslu í skólum og um það hvernig nemendur læra í gegnum verkgreinar. Þeir 

fræðimenn sem fjallað verður um hér eiga það allir sameiginlegt að hafa fjallað um 

verklegar greinar. Kenningar þeirra ná aftur til upphafs 19. aldar og fram til dagsins í dag.  

Pestalozzi 

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) er fæddur í Zurich í Sviss. Pestalozzi var 

uppeldisfræðingur og hefur stundum verið kallaður faðir uppeldislegrar smíði. Pestalozzi 

þróaði sínar kenningar í beinu framhaldi af kenningum Rousseau. Helsta takmark 

uppeldisins að mati Pestalozzi var að efla tilfinninguna fyrir mannlegu gildi, sjálfsvirðingu 

og ábyrgðarkennd.  Hann taldi að með reglusömu líferni, vinnusemi og skyldurækni, ætti 

hver og einn að geta þróað frumþættina þrjá sem hann taldi að allar manneskjur byggju yfir 

en þær eru: ,,Höfuðið” (vitsmunalíf)  ,,hjartað” (siðferði) og ,,höndin” (verkkunnáttu) 

(Myhre, 2001).  

Í gegnum kenningu sína sem hann kallaði „Verklegt stafrófskver“, lagði hann mikla áherslu 

á að nemandinn gæti útskýrt það sem hann var að fást við með fagteikningu sem er 

gífurlega mikilvægur þáttur í námi tengdu handverki. Hann taldi að með því þjálfaði 

hugurinn ímyndunaraflið. Það sama á við um smíðina, aðeins með því að æfa höndina 

styrkist handverkskunnáttan (Pestalozziworld, e.d). Hann trúði ekki að greind væri 

meðfædd heldur áunnin og kunnáttan fengist í gegnum rétta þjálfun.  
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Pestalozzi taldi það mjög mikilvægt að börn reyndu sjálf að leysa þau vandamál sem upp 

koma án mikillar hjálpar frá fullorðnum, því þannig næðu þau mestum þroska og kunnáttu. 

Á þann hátt næðu börnin einnig að draga sinn lærdóm út frá lífinu sjálfu en ekki einungis í 

gegnum fyrirfram ákveðnar æfingar. Hann taldi að börn ættu ekki að fá spurningar með 

tilbúnum svörum heldur ætti að reyna á þeirra eigin svör í tengslum við hæfileika þeirra til 

að sjá og dæma á rökréttan hátt. Þetta var hluti af áður nefndu þriggja verka skipulaginu: 

Höfuð, hendur og hjarta (Pestalozzi, 2010). 

Þess má geta að Pestalozzi var einn af fáum uppeldisfræðingum síns tíma sem tók á móti 

börnum sem voru misþroska og með hegðunarvandamál og lagði hann áherslu á að allir 

ættu jafna möguleika á menntun. Hann reyndi einnig að bæta líf fátæklinga í gegnum 

starfsmiðaða menntun. Pestalozzi taldi handverk vera miðdepil alls náms (Handverk í 

þjónustu uppeldis, 2011). 

Friedrich Fröbel  

Fröbel (1782-1852)  fæddist í Griesheim í Þýskalandi. Fröbel varð fyrir áhrifum frá 

Rousseau og Pestalozzi jafnframt því sem hann sá mikilvægi þess að þróa hugmyndir 

Pestalozzi vísindalega. Hann var brautryðjandi leikskólans og lagði mikla áherslu á leikinn 

sem hámark mannlegrar þróunar, uppsprettu alls hins góða og frjálslega tjáningu barnsins 

(Myhre, 2001).  Fröbel var ef til vill fyrstur manna til að gera sér grein fyrir skapandi 

starfseðli barnsins og leit hann á leikinn sem innbyggða starfsþörf og þar af leiðandi 

mikilvægan þátt í uppeldinu. Pestalozzi stofnar síðar skóla fyrir fátæka sem byggja á 

hugmyndafræði Fröbels (Handverk í þjónustu uppeldis, 2011). 

Fröbel taldi að maðurinn fæddist með sköpunargáfu og ætti best með að tjá sig í gegnum 

framkvæmd. Hugmyndir hans snúa aðallega að leikskólabörnum. Í barnaskólum Fröbels 

átti líkamleg vinna að vera í samræmi við andlega þætti. Andinn og líkaminn áttu að vera í 

sífeldri samvinnu og aðstoða barn við að skynja og meðtaka heiminn í kringum sig (Myhre, 

2001).  

Hugtakið Kindergarten er frá Fröbel komið (Myhre, 2001). Fröbel var frumkvöðull 

skipulags menntunar smábarna og menntaði fyrstu leikskólakennarana og enn í dag eru 

áhrif hans á leik- og grunnskóla áþreifanleg. Hann kom á fót leikskólum þar sem teikning, 
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handavinna og mótun voru mikilvægir liðir í starfseminni. Fröbel taldi að leikurinn væri 

mikilvægastur hvort sem að það væru hreyfileikir, söngleikir eða hringleikir. Hann taldi 

það þroska afleiðu af virkni og frjálsri sköpun. Leikurinn var skipulagður í þaula hjá Fröbel 

og var kerfisbundinn þáttur í náminu. Fröbel stofnaði sinn fyrsta leikskóla 1837 þar sem 

hann menntaði líka ungar konur til þess að verða leikskólakennarar (Myhre, 2001). Við 

eigum Fröbel að þakka fyrir leikskóla barnanna í þeirri mynd sem við þekkjum í dag og eru 

til dæmis trékubbarnir sem notaðir eru á flestum leikskólum á Íslandi í dag eru upphaflega 

frá honum komnir.  

Otto Salomon  

Otto Salomon (1849–1907) var fæddur í Gautaborg í Svíþjóð. Sem kennari og fræðimaður 

var Salomon sjálfmenntaður. Árið 1872 stofnaði Salomon, ásamt frænda sínum, 

handverksskóla í Nääs í Svíþjóð. Til að byrja með var skólinn ætlaður drengjum úr 

nágrenninu en hann breyttist árið 1875 í lýðháskóla sem kenndi kennurum Slöjd sem 

kennslugrein og hugmyndafræði. Uppeldismiðuð smíði var stofnsett sem formleg 

námsgrein undir heitinu Slöjd á nítjándu öld. Tilgangurinn var að nýta handverk sem tæki í 

þjónustu alþýðumenntunar til uppbyggingar persónuleika einstaklingsins, styðja við 

siðvitsþroska hans og til að efla gáfur hans og iðni (Brynjar Ólafsson, 2009). 

Salomon vildi meina að sú manneskja væri menntuð sem gæti séð stóra samhengið. Það 

sem Salomon reyndi og vildi ná fram var þróun viljans, siðgæðisins og áhugans. Þróunin 

varð að vera  til þess að barnið gæti leyst sífellt flóknari verkefni. Þann þroska sem hann 

vildi sjá er hægt að lýsa með orðum hans; „Það er betra að vera eitthvað en að kunna 

eitthvað“ (Thorbjörnsson, 1992). Með því átti hann við að það sé ekki nóg að vita að 

eitthvað hefur gerst heldur þarf viðkomandi að vita af hverju og hvernig það gerðist.  

Salomon vildi að handavinnan væri frjáls og byggði á sjálfstæði og tilbreytingu. Hún ætti 

að krefjast þess að nemandinn þyrfti að hugsa, því að augað, tilfinningu fyrir formi og 

fegurðarskyn þyrfti sífellt að þjálfa. Til að byrja með átti nemandinn að ná hæfni í 

meðhöndlun efnis og aðferðum því tengdu, en eftir það átti hann að fá frelsi til eigin 

sköpunar. Salomon taldi að nemendur ættu að venja sig á að vanda til verksins, ekki til þess 

að hluturinn yrði sem fullkomnastur heldur til að temja sér vandvirkni og nákvæmni 



20 
 

(Handverk í þjónustu uppeldis, 2011). Hann vildi gera nemandann sjálfstæðan í sköpun 

sinni og lagði því áherslu á vinnusemi og að hæfni væri áunnin með æfingu.  

Salomon lagði áherslu á að kennararnir þróuðu sínar eigin hugmyndir. Hann sagði 

ástæðuna  fyrir handavinnunni ekki vera þá að kenna fag, heldur væri hún fólgin í því að 

læra fyrir lífið eða að þróa mismunandi hæfni sem allar manneskjur hafa not fyrir. Skóli 

Salomons naut mikillar hylli, nemendur sóttu skólann frá öllum heimshornum og náði 

hugmyndafræðin miklum vinsældum (UNESCO, 2000).  

Elliot W. Eisner 

Elliot W. Eisner er fæddur í Chicago, Bandaríkjunum árið 1933 og var lengi vel prófessor 

við Stanford University í Kaliforníu. Hann er mikils metinn fræðimaður á sviði 

listgreinakennslu og hefur verið ötull talsmaður fyrir aukinni list- og verkgreinakennslu í 

grunnskólum. Hann telur að listin geti haft margvísleg áhrif á hvern þann sem fæst við 

hana. Eisner er sannfærður um að list- og verkgreinakennsla sé nauðsynleg hverjum 

nemenda á öllum stigum skólans. Eisner veltir því fyrir sér hvernig góð list- og 

verkgreinakennsla er og hver áhrif hennar geti verið á nemendur (Eisner, 2002). 

 

Hlutverk list- og verkgreina innan skólans er mikilvægt, því að með þeim læra nemendur að 

veita umhverfi sínu athygli. Hlutverk skóla er að móta nemendur og kennararnir eiga að 

skipuleggja umhverfið á hverjum tíma. Skólinn er samfélag og innan hans deila nemendur 

og kennarar saman reynslu og upplifun.  List- og verkgreinar styrkja óneitanlega 

hugmyndaflugið og auka um leið ímyndunaraflið (Eisner, 2002). 

 

Eisner telur að námsumhverfið verði að vera hvetjandi og hjálpa eigi öllum aðilum er vinna 

innan þess. Eitt mikilvægasta hlutverk kennarans er að skapa réttar aðstæður í 

skólastofunni, og telur Eisner að kennarinn og nemendur eigi að vinna saman að því að 

byggja upp þessar aðstæður. Kennarinn þarf að skapa aðstæður sem kveikja löngun hjá 

nemendum til að læra (Eisner, 2002). 
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Rudolf Steiner  

Rudolf Steiner (1861–1925) fæddist í Donji Kraljevec í Austurríki. Hann var 

heimspekingur, fræðimaður, listamaður og kennari. Árið 1894 gaf hann út grundvallarverk 

sitt,  Die Philosophie der Freiheit (Barnes, 1997; Nobel, 1996). Eftir hann hafa verið gefin 

út um það bil 350 verk um mannspeki, menntunarfræði, landbúnað, listir og lækningar 

(Nobel, 1996 og Wilkinson, 1993). 

Hugmyndir Steiners um menntun voru metnaðarfullar og með þeim vildi hann breyta og 

bæta þjóðfélagsskipan. Steiner sá fyrir sér að hlutverk skóla væri að mennta alla þætti 

manneskjunnar. Kennsla þyrfti að taka mið af þremur þáttum, að mennta á verklegan hátt, 

þjálfun huga nemenda og tilfinningalífs þeirra. Upplifun nemenda í námi ætti að vera 

verkleg, vitræn og tilfinningaleg til þess að eiginleg menntun og þroski ætti sér stað (Nobel, 

1996 og Wilkinson, 1993). Þetta er í raun og veru náskylt hugmyndum Pestalozzi um 

frumþættina þrjá: Höfuðið, hjartað og hendina og Salomons um þróun viljans, siðgæðisins 

og áhugans. 

Steiner var ekki fylgjandi ítroðsluaðferðum eða utanbókarlærdómi og hafði hann það til 

hliðsjónar þegar hann stofnaði fyrsta Waldorfskólann en þar lagði hann áherslu á að 

námsferlið sjálft væri aðalatriði og að það væri samfellt skapandi ferli. Í 

Waldorfkennslufræðinni er listin og hið skapandi ferli mikilvægur hluti menntunar þar sem 

í því ferli er talin felast áskorun sem stuðlar að vilja til að taka ábyrgð á eigin lífi (Nobel, 

1996).  Það er á þessum forsendum sem áherslan á sköpun og listræna tjáningu er svo 

ríkjandi í öllu starfi Waldorfskólanna. 

John Dewey 

John Dewey (1859-1952) fæddist í Burlington í Bandaríkjunum. Hann var kennari, 

heimspekingur  og sálfræðingur sem lét menntun barna sig miklu varða. Dewey tengist 

kenningum um hugsmíðahyggju eins og Vygotsky á þann hátt að hann taldi að uppbygging 

þekkingar og þar af leiðandi náms fari fram á forsendum nemandans. Hann lagði mikla 

áherslu á að virkja nemendur og vekja áhuga þeirra, einkunnarorð Deweys voru ,,learning 

by doingʽ  ̔(Dewey, 2000).  
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Dewey lagði mikla áherslu á fyrirbærið hugsun og vildi hann meina að það væri alltaf 

einhver kveikja sem kallaði hugsanir fram og vekti þær. Hann taldi að hugsanir okkar væru 

stjórnlaust hugmyndastreymi sem færi af stað og væri í raun ekki hægt að ráða við. Í 

framhaldinu af því veltir hann fyrir sér ígrundaðri hugsun sem hann taldi að væri röð 

hugsana í skipulagðri röð sem leiddi að niðurstöðu. Þetta er því keðjuverkun og ræðst hver 

hugsun af hugsuninni á undan. Dewey taldi að þó að hæfileikinn til að hugsa væri 

meðfæddur og verður hvorki lærður né kenndur verðum við að læra hvernig á að hugsa rétt, 

sérstaklega hvernig á að tileinka sér þá venju að hugsa á yfirvegaðan hátt (Dewey, 2000). 

Hlutverk kennarans er að kenna nemendum að móta góða rökhugsun. Kennarinn þarf að 

byggja á fyrri reynslu nemenda, löngunum og áhugamálum svo hann skilji nemendur sína 

betur og geti nýtt sér þetta til að móta hugsunarvenjur þeirra. Bestu kennararnir eru þeir 

sem skilja eftir varanlegt vitsmunalegt mark hjá nemendum (Dewey, 2000). Dewey var 

langt á undan sinni samtíð í hugsunarhætti og lagði mikla áherslu á að góð kennaramenntun 

myndi skila sér í góðri kennslu fyrir nemendur. 

Dewey talar um að skólanum sé ætlað að undirbúa nemendur fyrir þjóðfélagið. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla segir að til þess að nemendur geti orðið fullgildir þegnar í 

samfélaginu verði áherslan að vera á einstaklinginn til að hann þroski sköpunargáfu sína, 

efli sjálfsvitundina og auki menningarskilning sinn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2007).  

Dewey taldi að list og verkgreinar væru vitsmunalegar vegna þess að í þeim felst hugsun 

sem er hæfni til að tengja saman hugmyndir og fylgja þeim eftir. Að mati Dewey þýðir 

þetta að nemendurnir þroskist og vaxi og það sé markmið alls skólastarfs. 

Jón Þórarinsson  

Jón Þórarinsson (1854–1926) fæddist á Melstað í Miðfirði.  Hann var fyrsti fræðslustjórinn 

á Íslandi. Hann ferðaðist víða og kynntist m.a. hugmyndafræði og kenningum Otto 

Salomon og Axels Michaelsens í skólum þeirra í Svíþjóð og Danmörku og höfðu þær 

mótandi áhrif á skoðanir hans (Handverk í þjónustu uppeldis, 2011). 
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Jón lagði mikla áherslu á menntun smíðakennara og taldi hann að smiðir ættu ekki að kenna 

skólaiðn heldur menntaðir kennarar, því að smiðir skilji ekki uppeldisleg gildi slíkrar 

kennslu, heldur einblína þeir eingöngu á handverkið og afköstin (Jón Þórarinsson, 1891).  

Jón Þórarinsson fjallar um það í grein sinni „Um kennslu í skólaiðnaði“ sem kom út 1891 

að það eru til börn sem finna sig ekki í bóklegu námi. Þau eiga betur heima í verklegu námi 

og vilja gjarnan fara í iðnnám (Jón Þórarinsson, 1891). Að auki fjallar Jón um það í 

greininni að það sé ekki tilgangurinn að búa til handverksmenn heldur er markmiðið að 

kenna unglingum að vera iðnir og ötulir að þeim verkum sem þeir taka sér fyrir hendur, 

hvort sem verkefnið er líkamlegt eða andlegt. Jón taldi að smíðin hjálpaði einstaklingnum 

að þroska verkfærni og verkkunnáttu en einnig að vinna sjálfstætt. Smíði er því góður 

undirbúningur fyrir lífið og frekara nám (Jón Þórarinsson, 1891). Það er einmitt þannig sem 

smíðin er hugsuð.  Ekki eigi allir nemendur sem eiga erfitt með bóknám að verða smiðir, 

heldur getur smíðin kennt þeim að vinna við ýmis störf og vera iðin í því sem þeir taka sér 

fyrir hendur. Það að vinna sjálfstætt er einnig mjög mikilvægur þáttur í lífinu og taldi Jón 

smíðina efla þá færni.  

Jón vildi að nemendur næðu að sameina hug og hönd því að hann taldi að þannig myndu 

þeir ná ágætis tökum á verkfærum og yrðu þar af leiðandi færari um að bjarga sér. Hann 

gerði greinarmun á skólaiðnaði og heimilisiðnaði. Skólaiðnaður var hugsaður til að gera 

börnin að góðum og gegnum þegnum, en heimilsiðnaðurinn var hugsaður til að kenna 

börnum að bjarga sér og jafnvel að skapa heimilinu tekjur (Handverk í þjónustu uppeldis, 

2011). 

 

4.2 Fjölbreyttar kennsluaðferðir 

Hægt er að styðjast við nokkrar námskenningar í hönnun og smíði til að hjálpa nemendum 

með hegðunarvanda. Þar má til dæmis nefna hugsmíðahyggju, fjölgreindarkenningu 

Gardners og kenningar Vygotskys. Þessar kenningar byggja á vitrænni hugsun sem er fyrst 

og fremst menningarleg eins og síðar verður vikið að. 
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Kenningar Vygotsky 

Vygotsky telur að félagslegt og menningarlegt umhverfi móti fólk og að börn læri af þeim 

sem standi þeim vitsmunalega ofar. Þannig lærir barnið í gegnum samskipti við jafninga 

sína og fullorðna. Þess vegna telur Vygotsy að vitsmunir séu í raun félagslegt fyrirbæri. 

Félagsleg reynsla móti hugsun og ráði túlkun einstaklingsins á umhverfinu (Cole, Cole & 

Lightfoot, 2005).   

Vygotsky fullyrðir að mannleg hugsun sé meðfædd vegna þess að hún hefur áhrif á 

hugmyndir, gildi og vitræna aðlögun er nær til einstaklingsins og menningar hans. Barnið 

er virkur og forvitinn könnuður. Samskipti eru uppruni vitsmuna. Vitsmunir einstaklings 

fara eftir því menningarlega og félagslega samhengi sem hann vex upp í (Shaffer, 1999). 

Piaget og þó nokkrir aðrir hafa talið að þroskinn sé algildur án tillits til menningar eða 

annarra félagslegra áhrifa. Vygotsky var á annarri skoðun. Hann taldi að algengast væri að 

börn þroskuðust á sama hátt og að við 2-3 ára aldur ættu börn að vera búin að ná góðu valdi 

á talmáli. Vygotsky sagði að líffræðilega væri barnið tilbúið og vegna áhrifa frá foreldrum 

sínum, systkinum og samfélaginu í heild sinni sé það móttækilegt. Meðal fræðimanna hefur 

þessi hugmynd notið vaxandi fylgis og auknar vísbendingar eru um að félagsleg áhrif á 

þroskann séu til staðar og þátttaka í samfélaginu sé einnig mikilvægur þáttur í breytingu á 

hugsun barna (Berk og Winsler, 1995). 

Mismunurinn á því sem barn getur gert af sjálfdáðum og þess sem það getur gert með hjálp 

fullorðinna eða þroskaðri félaga kallar Vygotsky „Svæði mögulegs þroska“ (Berk og 

Winsler, 1995). Það er á þessu svæði sem nám fer fram. Samkvæmt hugmyndum Vygotsky 

á kennarinn frekar að hafa verkefnin á ,, Svæði mögulegs þroska” eða aðeins fyrir ofan þau. 

Þá nái börnin að þroskast frekar en ef verkefnin reyna á það sem þau geta fyrir (Berk og 

Winsler, 1995). 

Hugsmíðahyggja 

Hugsmíðahyggja byggir á þeirri hugmynd að nám sé afleiðing af lífsreynslu 

einstaklingsins. Hugmyndafræði hugsmíðahyggjunar byggir á því að nemandinn sé virkur 

þátttakandi í námi sínu en ekki einungis viðtakandi. Nemandinn móttekur upplýsingar og 

þróar þær í ljósi fyrri þekkingar og á grundvelli nýrra upplýsinga. Með stuðningi kennarans 
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ætti nemandinn svo að þróa með sér jákvæða gagnrýna hugsun þegar hann er virkur 

þátttakandi í náminu (Jonassen, David, Campbell og Davidson, 1994).  

Samkvæmt hugsmíðahyggjunni er nauðsynlegt að námsumhverfi sérkennslunemenda sé 

auðugt, hvetjandi og opið. Námsumhverfi þar sem mikil áhersla er á námsferla er byggja á 

markmiðasetningum, er of stíft og ósveigjanlegt og þar með í mikilli andstöðu við 

hugsmíðahyggjuna. Mikilvægt er að nemandinn setji sér sjálfur markmið og 

námsumhverfið sé opið og afslappað því að það ýtir undir vilja hans til að læra (Jonassen 

o.fl., 1994). Hugmyndir um opna skólastofu þar sem nemendur vinna einir eða saman að 

verkefnum henta vel og eru í anda hugsmíðahyggju. 

Starf  kennarans er að styðja nemendur, hvetja þá og leiðbeina þeim við námið en það er 

nemandinn sem ber ábyrgð á og hefur stjórn á eigin námi. Kennarinn þarf samt sem áður 

að skapa ákjósanlegt námsumhverfi fyrir nemandann. Einnig er mikilvægt að kennarinn 

hjálpi nemendum sínum að þróa með sér vinnubrögð sem teljast fagleg og vönduð með því 

að beina sjónum að námsferlinu og tengja vinnubrögðin í námsferlinu við árangur. Þegar 

verkefni eru lögð upp skal gæta þess að setja inn í vinnuferlið þætti sem gera þá kröfu til 

nemandans að hann íhugi vinnulag sitt og meti. Þannig má ýta undir og kenna nemendum 

að vera meðvitaðir um þessa þætti í námi sínu (Hsiao, 1999).  

Mikilvægt er að nemendur sem eiga við hegðunarvanda að stríða sjái árangur námsins 

strax, því þolinmæði er yfirleitt ekki þeirra sterkasta hlið. Sköpun og sýnilegur 

námsárangur eru kostir sem einkenna hönnun og smíði og í raun flest alla 

verkgreinakennslu (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006).  

Fjölgreindarkenning Gardners 

Auðveldast er að útskýra fjölgreindarkenningu Gardners á þann hátt að allir geta verið 

greindir á mörgum sviðum. Við getum verið snjöll í mörgum flokkum en yfirleitt eru 

manneskjur sterkastar í einum flokki (Armstrong, 2000).  Það er mikilvægt fyrir 

nemandann að þjálfa sig á þeim sviðum sem hann er sterkur á, en líka á þeim sviðum sem 

hann er ekki sterkur á, því þannig er líklegt að honum vegni vel. 
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Greindirnar átta skv. Gardner eru: Málgreind, rök og stærðfræðigreind, tónlistargreind, 

sjálfsþekkingargreind, umhverfisgreind, rýmisgreind, líkams-og hreyfigreind og 

samskiptagreind (Armstrong, 2000). Hægt er á auðveldan máta að færa rök fyrir því að sex 

af átta greindum nýtist í smíðastofunni.  

Málgreind er hæfileikinn til að hafa áhrif skriflega eða með orðum (Armstrong, 2000).  Í 

flestum tilvikum er nauðsynlegt að geta lýst því verkefni sem vinna skal að í smíðinni.   

Rök og stærðfræðigreind er hæfileikinn til að nota tölur á árangursríkan hátt og hugsa 

rökrétt. Þessi greind felur í sér næmi fyrir röklegum mynstrum, tengslum og staðhæfingum 

sem tengjast tölum (Armstrong, 2000). Stærðfræði er nauðsynleg kunnátta til að geta 

smíðað, hvort sem það er skurðarbretti eða hús.  

Sjálfsþekkingargreind byggir á því að þekkja sínar veiku og sterku hliðar (Armstrong, 

2000). Nauðsynlegt er að geta metið hvort að viðkomandi geti smíðað það verkefni sem 

áætlað er að vinna. Þetta felur í raun í sér sjálfsþekkingu og hæfni til að starfa á grunni 

þeirrar færni. 

Umhverfisgreind er leikni í að þekkja og flokka tegundir í jurta- og dýraríkinu (Armstrong, 

2000). Áður en hafist er handa við smíðaverkefni er gott að þekkja viðinn og efnin sem 

vinna á með til þess að vita til dæmis hvaða viður hentar í hvert verkefni.  

Rýmisgreind er að mati höfundar mikilvægasta greindin sem snýr að hönnun og smíði. 

Þetta er hæfileikinn til að skynja nákvæmlega hið sjónræna og rúmfræðilega umhverfi. 

Þessi greind felur í sér næmi fyrir litum, línum, lögun, formi og vídd og tengslunum þar á 

milli. Þeir sem eru gæddir þessari greind eiga auðvelt með að sjá hluti fyrir sér, tjá á 

myndrænan hátt sjónrænar eða rúmfræðilegar hugmyndir og geta áttað sig á 

rúmfræðilegum kerfum (Armstrong, 2000). 

Líkams-og hreyfigreind er færni í að nota allan líkamann til að tjá hugmyndir og 

tilfinningar, leikni í að búa til hluti og beita þeim. Þessi greind felur í sér sérstaka líkamlega 

færni eins og samhæfingu, jafnvægi, fingrafimi, styrk, sveigjaleika og hraða (Armstrong, 

2000). Allt eru þetta nauðsynlegir þættir sem nemandinn þarf að hafa til að geta beitt sér 

við smíðavinnu.  
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Samskiptagreind er hæfileikinn til að skilja og greina skap, svipbrigði og fyrirætlanir 

annarrar manneskju (Armstrong, 2000). Einstaklingar þurfa alltaf að eiga í samskiptum og 

er smíðin engin undantekning.  

Aðeins tónlistargreind nýtist ekki í hönnun og smíði að mati höfundar. 

Til að geta smíðað telur höfundur að nauðsynlegt sé að hafa líkams- og hreyfigreind auk 

rýmisgreindar. Eins og áður hefur komið fram hefur það verið reynsla höfundar að 

fjölmargir nemendur, sem hafa ekki verið sérlega sterkir í bóknámi, hafa staðið sig vel í 

hönnun og smíði.  

 

4.3 Félagsfærniþjálfun og samvinnunám 

Kjarni samvinnunáms felst í því að láta nemendur vinna í litlum hópum að sameiginlegum 

markmiðum. Slíkir hópar skila trúlega bestum árangri þegar þrír til átta vinna saman í hóp.  

Það sem er áhrifaríkast við samvinnunám er samvirknin sem er fólgin í því að allir 

nemendur verða samábyrgir fyrir því að leysa viðfangsefni sín og geta í raun ekki lokið 

þeim nema allir leggi sig fram við vinnuna. Þeir eru því háðir vinnuframlagi hvers annars, 

rétt eins og iðulega gerist á almennum vinnustöðum (CLIM kennsluaðferðin, 2005). 

Samvinnunám hefur ætíð félagsleg markmið ekki síður en fræðileg og fjöldi rannsókna 

hefur leitt í ljós að það skilar nemendum góðum árangri í námsgreinum og er ekki síður vel 

fallið til að kenna nemendum ýmsa félagslega færni s.s. samvinnu, tillitssemi, hjálpsemi, 

þolinmæði og getu til að leysa úr ágreiningi.“ (Jón Baldvin Hannesson og Rúnar 

Sigþórsson, 2000). Fyrir nemendur með hegðunarfrávik og námserfiðleika er samvinnunám 

og félagsfærniþjálfun mjög mikilvæg meðal annars til þess að læra umgengni við aðra 

nemendur og að vinna með öðrum. 

ART kennsla (e. Aggression Replacement Training) er byggð á kenningum Arnolds P. 

Goldstein og er kennsla í jákvæðum samskiptum fyrir börn og unglinga. Aðferðin skiptist í 

þrjá megin þætti og fer kennslan fram í öruggu umhverfi þar sem allir nemendur taka þátt 

og eru virkir. Byrjað er á þjálfun nemendanna í félagsfærni, þar á eftir í reiðistjórnun og að 
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lokum í eflingu siðgæðisþroska. Traust verður að ríkja á milli þátttakenda. Jákvætt viðmót 

og endurgjöf eru mikilvægustu þættirnir í uppbyggingu gagnkvæms trausts (Art Þjálfun 

Brúarskóla, e.d).  

Þrír þættir ART kennslu eru eins og áður segir félagsfærniþjálfun, reiðistjórnun og efling 

siðgæðisþroska eða siðferðileg meðvitund. Í félagsfærniþjálfun felst kennsla í 

samskiptafærni. Röð færniþátta er tekin fyrir þar sem einstaklingurinn tekst á við 

mismunandi aðstæður og áreiti. Dæmi um færniþátt er t.d. að bregðast við ásökunum, 

biðjast afsökunar, takast á við vonbrigði, halda sig frá áflogum o.s.frv. Hver og einn tekur 

þátt í hlutverkaleik og æfir færnina undir leiðsögn og örvun annarra þátttakenda og 

leiðbeinenda (Sálfræðiþjónustan Blær, e.d).  

Við þjálfun í reiðistjórnun snýst kennslan fyrst og fremst um að kenna nemandanum 

sjálfsstjórn. Tilgangurinn er að nemandinn nái sjálfur að stjórna reiði sinni. Kennd er ýmis 

tækni til að minnka og draga úr reiðiviðbrögðum og hvernig hægt er að ráða við reiði við 

mismunandi aðstæður. Notaður er hlutverkaleikur og virk þátttaka þar sem mismunandi 

aðstæður eru skoðaðar og leiknar. Markmiðið er að ná betri tökum á reiðistjórnun 

þátttakenda með jákvæðum aðferðum. Þetta gefur þátttakendum möguleika á að velja milli 

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

Til þess að þjálfa siðferðilega meðvitund nemenda eru í hverri viku sett fram nokkur 

vandamál og þátttakendur þurfa að glíma við siðferðilegar spurningar sem reyna á 

siðferðislega sýn þeirra á réttu og röngu. Sett eru upp dæmi þar sem einstaklingurinn lendir 

í siðferðislegri togstreitu og þarf að velja. Markmiðið er að örva hugsun og sýna fram á 

mismunandi valmöguleika sem fólk hefur til að bregðast við á þroskaðan og jákvæðan hátt. 

Hópumræða tekur svo við þar sem mismunandi sjónarmið eru skoðuð til að gefa 

þátttakendum færi á að auka við sýn sína og valmöguleika varðandi viðbrögð 

(Sálfræðiþjónustan Blær, e.d). 

ART kennsla er talin afmörkuð og árangursrík aðferð til að draga úr hegðunarvanda hjá 

börnum og ungu fólki sem greinst hafa með ýmis konar þroskaraskanir, ofvirkni og 

alvarlegar atferlistruflanir. ART hefur verið notað í skólum með góðum árangri, á 

meðferðarheimilum og á öðrum stöðum, þar sem fjöldi barna með hegðunarvandamál hefur 
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farið vaxandi. Mikil ánægja hefur til dæmis verið með þessa kennslu í Noregi og hefur 

norska Félags- og menntamálaráðuneytið gefið þessu verkefni hæstu mögulegu einkunn 

miðað við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið í Noregi og í öðrum löndum (ART á 

Suðurlandi, 2008). 

 

5. Frá vettvangi  

Til að meta hvort tengsl væru milli jákvæðrar hegðunar og betri félagsfærni nemenda í 

skólum þar sem mikil áhersla er á hönnun og handverk var haft samband við þrjá skóla og 

lagðar spurningar fyrir nokkra kennara. Spurt var um markmið, hugmyndafræði, sérstöðu 

skipulags í skólanum, áherslur og aðferðir innan þeirra. Skólarnir sem tóku þátt í þessu 

verkefni voru: Brúarskóli í Vesturhlíð, Brúarskóli við Dalbraut og Fjölgreinadeildin í 

Lækjarskóla. 

Í Brúarskóla eru fimm kennslusvið: Vesturhlíð (4. - 10. bekkur),  Brúarsel (5. - 7. bekkur),  

Barna- og unglingageðdeild Dalbraut (1. -10. bekkur), Stuðlar (7. - 10. bekkur) og 

Brúarskóli Háholti í Skagafirði (8. -10. bekkur).  Þessi kennslusvið eru ólík innbyrðis, en 

hér verður fjallað um Vesturhlíð og Dalbraut. Bæði er fjallað er um þessi svið saman og í 

sitt hvoru lagi þar sem vandamál og áherslur eru mismunandi.  

Fjölgreinadeild Lækjarskóla er menntastofnun sem reynir að gefa börnum í 9. og 10. bekk 

nýja sýn á menntakerfið og kynna þau fyrir nýjum námsleiðum eftir að þau hafa misst 

áhugann á námi. Þar er meiri áhersla lögð á verklegt nám en í almennri unglingadeild 

(Kristín M. Indriðadóttir, munnleg heimild, 26. mars 2011). 

Markmiðin eru svipuð á þessum þremur stöðum. Kennslusviðin innan Brúarskóla eru með 

það að markmiði að gera nemendur hæfari til að stunda nám í almennum grunnskóla. 

Megináhersla er lögð á að veita nemendum kennslu út frá áhuga hvers og eins. Að auki er 

farið eftir getu einstaklingsins til að styrkja og bæta félags- og samskiptahæfni hans. Kennt 

er í fámennum námshópum. Aðeins einn til sex nemendur eru í hverjum hóp og er öll 

kennsla einstaklingsmiðuð (Skólanámsskrá Brúarskóla, 2010). Aðaláhersla 

fjölgreinadeildar Lækjarskóla er að nemendur sem hafa átt erfitt með að finna sig í 
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hefðbundnu námsumhverfi grunnskóla, hafi kost á því að fara í nám sem leggur meiri 

áherslu á verkgreinar en hinir almennu skólar gera. Oft eru þetta nemendur sem eru búnir 

að missa trúna á eigin getu og hæfni. Fjölgreinadeildin er hugsuð til að framlengja skólavist 

nemenda, sem annars myndu hætta í námi sem og auðvelda þeim bóknám með nýrri nálgun 

(Kristín M. Indriðadóttir, munnleg heimild, 26. mars 2011). 

Sú hugmyndafræði sem unnið er eftir í Lækjarskóla er að stuðla að jákvæðri atferlismótun. 

Virðing er borin fyrir margbreytleika nemendanna sem leiðir til notkunar fjölbreyttra 

námsaðferða. Hugmyndafræði Fjölgreinadeildar byggist á fjölgreindarkenningu Gardners, 

þar er lögð áhersla á að allir hafi sterka hlið sem megi finna innan þessara greinda. Slagorð 

Fjölgreinadeildarinnar er: „Enginn getur allt en allir geta eitthvað“ (Kristín M. 

Indriðadóttir, munnleg heimild, 26. mars 2011). 

Meginhlutverk Vesturhlíðar er að skapa jákvæð og uppbyggileg skilyrði til að nemandinn 

geti bætt hegðun sína og félagsfærni og byggt sjálfan sig upp námslega. Styðjast kennarar 

við fjölgreindarkenningu Gardners líkt og í Lækjarskóla. Reynt er að byggja á sterkum 

hliðum hvers nemanda í (Andri S. Þorvaldsson, munnleg heimild, 25. mars, 2011). 

Sérstaða sviðanna innan Brúarskóla og Fjölgreinadeildarinnar er ólík. Brúarskóli er sérskóli 

á grunnskólastigi og er rekinn fyrir nemendur með hegðunarvanda í 4.– 10. bekk. Skólinn 

er ætlaður fyrir börn með alvarlegan geðrænan og tilfinningalegan vanda, nemendur í 

félags- og hegðunarerfiðleikum og þá sem eru komnir í vanda vegna fíkniefnaneyslu og/eða 

afbrota (Skólanámsskrá Brúarskóla, 2011). Sérstaða Fjölgreinadeildarinnar er að hún er 

fyrir nemendur úr  9. og 10. bekk grunnskóla Hafnarfjarðar. Allir eiga það sameiginlegt að 

hafa ekki náð að fóta sig í almennum grunnskóla. Námið sker sig úr frá hefðbundnu námi 

því það leggur meiri áherslu á verklega þætti en hefðbundið nám (Kristín M. Indriðadóttir, 

munnleg heimild, 26. mars 2011). 

Skipulag innan allra deildanna er ólíkt. Í Fjölgreinadeildinni byggist það á því að hafa 

námsaðferðir og námsefni sveigjanlegt, fjölbreytt og sniðið að getu og áhuga einstakra 

nemenda. Námið er einstaklingsmiðað, en nemendur vinna eftir áætlunum sem unnar eru í 

samvinnu við nemendur og foreldra. Þar ákveða nemendur t.d. sjálfir hvort að þeir taki 

samræmd próf.  Í hönnun og smíði er námsmatið byggt á að getu og dugnaði nemenda eins 
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og kostur er. Farið er yfir stöðu hvers nemanda þegar reynt er að finna skipulag og áherslur 

sem henta best miðað við framtíðarsýn hans (Kristín M. Indriðadóttur, munnleg heimild, 

26.mars 2011). Skipulag Vesturhlíðar byggir á því að kennarinn reynir að leyfa 

nemendunum að finna verkefni og leiðbeina þeim með það. Fyrsta verkefnið leggur þó 

smíðakennarinn alltaf fram, yfirleitt til að sjá hvar nemandinn stendur. Annars reynir 

kennarinn að vera opinn fyrir öllu og leyfir nemandanum að gera það sem hann hefur áhuga 

á og ræður við (Andri S. Þorvaldsson, munnleg heimild, 25. mars, 2011). 

Í Brúarskóla við Dalbraut er skipulagið frábrugðið hinum skólunum að því leiti að þar er 

verið að reyna að uppræta önnur vandamál. Deildin á Dalbraut er flokkuð sem spítali og 

sker hún sig því frá öðrum deildum innan menntavísindasviðs Reykjarvíkur. Nærgætni, 

trúnaður og þagmælska eru lykilatriði í starfi Dalbrautar (Bjarni Þór Kristjánsson, munnleg 

heimild, 25. mars,  2011). 

Í smíðakennslunni á Dalbraut styðst smíðakennarinn við gamalt húsráð til að vinna bug á 

þunglyndi, sem er eitt aðalvandamálið sem nemendurnir þar kljást við. Ráð hans er að láta 

nemendur tálga. Hann tengir sköpun þeirra við tilgang og leyfir nemendum sínum að skapa 

sem gefur náminu tilgang, að hans mati. Á Dalbraut er lögð megin áhersla á að nemendur 

öðlist hugarró í smíðatímum, enda eru hegðunar vandamálin á Dalbraut meira af geðrænum 

toga. Lögð er mikil áhersla að koma nemendum af stað með verkefnin sín því að sköpunin 

gefur þeim gleði. Þegar gleðin er sjálfsprottin er hún enn meira gefandi (Bjarni Þór 

Kristjánsson, munnleg heimild, 25. mars,  2011). 

Í hönnun og smíði í Fjölgreinadeildinni er lögð rík áhersla á að mætingar séu góðar og 

virka þátttöku nemenda. Að auki er það æskilegt að þeir sýni vilja til að prófa nýja hluti. 

Einnig er lögð áhersla á að hjálpa nemendum að gera hugmyndir sínar að veruleika hans 

(Kristín M. Indriðadóttur, munnleg heimild, 26.mars 2011). 

Brúarskóli við Vesturhlíð leggur sérstaka áherslu á sjálfstæð vinnubrögð og frumlegar 

hugmyndir. Í  hönnun og smíði leggur kennarinn mikla áherslu á hönnun hluta og eru 

nemendurnir hvattir til að taka þátt í Nýsköpunarkeppni grunnskólanemenda. Kennarinn 

lítur svo á að jarðvegurinn til að vinna að hönnun sé góður þegar aðeins tveir nemendur 



32 
 

þurfa að bítast um athygli kennarans (Andri S. Þorvaldsson, munnleg heimild, 25. mars, 

2011). 

Þær kennsluaðferðir sem stuðst er við í Fjölgreinadeildinni miðast við að nám eigi sér stað 

við raunaðstæður og er áhersla lögð á atvinnutengt nám.  Farið er eftir væntingum 

nemandans og reynt að taka mið af getustigi hans. Reglur skólans byggja á SMT- kerfinu 

en með því er stefnan tekin á að byggja upp gott andrúmsloft innan skólans, tryggja öryggi 

og velferð nemenda og starfsmannanna. Reynt er að draga úr óæskilegri hegðun með því að 

þjálfa félagsfærni og gefa jákvæðri hegðun gaum með markvissum hætti (Kristín M. 

Indriðadóttur, munnleg heimild, 26. mars, 2011). 

Hugmyndafræðin sem Dalbrautardeildin byggir á kennd við Rudolf Steiner. Eins og komið 

hefur fram sá Steiner menntun fyrir sér sem mikilvægan þátt í þroskaferli mannsins. Hann 

taldi að kennsla þyrfti að taka mið af þremur þáttum: Að mennta á verklegan hátt, huga að 

þjálfun á hugsanasviði nemenda og snerta við tilfinningalífi  þeirra. Upplifun nemenda í 

námi á að vera verkleg, vitræn og tilfinningaleg til þess að eiginleg menntun og þroski eigi 

sér stað (Bjarni Þór Kristjánsson, munnleg heimild, 25. mars,  2011). 

Sem fyrr sagði er höfuðáhersla Brúarskóla að nemandanum líði vel og hann öðlist hugarró í 

tímum. Reynt er að vinna með sköpunarþáttinn og kynna nemendur fyrir gömlu handverki. 

Einnig er reynt að kveikja áhuga og framkvæmdargleði hans. En gífurlegur munur er þó á 

áhuga nemenda á hönnun og smíði (Bjarni Þór Kristjánsson, munnleg heimild, 25. mars,  

2011). 

 

6. Viðtöl á vettvangi  

6.1 Viðtal við smíðakennara í Brúarskóla Vesturhlíð 

Það sem kom smíðakennara á óvart í upphafi kennslu var hversu vel er hlúð að nemendum 

og hversu einstaklingmiðaður skólinn er. Í Brúarskóla eru betri tækifæri til að sinna 

nemendum og finnst honum skólar stundum skreyta sig með fullyrðingum um 

einstaklingsmiðað nám án þess að það sé innistæða fyrir þeim.  
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Það sem smíðakennaranum finnst mest gefandi við að vinna með nemendum Brúarskóla er 

að sjá þá skara fram úr á mismunandi sviðum, hvort sem það eru galdrar, eftirhermur eða 

smíði. Hann á erfiðast með að skilja sig frá vinnunni því þegar heim er komið og leitar 

hugurinn oft að nýjum verkefnum og lausnum fyrir nemendur.  

Hann telur að smíðkennsla gefi börnum með hegðunar- og námsörðugleika aukin tækifæri 

til að verða sjálfbjarga og auka sjálfstraust þar sem þau finna sig oft í smíðinni og finna að 

þau eru góð og dugleg í faginu. Að auki telur kennarinn að verklegi þátturinn sé gífurlega 

þroskandi fyrir nemendurna sína. 

Hann telur auk þess að einbeiting barna með náms- og hegðunarörðugleika sé í langflestum 

tilfellum góð í kennslustofunni, en auðvitað er misbrestur þar á. Flestir nemendur hafa 

gaman af hönnun og smíði, sérstaklega ef verkefnin eru spennandi.  

 

6.2 Viðtal við sálfræðing við Brúarskóla  

Eins og kom fram í kafla þrjú sem fjallaði um geðraskanir, hegðunarfrávik og 

námserfiðleika er Brúarskóli við Vesturhlíð ekki að fást við „hefðbundna“ nemendur. 

Höfundur tók viðtal við skólasálfræðinginn og spurði hann um eðli erfiðleikanna sem verið 

er að fást við, hvernig æskilegt sé að taka á þessum hegðunarvanda og hvort að það sé gert. 

Það sem kom sálfræðingnum mest á óvart er hann hóf störf í Brúarskóla er úrræðaleysið 

sem virðist blasa við börnum með mikinn og flókinn tilfinningavanda.   

Hann telur þó mest gefandi við starfið að sjá þann árangur sem oftast næst með börnunum. 

Skólinn tekur oft á móti nemendum í misjöfnu ástandi og eiga þeir mjög erfitt.  Það er 

gefandi að fylgjast með þeim aðlagast skólanum og ná að fóta sig í honum, sem þau hafa 

oft ekki gert annars staðar. Auk þess er það ómetanlegt að verða vitni að því þegar þau ná 

að endurheimta bernsku sína og fóta sig á ný.   

Sálfræðingnum finnst samstarfið við foreldra barna með hegðunarvanda oft vera erfitt. Auk 

þess er erfitt að vinna með nemendum sem beita ítrekað ofbeldi og virðast ekki geta látið af 

þeirri hegðun. Erfitt er að standa andspænis því að sú vinna sem fer í hegðunarleiðréttingar 
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í skólanum er öll brotin á bak aftur þegar heim er komið. Einnig er erfitt að upplifa vanmátt 

félagskerfisins til að taka á þessum málum. 

Sálfræðingurinn er ekki í vafa um að hönnun og smíði sé mjög góð fyrir þessa nemendur. 

Flestir nemendur Brúarskóla eiga við námserfiðleika að stríða og þeir upplifa sig oft sem 

tapara. En þegar kemur að verkgreinum eru þau jafningjar fyrstu skrefin séu jafn mikilvæg 

og þau síðustu. Þeir öðlast einnig í flestum tilfellum aukna víðsýni og þolinmæði. 

Sálfræðingurinn telur að smíði bæti einbeitingu barna með náms- og hegðunarörðugleika í 

langflestum tilfellum. Í hönnun og smíði eru lögð fyrir verkefni sem sniðin eru að þörfum 

nemenda með hegðunarvandamál og námserfiðleika að því leiti að verkefnið er áþreifanlegt 

og þau fá stöðuga endurgjöf. Umbunin liggur í því að klára verkefnið. 

Að mati sálfræðingsins er besta leiðin til að taka á hegðunarvanda að koma til móts við 

þarfir barnsins og kenna því að nýta hæfileika sína og fóta sig betur í umhverfi sínu. Að 

þessu leiti er hönnun og smíði hinn fullkomna námsgrein fyrir börn með hegðunarvanda, 

því að hún kennir þolinmæði. Verkefnið er áþreifanlegt og verðlaunar nemendur 

samstundis með sýnilegum árangri.  

 

7.  Nám að loknum grunnskóla  

Þegar grunnskólanámi lýkur eru ekki margir námsmöguleikar í boði fyrir börn með 

hegðunarvanda og þroskafrávik. Frá árinu 1994 hefur það þó verið bundið í landslög að 

allir eigi rétt á skólagöngu, sama í hvaða líkamlega eða andlega ástandi þeir eru (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 1994). Þeir möguleikar sem minnst er á hér snúa þó að 

iðnmenntun  og eru í boði eru hjá Iðnskólanum í Hafnarfirði og Flensborg í Hafnarfirði, 

Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, Borgarholtsskóla og Tækniskólanum. 

Iðnskólinn í Hafnarfirði og Flensborg í Hafnarfirði vinna nú að samstarfsverkefni þar sem 

fjölgreinabrautir hafa verið settar upp sem framlenging eða viðbót við fjölgreinadeildina í 

Lækjarskóla. Markmiðin eru þau sömu í þessum skólum, þ.e. að missa nemendur ekki út úr 

skólakerfinu heldur hjálpa þeim að velja nám við hæfi. Einnig er lögð áhersla á að 

nemendur missi ekki trú á eigin getu og hæfni. Námið er fornám þar sem nemendur geta 
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stundað nám í allt að fjórar annir, eftir þörfum og getu hvers og eins. Fjölgreinabrautin 

getur tekið við tólf nemendum (Kristín M. Indriðadóttir, munnleg heimild, 26. mars,  2011).  

Í Borgarholtsskóla er sérnámsbraut sem ætluð er nemendum sem fengið hafa verulegan 

stuðning í grunnskóla með sérkennslu í og einnig fötluðum nemendum (Borgarholtsskóli, 

2011). Borgarholtsskóli býður ekki upp á önnur sérkennsluúrræði.  

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti býður ekki uppá sérstakan stuðning fyrir börn með 

hegðunarvanda. Einungis er boðið uppá náms- og starfsráðgjöf en þá er fylgst betur með 

nemendum og framvindu þeirra í náminu, sé þess óskað (Stefán Andrésson, munnleg 

heimild, 8.apríl 2011).  

Í Tækniskólanum er boðið uppá svipaðan stuðning og í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. 

Sérkennari tekur við og vinnur að því að finna nám við hæfi hvers og eins. Sérkennarinn 

veitir einnig almenna ráðgjöf vegna námsvandamála. Ekki er sérstök braut fyrir nemendur 

með hegðunarvanda en ávallt er reynt að koma til móts við nemendur,  til dæmis með 

sérsniðinni stundatöflu og aukinni áherslu á verknám umfram bóknám í upphafi náms. 

Námsbrautum er þó ekki breytt með þessi fyrirkomulagi, heldur er aðeins verið að flýta 

verklega hluta námsins. Bóklega hlutann þurfa þau að taka seinna, en það reynist 

áhrifaríkara að gera þau virk í skólastarfinu gegnum verkgreinar í upphafi náms 

(Tækniskólinn, 2011). 

Sértæk námsúrræði fyrir börn með hegðunarvanda mættu án efa vera fleiri. Ef miðað er við 

áætlun Gísla Baldurssonar, Ólafar Ó. Guðmundssonar og Páls Magnússonar, sem fjallað 

var um áður (sjá bls. 13), um fjölda barna sem greinast með hegðunarvanda á ári hverju er 

ljóst að þörf er á sterkari og umfangsmeiri áætlunum til að taka á þessum vanda.  
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8. Samantekt   

Kostir uppeldismiðaðrar hönnunar og smíða til stuðnings grunnskólanemum með 

hegðunarfrávik og námserfiðleika eru ótvíræðir. Höfundur telur nálægðina við kennarann 

sem og aðra nemendur í smíðinni vera ómetanlega. Getur þessi einstaklingsmiðaða kennsla 

til dæmis dregið úr einangrun þeirra sem eru illa staddir félagslega. Líkt og kom fram í 

viðtali við sálfræðing Brúarskóla (sjá bls. 33) getur hönnun og smíði einnig bætt 

einbeitingu nemenda og kennt þeim þolinmæði þar sem þau sjá samstundis sýnilegan 

árangur á verkum sínum.   

Stór þáttur í starfi smíðakennara sem sinnir nemendum  með hegðunarfrávik og 

námserfiðleika er að efla skapandi hugsun þeirra. Þetta er ekki einfalt verkefni því mörg 

þessara barna eru með brotna sjálfsmynd. Færir smíðakennarar ná oft að efla skapandi 

hugsun með verkefnum sem sniðin eru að hæfni hvers og eins. Börn og unglingar með 

hegðunarvanda eru oft skapandi og óhrædd við að prófa sig áfram. Það sem 

smíðakennarinn þarf að gera er að skapa aðstæður og umhverfi sem vekja löngun hjá 

nemendum til þess. 

Hægt er að benda á þann galla smíðakennslu að þetta sé kostnaðarsöm grein þar sem 

smíðastofan er búin dýrum tækjum, auk þess sem aðstaðan þarfnast meira rýmis en 

almennar greinar. Hægt er að velta því fyrir sér af hverju nemendur eiga að læra á gömul 

verkfæri og kunna gamalt handverk á tímum tölvutækni og fjöldaframleiðslu. Hugmyndir 

um að leggja niður kennslu í smíði á þeim forsendum að ekki sé þörf á að fólk kunni til 

slíkra verka eru að mati höfundar mjög óskynsamlegar. Sú grunnþjálfun og vinnubrögð sem 

nemendur læra í smíði eru frábær leið til að þjálfa nákvæmni, einbeitingu, útsjónarsemi og 

formskyn. Þessi kunnátta nýtist við ótal önnur verkefni og aðstæður í daglegu lífi og veitir 

mörgum ómælda gleði og ánægju. 

Að mati höfundar er hönnun og smíði góð, vitræn og heilbrigð leið til að ná til nemenda, 

sérstaklega þeirra sem eiga við hegðunar- eða námsörðugleika að stríða. Það er ekki hægt 

að meta líðan þessara barna í krónum. Ef skólarnir hafa tækifæri til að aðstoða þessa 

nemendur þá eiga þeir að gera það. Þeim ber skylda til þess, hvort sem það er í gegnum 

almennt nám, tónlistarnám, textílmennt eða hönnun og smíði. 
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9. Lokaorð 

Uppeldismiðuð hönnun og smíði til stuðnings grunnskólanemendum með hegðunarfrávik 

og námserfiðleika er viðfangsefni sem ekki hefur fengið næga athygli yfirvalda og 

fræðimanna hér á landi. Þar af leiðandi eru þau námsúrræði sem í boði eru fyrir þessa 

nemendur ekki nægileg að mati höfundar en það er skylda þjóðfélagsins að bregðast við því 

og auka við þau úrræði sem í boði eru.   

Að mati höfundar er hönnun og smíði raunhæf leið til að bregðast við hegðunarfrávikum og 

námserfiðleikum nemenda. Leiðin sem höfundur telur vænlegasta er að fá list- og 

verkgreinum aukið vægi innan grunnskólanna en um leið að draga úr þeirri stöðnun sem 

orðið hefur innan þessara greina. Þær þyrfti til dæmis að tengja betur daglegu starfi í 

skólunum sem og öðrum fögum en smíðina er mjög auðvelt að tengja við stærðfræði, 

náttúrufræði, upplýsinga- og tölvutækni og fleiri greinar.   

Möguleikarnir sem felast í list- og verkgreinum eru nær ótakmarkaðir. Það sem þarf er vilji, 

hugmyndaauðgi og metnaður en með það að leiðarljósi er hægt að laða fram það besta í fari 

nemenda, efla skapandi hugsun þeirra og kenna þeim að takast á við vandamálin uppá eigin 

spýtur. Með aukinni vegsemd hönnunar og smíða kemur gildi greinarinnar og annarra 

verkgreina betur í ljós. Í umfjöllun um menntakerfið hefur oft verið sagt að hið vitræna og 

hið verklega séu andstæður, en með góðri kunnáttu í verklegum greinum er hægt að renna 

styrkari stoðum undir kjarnagreinar, líkt og stærðfræði, en með því að kveikja áhuga 

nemenda á smíði er hægt að sýna þeim fram á notagildi stærðfræði sem og annarra greina.  

Ljóst er að brýn nauðsyn er á því að auka við námsúrræði nemenda með hegðunarfrávik og 

námserfiðleika og er uppeldismiðuð hönnun og smíði raunhæf leið til þess að mati 

höfundar. Greinin getur til dæmis stuðlað að því að nemendur sem að öllu jöfnu eru 

utanveltu í almennu skólakerfi eigi möguleika á að finna eitthvað við sitt hæfi innan 

menntakerfisins.  
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Viðauki 

Spurningalisti fyrir smíðakennara 

1. Var eitthvað sem kom þér á óvart í upphafi kennslu? 

2. Hvað er mest gefandi við að vinna með börnum með geð, hegðunar og 

námsörðugleika? 

3. Hvað er erfiðast? 

4. Hvað telur þú að smíðkennslan gefi börnum með náms og hegðunarörðugleika? 

5. Hefur verklegi þátturinn verið þroskandi fyrir nemendurna þína? 

6. Telur þú að smíðakennsla hafi mikið gildi fyrir börn með sérþarfir? 

7. Er einbeitning barna með náms og hegðunarörðugleika góð í smíðakennslu? 

 

Spurningalisti fyrir sálfræðing 

1. Var eitthvað sem kom þér á óvart í upphafi starfsins? 

2. Hvað er mest gefandi við að vinna með börnum með sérþarfir? 

3. Hvað er erfiðast við að vinna með börnum með sérþarfir? 

4. Telur þú að smíðkennslan sé góð fyrir börn með náms og hegðunarörðugleika? 

5. Hefur verklegi þátturinn verið þroskandi fyrir nemendurna? 

6. Er einbeitning barna með náms og hegðunarörðugleika góð í smíðakennslu? 

7. Hver er besta leiðinn til að taka á hegðunarvanda? 

 

 


