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1 

Útdráttur 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er sérfræðiþjónusta sveitarfélaganna við 

grunnskóla á Austur- og Vesturlandi. Markmiðið er að skoða hvaða þjónusta er í 

boði fyrir grunnskólabörn sem þurfa á sérfræðiþjónustu að halda, hvernig 

þjónustunni er háttað og hverjir sinna henni. Tengslakenning Bowlbys verður 

notuð til að skýra hluta þeirra vanda sem grunnskólabörn geta þurft að glíma við. 

Gert verður stuttlega grein fyrir öðrum erfiðleikum sem geta haft áhrif á 

skólagöngu barna. Þá verður fjallað um sérfræðiþjónustu sveitarfélaganna við 

grunnskóla og sérfræðiþjónustur á Austur- og Vesturlandi bornar saman. Einnig var 

fjöldi fagfólks innan grunnskólanna skoðaður til að fá betri heildarmynd af þeirri 

þjónustu sem stendur nemendunum til boða. Í lok ritgerðarinnar verður svo fjallað 

um starf félagsráðgjafa í grunnskólum. Helstu niðurstöður voru þær að flest 

sveitarfélögin voru að veita svipaða þjónustu miðað við nemendafjölda. Misjafnt 

var hversu nákvæmar upplýsingar sérfræðiþjónustur sveitarfélaganna héldu um 

þjónustuna. Athyglisvert var að enginn félagsráðgjafi var skráður starfandi hvorki 

hjá sérfræðiþjónustunum né hjá grunnskólum sveitarfélaganna á Austur- og 

Vesturlandi. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt í B.A. námi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég 

vil nota tækifærið og þakka umsjónarkennara mínum Freydísi J. Freysteinsdóttur, 

dósent í félagsráðgjöf, fyrir leiðsögn og aðstoð við gerð þessarar B.A. ritgerðar. Þá 

vil ég þakka bróður mínum Guðlaugi Kr. Jörundssyni fyrir góðan og gagnrýnan 

yfirlestur og alla þá aðstoð sem hann veitti mér. Fjölskyldu minni og 

tengdafjölskyldu þakka ég innilega fyrir þann ómældan stuðning og aðstoð í 

gegnum námið. Að lokum vil ég þakka manni mínum og syni sérstaklega fyrir 

stuðning, hvatningu og þolinmæði á meðan ritgerðarskrifum stóð. 
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Inngangur 

Á síðustu áratugum hefur þjóðfélagið breyst mikið og hefur það orðið flóknara. 

Með breyttu þjóðfélagi hefur fjölskyldan og hlutverk innan hennar einnig breyst og 

meiri þörf er á aðstoð og stuðningi frá utanaðkomandi aðilum til að fjölskyldan geti 

uppfyllt þarfir barna sinna og veitt þeim umhyggju og öryggi. Uppeldishlutverkið, 

þó það sé enn á ábyrgð foreldra, hefur flust mikið yfir til skólakerfisins þar sem 

börn eyða alltaf meiri og meiri tíma við nám og frístundir í skólanum (Grétar L. 

Marinósson og Kristinn Björnsson, 1983).  

Skólasamfélagið á Íslandi er stórt og eru margir aðilar sem koma að því. 

Grunnskólar landsins eru 175 og nemendur þeirra eru 43.511 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.). Má því reikna með að stór hluti landsmanna komi 

að skólasamfélaginu að einhverju leiti, sem nemendur, foreldrar, starfsfólk skóla 

eða stofnana sem koma að skólamálum. Þar sem að grunnskólinn er ein helsta 

uppeldisstofnunin fyrir utan fjölskylduna er samstarf þeirra beggja við mikilvægt 

fyrir velferð skólabarna. Hann er sá vettvangur þar sem hægt er að grípa inn í 

vanda barna áður en hann vindur upp á sig og verður foreldrum óyfirstíganlegur 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Því er mikilvægt að góð sérfræðiþjónusta og ráðgjöf séu 

til staðar fyrir nemendur innan grunnskólanna.  

Þessi ritgerð mun fjalla um sérfræðiþjónustu sveitarfélaganna við 

grunnskóla og skiptist hún í fjóra kafla. Ástæður þess að nemendur þurfi á 

sérfræðiþjónustu að halda eru misjafnar, í fyrsta kaflanum verður tengslaröskun 

lýst samkvæmt tengslakenningu Bowlby og hún tekin fyrir sem ein af þeim 

ástæðum. En eins og sagt var að framan eru ástæðurnar margar og verður því í 

öðrum kafla fjallað stuttlega um helstu vandamál og raskanir sem börn geta þurft 

aðstoð sérfræðinga við á skólagöngu sinni. Í þriðja kaflanum verður sagt frá 

skipulagi og starfsháttum sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við grunnskóla. Þá verða 

sérfræðiþjónustur tíu sveitarfélaga á Vesturlandi og níu sveitarfélaga á Austurlandi 

kynntar ásamt þeirri þjónustu sem grunnskólar sveitarfélaganna veita nemendum 

sínum. Sérfræðiþjónustur sveitarfélaganna verða síðan bornar saman, meðal 

annars verður borið saman umfang þeirra og hverjir sinna þjónustunni. Að lokum 
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verður fjallað um starf félagsráðgjafa í grunnskólum, hlutverk þeirra og mikilvægi 

þess starfs sem þeir vinna með nemendum í grunnskólum. 

Ástæðan fyrir valinu á þessu efni er vinna mín með börnum í grunnskóla 

sem eiga við margvísleg vandamál að stríða og mikilvægi þess að slík börn fái þá 

aðstoð sem þau þurfa. Við skrif á þessari ritgerð verða eftirfarandi spurningar 

notaðar til hliðsjónar. Hverjir eru helstu tilfinningalegir og félagslegir erfiðleikar og 

hegðunarerfiðleikar nemenda í grunnskóla? Hvaða þjónusta eru í boði fyrir þau 

börn í grunnskólum sem þurfa á sérfræðiþjónustu að halda? Hverjir sinna þessari 

þjónustu og hvernig er henni háttað? Við heimildaöflun voru fræðibækur og rit um 

málefnið notuð, þá fengust upplýsingar á netinu og úr rannsóknum ásamt því að 

stuðst var við lög og reglugerðir.  
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1. Tengslakenning Johns Bowlby 

Hér verður fjallað um tengslakenningu Johns Bowlby, mikilvægi tengslamyndunar  

barna við umönnunaraðila og hvaða áhrif það getur haft ef raskanir verða á 

þessum tengslum. Fjallað verður um einkenni tengslaraskana og afleiðingar þeirra. 

Tengslaröskun verður tengd við erfiðleika sem börn geta upplifað á skólagöngu í 

næsta kafla. 

Síðustu áratugina hafa fjölskyldugerðir breyst verulega og hlutverk 

fjölskyldumeðlima einnig. Þó er mikilvægi fjölskyldunnar og hennar hlutverk í 

þróun persónuleika meðlima sinna enn ríkjandi. Tengslakenningin (e. attachment 

theory) hefur þróast út í það að vera leiðandi kenning í félagslegum þroska  

persónuleikans sem leggur áherslu á samband barns og umönnunaraðila í 

fjölskyldum (Fairchild, 2009). John Bowlby (1907-1990), breskur geðlæknir og 

sálgreinir er talinn vera höfundur tengslakenningarinnar og kom hann fyrst fram 

með hana árið 1957. Á þeim tíma var kenningin þó ekki full mótuð og tók það hann 

mörg ár að þróa kenninguna. Hún er byggð á mörgum rannsóknum og gögnum úr 

mörgum fræðigreinum sem hann og samstarfsfélagar hans söfnuðu í gegnum árin. 

Það var ekki fyrr en árið 1980 sem Bowlby lagði lokahönd á kenninguna sína og gaf 

út þriðja og síðasta bindið um tengslakenninguna. Þegar Bowlby steig fyrst fram 

með kenninguna sína fékk hann mjög misjafnar móttökur frá öðrum 

sálgreinendum og fagmönnum á því sviði. Var það einkum vegna þess að með 

tengslakenningunni var Bowlby að ögra mörgum af þeim kenningum sem þá voru 

viðurkenndar í heimi sálfræðinnar, eins og kenningar þeirra Freud og Klein. Þar að 

auki var hann að setja fram heildstæða kenningu sem átti að koma í þeirra stað 

(Bowlby, 2004).  

Tengslakenningin felur í grundvallaratriðum í sér að einstaklingar á öllum 

aldri tengjast betur sínum helsta umönnunaraðila (primary attachment figure) 

frekar en öðrum og eru þessi tengsl byggð á nánd. Hjá börnum er það oftast móðir 

barnsins sem er sú manneskja sem mest tekur barnið að sér og elur það upp. Með 

tímanum yfirfærast svo þessi sterku tengsl yfirleitt til elskhuga einstaklingsins sem 

verður þá sá aðili sem einstaklingurinn tengist mest (Bowlby, 2004).  
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Samt sem áður er mikilvægt að einstaklingur hafi tækifæri á að tengjast 

mörgum aðilum (attachment figures). Þessum aðilum er raðað í einskonar stigveldi 

eða píramída þar sem megin umönnunaraðili er efst, fyrir neðan hann er sá aðili 

sem einstaklingurinn hefur tengst næst mest (secondary attachment figures), sem 

geta til dæmis verið aðrir fjölskyldumeðlimir en móðirin og svo neðst eru 

manneskjur sem einstaklingurinn tengist minna, eins og til dæmis vinir og 

nágrannar (Bowlby, 2004). Það hvort að megin umönnunaraðili er aðgengilegur og 

hversu vel hann svarar þörfum einstaklingsins, hvort sem hann er barn eða 

fullorðinn, getur haft megin áhrif á það hvort einstaklingurinn þrói með sér öryggi í 

tengslamyndun eða óöryggi. Óörugg tengslamyndun getur leitt til kvíða og 

óhamingju (Bowlby, 1991a, 1991b). Bowlby (1991a, 1991b) taldi að ef barn nær 

ekki að mynda þessi tengsl við megin umönnunaraðila öðlaðist það ekki það öryggi 

sem það þarf til að þroskast og verða að sjálfstæðum einstaklingi. 

1.1. Tengslahegðun 

Bowlby (1991a) hefur bent á að þessi tengsl sem myndast milli megin 

umönnunaraðila (sem oftast er móðir) og barns næstum strax eftir fæðingu á sér 

einnig stað hjá öðrum dýrategundum. Mæður í dýraríkinu þekkja strax afkvæmi sín 

frá öðrum og afkvæmin þekkja móður sína. Hér eftir verður bara talað um móður 

sem megin umönnunaraðila þó svo að faðir eða önnur manneskja geti gengið 

barninu í móðurstað eða verið megin umönnunaraðili. Afkvæmin reyna að halda 

sig eins nálægt móðurinni og þau geta og ef þau ráfa í burtu, reyna þau strax að 

koma sér til baka. Þessi hegðun er kölluð tengslahegðun (e. attachment behavior), 

þegar barn greinir móður sína frá öðrum einstaklingum og hegðar sér þannig að 

það passar upp á að halda nálægðinni við móðurina. Þessi hegðun sést greinilega 

þegar móðir fer úr sama herbergi og barnið er í og barnið mótmælir, fer að gráta 

og reynir að elta móður sína. Bowlby taldi börn byrja að sýna þessa hegðun um 6 

mánaða, þó það geti verið mismunandi eftir börnum. Um sex ára aldur eru börn 

farin að minnka tengslahegðunina og leita þá til móður ef að eitthvað er að, þau 

þurfa hjálp eða eru hrædd. Þessi hegðun barna heldur áfram en það dregur úr 

henni fram á unglingsárin og þá fara þau í auknum mæli að beina 
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tengslahegðuninni að fleirum en meðlimum fjölskyldunnar (Bowlby, 1991a; 

Bretherton, 1992).  

Börn sýna oft mjög mismunandi viðbrögð lendi þau í aðstæðum þar sem 

þau eru hrædd, eins og á ókunnugum stað með ókunnugu fólki. Þau verða oft 

óróleg, óörugg, upplifa kvíða og streitu. En það sem hefur megin áhrif á það hversu 

mikil þessi viðbrögð verða er það hvort móðirin sé til staðar eða ekki (Bowlby, 

1991b; Bretherton, 1992).  Ef móðirin hverfur úr lífi barns til lengri tíma, í sex 

mánuði eða meira, á tímabilinu sex mánaða til sex ára, getur það haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir geðheilsu barnsins (Bowlby, 1991a, 2004). Það er því greinilegt, að 

fyrstu sex árin í ævi barns eru mikilvæg fyrir góða tengslamyndun móður og barns 

og fyrir þróun barnsins á þeim væntingum sem það hefur til þess að móðir verði til 

staðar fyrir barnið. Börn eru því sérstaklega viðkvæm fyrir röskun á tengslamyndun 

á því tímabili (Bowlby, 1991a, 1991b).  

Mary Ainsworth, samstarfskona Bowlby, þróaði skema yfir tengslahegðun 

barna gagnvart móður sinni þar sem hún flokkaði tengslahegðunina í fjóra flokka 

(Ainsworth, Blehar, Waters og Wall, 1978; Bretherton, 1992). Í fyrsta flokknum, (a) 

örugg (e. secure), eru börn sem hafa myndað örugg tengsl við móður sína, þau 

hegða sér öðruvísi gagnvart móðurinni en öðrum og mótmæla þegar hún fer en 

verða ánægð þegar hún kemur aftur (Ainsworth o.fl., 1978; Fairchild, 2006; 

Meissner, 2009).  

Börn sem ekki hafa myndað örugg tengsl er skipt niður í hina þrjá flokkana, 

(b) óörugg - forðast (e. insecure - avoidant), (c) óörugg - tvíræð (e. insecure - 

ambivalent) og (d) óörugg - ringluð (e. insecure - disorganized). Börn sem eru með  

óörugg tilfinningatengsl sem einkennast af því að forðast, forðast náin tengsl við 

móður sína því þau hafa upplifað ýmist höfnunartilfinningu og ágenga hegðun 

móður gagnvart sér. Þau eru líkleg til að halda áfram að forðast náin tengsl við 

aðra í framtíðinni af ótta við höfnun eða missi. Börn í þessum flokki eru einnig 

líklegri til að þróa með sér félagslega erfiðleika og geðraskanir á fullorðinsárum. 

Börn sem eru með óörugg tilfinningatengsl sem eru tvíræð (e. ambivalent), sýna 

tvíræða hegðun gagnvart móður sinni. Þau vilja ekki vera skilin eftir hjá öðrum 
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umönnunaraðila, en eru með mótþróa og vilja ekki huggun frá móður. Móðirin er 

oft ekki samkvæm sjálfri sér og er ekki vel hæf til að sinna þörfum barnsins. Þessi 

börn eru líkleg til að vera ósjálfstæð og óhóflega háð öðrum, ásamt því að þróa 

með sér mikinn kvíða vegna hræðslu um að vera yfirgefin. Börn sem eru með 

óörugg tilfinningatengsl sem eru ringluð eiga móður sem er tilfinningalega 

fjarverandi og sínir hegðun sem eykur kvíða og hræðslu barnsins um að vera 

yfirgefið. Við það upplifir barnið mikla höfnunartilfinningu. Barnið er líklegt til að 

sýna mótsagnarkennda hegðun og á í erfiðleikum með að tengjast öðrum. 

Óskipulögð óörugg tilfinningatengsl er alvarlegasta form óöruggra tengsla og geta 

börn sem eru með slík tilfinningatengsl þróað með sér alvarlegar persónuleika- og 

geðraskanir á unglings- og fullorðinsárum ásamt hegðunar- og samskiptaröskunum 

(Ainsworth o.fl., 1978; Fairchild, 2006; Meissner, 2009). 

1.2. Tengslakenningar og erfiðleikar barna 

Tengslakenning Bowlby‘s (1991a) er ein af mörgum kenningum sem skýra meðal 

annars þá tilfinningalega-, félagslega- og hegðunarerfiðleika sem börn geta 

upplifað. Bowlby sagði að það væri mikilvægt fyrir þroska og geðheilsu barna að fá 

hlýju, umhyggju og náið samband við móður sína. Sambandið er byggt á þörfum 

barnsins fyrir tengsl, öryggi og nánd (Bowlby, 1983, 1991a). Mikilvægast fannst þó 

Bowlby að sambandið væri samfellt, að móðir yfirgæfi ekki barnið í lengri tíma. 

Börn hafa einnig þörf fyrir að rannsaka heiminn og er það mikilvægur þáttur í 

þroska barna. Finni barn fyrir öryggi og nálægð móður og treystir því að hún sé til 

staðar verði hennar þörf, gerir það barninu kleift að rannsaka umhverfi sitt og efla 

með því sjálfstæði sitt. Geta barns til tengslamyndanna síðar á ævinni ræðst af því 

hvort móðir sé til staðar fyrir barnið og hvort þessi tengsl og öryggistilfinning nái að 

þróast með barninu (Ainsworth o.fl., 1978; Bowlby, 1983, 1991a; Bretherton, 

1992). Góð og örugg tengslamyndun milli móður og barns gefur barninu góðan 

grunn til að þróa vitsmunalega, tilfinningalega og félagslega hæfni í lífinu (Fairchild, 

2009). 
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1.2.1. Tengslaraskanir 

Aðskilnaður móður og barns getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir geðheilsu barns, 

þar sem það er svipt móðurlegri umhyggju.  Slíkur aðskilnaður getur átt sér stað ef 

móðir yfirgefur barn eða ef það er tekið frá móður gegn vilja þess  (Bowlby, 1991b) 

Afleiðingarnar geta verið misjafnlega miklar eftir lengd aðskilnaðarins og ástæðum 

hans  (Bowlby, 1983). Skilgreining á því hvort aðskilnaður sé langur eða ekki fer 

eftir aldri barnsins. Því yngra sem barnið er, því styttri getur aðskilnaðurinn verið 

áður en hann fer að hafa áhrif á geðheilsu barnsins (Bowlby, 1991b).  

Bowlby (1983) talaði um þrjár mismunandi aðstæður þar sem barn er 

aðskilið frá móður sem geta haft áhrif á þroska barnsins og valdið slæmri hegðun 

hjá því. Í fyrsta lagi var það að fá ekki tækifæri á að mynda tengsl við móður á 

fyrstu þremur árum í ævi barnsins. Móðir þarf ekki endilega að vera líkamlega 

fjarverandi til að barn hafi ekki tækifæri á að tengjast henni, ef móðir er andlega og 

tilfinningalega fjarverandi getur hún ekki veitt barninu þá umönnun og athygli sem 

barnið þarf. Í öðru lagi að vera tímabundið aðskilin frá móður í lengur en sex 

mánuði fyrstu þrjú til fjögur árin. Í þriðja lagi að fleiri en ein manneskjan sé í 

hlutverki staðgengils móður á meðan á aðskilnaði barns og móður stendur 

(Bowlby, 1991b).   

1.2.2. Afleiðingar tengslaraskana 

Röskun á tengslamyndun barna við móður á fyrstu sex árunum taldi Bowlby geta 

haft mikil áhrif á tilfinningalegt öryggi þeirra og geðheilsu. Börn geta fundið fyrir 

kvíða, mikilli þörf fyrir ást og hefnd og þau geta upplifað sektarkennd og þunglyndi. 

Á þessum aldri, þegar börn eru yngri en sex ára, hafa þau yfirleitt ekki þann þroska 

sem þarf til að kljást við svona sterkar tilfinningar og á endanum getur það leitt til 

tauga- eða persónuleikaraskana. Sé aðskilnaður barns og móður endanlegur eru 

afleiðingarnar alvarlegri og getur slíkur endanlegur aðskilnaður haft mikil og 

eyðileggjandi áhrif á þroska og getu barnsins til að mynda sambönd við annað fólk í 

framtíðinni (Bowlby, 1983).  

Samkvæmt Bowlby (1998) geta börn sem upplifa að foreldri deyi frá þeim á 

fyrstu sextán árum ævinnar oft fundið fyrir hjálparleysi. Þeim finnst að enginn geti 
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elskað þau né vilji þau og eru mun líklegri til að glíma við einhvers konar geðræn 

vandamál, eins og til dæmis þunglyndi á fullorðinsárum. Það sem gerist eftir að 

foreldri fellur frá hefur mikil og jafnvel meiri áhrif á, hvort og hversu alvarleg 

geðvandamál barn gæti þurft að glíma við í framtíðinni. Þættir eins og að heimilið 

og fjölskyldan sundrist, umönnunaraðilum sé reglulega skipt út eða að hlutverk 

fjölskyldumeðlima breytist hafa áhrif á geðheilsu barnsins. Afleiðingar fráfallsins á 

eftirlifandi foreldri og aðkoma stjúpforeldris geta haft mikil áhrif á viðbrögð barna 

við dauða foreldris (Bowlby, 1998).  

Eðli afleiðinganna, alvarleiki og hversu lengi þær vara, getur verið 

mismunandi og fer það meðal annars eftir eðli og lengd aðskilnaðar barns frá 

móður (Bowlby, 1983). Bowlby tiltók tvo þætti sem hafa áhrif á hversu alvarlegar 

afleiðingarnar af aðskilnaði geta verið og hversu lengi þær geta varað. Annar 

þátturinn eru þær aðstæður sem barnið er skilið eftir í, hjá einhverjum sem barnið 

þekkir eða ókunnugum, hjá einhverjum sem veitir barninu umhyggju eða ekki, á 

stað þar sem barnið hefur eina stöðuga móðurímynd eða þar sem þeim er skipt út 

reglulega. Hinn þátturinn er hvernig sambandi móður og barns er háttað 

mánuðum eða árum fyrir og eftir aðskilnaðinn, hvort samband þeirra sé gott og 

barnið fái umhyggju og ástúð eða hvort það sé slæmt og ekki mikið um ástúð og 

athygli (Bowlby, 1991b; Bretherton, 1992).  

Þegar móðir og barn eru sameinuð að nýju er barnið oft tilfinningalega 

afskiptalaust og áhugalaust (e. detached) gagnvart móður sinni. Þessi hegðun varir 

yfirleitt ekki í langan tíma nema að aðskilnaðurinn hafi verið mjög langur, þá gæti 

þessi hegðun barnsins varið til farmbúðar. Eftir tímabil af tilfinningalegu áhuga- og 

afskiptaleysi breytist hegðun barnsins oftast í að verða bæði kröfuhörð um athygli 

og ástúð, ásamt því að barnið hafnar móður sinni og er óhlýðið og óvinveitt. Þessi 

hegðun barns er leið þess til að sýna móður hversu óánægt það er með að hafa 

verið yfirgefið en jafnframt um leið að reyna að koma í veg fyrir að vera yfirgefið 

aftur. Hvernig móðir bregst svo við þessari hegðun hefur svo áhrif á hversu lengi 

hún varir. Börn sem eru aðskilin frá móður í einhvern tíma, upplifa flest kvíða og 

streitu á meðan á aðskilnaðinum stendur. Þau mótmæla aðskilnaðinum og reyna í 

örvæntingu að fá móður sína aftur. Þegar líður á fara þau að missa áhugann á 
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móður sinni og verða tilfinningalega áhugalaus gagnvart henni. Þegar kemur að því 

að þau hitta móður sína aftur, heldur áhugaleysið áfram og sýna þau þá gjarnan 

þessa tvíræðu hegðun gagnvart móður eftir aðskilnaðinn. Þau börn sem upplifa 

ekki þessar tilfinningar hafa í flestum tilvikum verið börn sem aldrei hafa fengið 

tækifæri til að tengjast megin umönnunaraðila eða hafa verið ítrekað yfirgefin til 

lengri tíma og eru þá þegar orðin áhuga- og afskiptalaus gagnvart tengslamyndun 

til frambúðar. Þessi börn eru líklegri en önnur til að þróa með sér mikla reiði með 

aldrinum og eru líklegri til að beita ofbeldi og verða oft þar af leiðandi óhæf til að 

vera virk í samfélaginu (Bowlby, 1991b).  

Börn sem koma úr heimilisaðstæðum sem eru óstöðugar og ekki góðar eiga 

oft erfiðara með að jafna sig eftir aðskilnað við móður, heldur en börn sem búa við 

góðar aðstæður. Með tímanum eiga þau til að upplifa óöryggi, kvíða og 

svefntruflanir og verða annað hvort ósjálfstæð og háð móður sinni, sem er 

algengara hjá stúlkum, eða þau hætta að sýna umhyggju og traust gagnvart öðrum, 

sem er algengara hjá drengjum. Hótanir um að yfirgefa barn í þeim tilgangi að fá 

barn til að haga sér vel, getur haft mjög svipuð áhrif og aðskilnaður frá móður 

hefur á barn. Þessi börn sem bæði hafa upplifað endurtekna og langa aðskilnaði og 

koma frá óstöðugum heimilum eru líklegri en önnur börn til að ganga illa í skóla, 

eiga það til að skrópa, stela og sýna slæma hegðun. Foreldrar sem eru með 

tengslaröskun af þessu tagi, geta líka haft áhrif á skólagöngu barna sinna þar sem 

þeir (móðir oftar en faðir) eru þá óvenju háðir barninu sínu og gætu viljað halda 

barni sínu heima til að halda sér félagsskap eða vegna hræðslu við það að barnið 

fari sér að voða í skólanum (Bowlby, 1991b; Breterton, 1992).  

Allar kenningar sem settar eru fram fá einhverskonar gagnrýni einhvertíma. 

Tengslakenningin var mikið gagnrýnd í byrjun en eftir því sem Bowlby og fleiri hafa 

unnið að henni og bætt við rannsóknum hefur hún öðlast meiri viðurkenningu. 

Helsta gagnrýnin sem tengslakenningin hefur fengið, er að Bowlby setti ekki nógu 

skýr tímamörk á aðskilnað móður og barns á sínum tíma, þannig að sumir túlkuðu 

þau þannig, að mæður ættu ekki að geta farið frá börnum sínum til vinnu eða 

annað hluta úr degi. Það eru margir aðrir þættir sem hafa áhrif á jöfnuna, t.d. 

aðstæður, persónuleiki og tengslanet barnsins (Bowlby, 2004).  
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2. Erfiðleikar barna á skólagöngu 

Hér verður fjallað um nokkrar af þeim ástæðum fyrir því að nemendur gætu þurft á 

sérfræðiþjónustu að halda. Sagt verður frá sumum af þeim vandamálum og 

röskunum sem börn geta þurft að glíma við á skólagöngu sinni. Sagt var frá 

tengslakenningunni hér að ofan og verður hún nú notuð til að útskýra sum af 

þessum vandamálum ásamt stuttlegri umfjöllun um aðrar skýringar á vandamálum 

skólabarna. Þá verður fjallað um teymisvinnu eða fjölfaglegt samstarf með 

nemendum í grunnskólum. 

Á tíu ára skólagöngu barna eru líkur á því að eitthvað fari úrskeiðis og að 

hlutirnir gangi misvel sjá sumum einstaklingum. Á þessum árum verða miklar 

breytingar í lífi barna, bæði líkamlega og andlega. Kröfur eru gerðar til þeirra um 

aðlögun og árangur af skóla, fjölskyldu og samfélagi en ekki eru öll börn jafn fær 

um að koma til móts við þessar kröfur án verulegra erfiðleika eða árekstra. 

Hæfileikum er misjafnlega dreift og er margt sem hefur áhrif á færni barnanna eins 

og tengsl við foreldra, heimilis- og uppeldisaðstæður. Líkamleg og geðræn heilsa 

barna er misjöfn og tilfinningalegt jafnvægi þeirra misgott (Grétar L. Marinósson og 

Kristinn Björnsson, 1983). Hegðunarvandamál, þunglyndi og kvíði eru nokkur af 

þeim vandamálum sem grunnskólabörn geta þurft að glíma við. Hægt er í sumum 

tilvikum að rekja þessi vandamál til röskunar á tengslamyndun. Önnur vandamál 

sem grunnskólabörn geta þurft að glíma við eru athyglisbrestur með ofvirkni 

(ADHD) og einhverfa. Einnig geta lélegar aðstæður barna haft áhrif á hegðun þeirra 

og líðan. Hér á eftir verður þessum röskunum og vandamálum lýst nánar.  

2.1. Tengslaraskanir 

Þeir erfiðleikar sem börn á skólaaldri geta þurft að glíma við eru margvíslegir og 

geta margir þættir haft áhrif á eðli og alvarleika erfiðleikanna. Tengslaröskun 

samkvæmt tengslakenningu Bowlbys er eitt af þeim vandamálum sem geta haft 

áhrif á skólagöngu barna. Börn sem hafa myndað örugg tengsl eru líklegri til að 

ganga betur í skóla en þeim sem eru með óörugg tengsl. Þau eru sjálfstæðari og 

sjálfsöruggari, þau eru ekki eins háð kennaranum og félagslyndari gagnvart 

bekkjarfélögum sínum (Geddes, 2006).  
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Ef börn ná ekki að mynda örugg tengsl í frumbernsku getur það haft áhrif á 

hegðun þeirra og námsgetu. Þau hafa ekki mikla trú á sér til að leysa verkefni, hafa 

lágt sjálfstraust, eru oft háð kennaranum, eru neikvæð og ekki mjög vinsæl meðal 

bekkjarfélaga. Fyrir börn með óörugg tengsl getur skólinn orðið þeim eins og örugg 

höfn og bætt væntingar þeirra og svörun til annarra ef að þau eru í samstarfi við 

jafningja og fullorðna sem sinna þeim og veita þeim athygli og umhyggju (Geddes, 

2006). 

Einkenni barna sem þjást af tengslaröskun eru margvísleg en meðal 

einkenna sem þessi börn geta sýnt í skólanum eru vanhæfni til að elska og þiggja 

ást, samskiptaerfiðleikar, lygar, mótþrói og skortur á tengslum og augnsambandi. 

Þau geta átt erfitt með að treysta fólki, eiga erfitt með nám, eru sein í málþroska 

og þroska almennt. Þau geta verið stjórnsöm og afskiptasöm, viðkvæm fyrir 

snertingu og viðurkenna ekki mistök sín. Misjafnt getur verið hvernig börn með 

óörugg tengsl hegða sér og hvaða einkenni þau sýna (Geddes, 2006). 

Börn sem eru með óörugg tilfinningatengsl sem einkennast af því að 

forðast (e. avoidant) láta lítið fyrir sér fara í tímum, þau forðast nánd og snertingu 

og biðja sjaldan kennara um hjálp. Þau láta litlar tilfinningar í ljós, eiga það til að 

rjúka upp í reiði og eru samnemendur þeirra oft smeyk við þau. Þegar þau fá 

verkefni í hendurnar sem þau geta ekki leyst sjálf verða þau gjarnan reið þar sem 

þeim finnst erfitt að biðja um hjálp og finna fyrir nánd kennarans (Geddes, 2006).  

Börn sem eru með óörugg og tvíræð (e. ambivalent) tilfinningatengsl geta 

verið mjög ljúf en sýna einnig árásargjarna hegðun. Þau hafa þörf fyrir að hafa 

stjórn á hlutunum og sýna mótþróa og reiði þegar þeim finnast þau ekki getað 

stjórnað en í skólum er það kennarinn sem stjórnar. Þau geta átt erfitt með að 

aðlagast þeim breytingum sem verða þegar þau byrja í skóla og finnst erfitt að fara 

að heiman (Geddes, 2006).  

Börn sem eru með óörugg og ringluð (e. disorganized) tilfinningatengsl eru 

oft mjög kvíðin, truflast auðveldlega, hafa litla einbeitingu og eru oft annars hugar. 

Þau eiga erfitt með að treysta kennurum, ráðgjöfum og skólastjórnendum, taka 

ekki tillit til tilfinninga annarra, koma sér auðveldlega í vandræði og stríða gjarnan 
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þeim sem minna mega sín eða leggja í einelti. Þau eiga erfitt með að taka gagnrýni 

eða stríðni og finnast oft auðveldustu hlutir yfirþyrmandi. Mikilvægt er fyrir þessi 

börn að hafa fastar venjur og hlutina skipulagða. Þessari tegund tengslaröskunar er 

auðveldlega ruglað saman við athyglisbrest með ofvirkni, sem fjallað verður um 

hér á eftir. Því er mjög mikilvægt að skoðaðar séu ástæður hegðunarinnar og 

bakgrunn barnsins áður en gripið er til meðferðar á athyglisbresti með ofvirkni. 

Hægt er að greina tengslaröskun snemma en sé þessum börnum ekki veitt 

viðeigandi aðstoð getur það haft alvarlegar afleiðingar fyrir þau og framtíð þeirra 

og annarra í kringum þau (Geddes, 2006). 

2.2. Hegðunar- og félagsleg vandamál 

Erfiðleikar og vandamál barna geta haft áhrif á árangur þeirra í skóla þar sem það 

gerir þeim erfiðara fyrir að einbeita sér og leysa verkefni. Félagslegir erfiðleikar og 

hlutir í umhverfi þeirra geta einnig haft áhrif á getu þeirra í skóla, eins og skilnaður 

foreldra, fátækt, ofbeldi, missir ástvina eða önnur áföll. Það er misjafnt hvernig 

börn glíma við vandamál sín, hægt er að skipta hegðun þeirra eða einkennum í 

innhverf og úthverf vandkvæði. Innhverf hegðun felur í sér að barnið dragi sig til 

baka, það getur til dæmis verið kvíðið eða haldið átröskun. Úthverf hegðun felur í 

sér meiri árásarhneigð, óróleika og pirring. Drengir eru líklegri til að sýna úthverfa 

hegðun og stúlkur eru líklegri til að sýna innhverfa hegðun (Geddes, 2006). 

Félagslegir erfiðleikar birtasta á margan hátt og eru börn gjarnan dugleg í að fela 

vandann. Þau fá sjaldan eðlilega útrás fyrir tilfinningar sínar, glíma við hræðslu, 

vanmátt og kvíða. Í sumum tilfellum gera þau sér ekki grein fyrir því hvers vegna 

þeim líður illa. Hegðun þessara barna einkennist oft af óróleika, kvíða, mótþróa, 

ofbeldishneigð, fálæti, einmannaleika, trúðslátum og vanmati á sjálfum sér og getu 

sinni. Einkennin eru þó háð aldri og þroska barnanna. Skólinn er vettvangur þar 

sem þessi hegðun er auðgreinanleg og er það skylda skólans að grípa inn í og taka 

á félagslegum vandamálum barna (Barnaheill, 1996). 

2.3. Þunglyndi og kvíði 

Lengi vel var haldið að börn yrðu ekki þunglynd en nú er orðið ljóst að það getur 

allt eins komið fyrir börn eins og aðra. Kvíði og þunglyndi eru oft samtvinnaðar 
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geðraskanir og hafa bæði erfðir og umhverfisþættir áhrif á þær. Einkenni um kvíða 

eða tengslavandamál hjá barni á fyrstu árunum geta verið merki um alvarlegri 

geðraskanir eins og þunglyndi í framtíðinni sé ekkert að gert. Einnig geta áföll og 

mikil streita leitt til þunglyndis þar sem það hefur áhrif á þroska og vöxt 

heilastöðva sem stjórna tilfinningum og streituviðbrögðum. Einkenni barna með 

þunglyndi eru meðal annars depurð, leiði, skapstyggð eða pirringur flesta daga og 

áhugaleysi og ánægjuleysi á hlutum sem áður veittu ánægju. Jafnframt breytingar 

á matarlyst og svefni, minni einbeiting, neikvæðar tilfinningar eins og sektarkennd, 

vonleysi og að finnast maður vera einskis virði, sjálfsvígs- eða dauðahugsanir. Börn 

þurfa þó ekki að sýna öll þessi einkenni til að teljast þunglynd og ber að taka þessi 

einkenni alvarlega og grípa inn í sem fyrst, komi slík einkenni fram. Um helmingur 

þeirra barna sem þjást af þunglyndi glíma einnig við aðrar raskanir og eru það þá 

helst hegðunar- eða kvíðaraskanir. Afleiðingar þunglyndis hjá börnum geta verið 

truflun á félagslegum samskiptum, áhugaleysi og lélegur árangur í skóla, minni 

þátttaka í leikjum og áhugamálum ásamt meiri hættu á að leiðast út í áfengis- og 

vímuefnaneyslu (Umhuga, e.d.a, e.d.b.).  

Þunglyndi hjá börnum er eflaust meira en greint hefur verið og því 

algengara en talið er. Rannsóknir sem hafa verið gerðar á þunglyndi barna sýna að 

1,9% barna á grunnskólaaldri þjást af þunglyndi en um kynþroskaaldur stekkur 

þessi tala upp í 4,7%. Hjá grunnskólabörnum er tíðni þunglyndis nokkuð jöfn milli 

kynjanna en þegar kemur að unglingsárunum verður þunglyndi algengara hjá 

stúlkum, líkt og hjá fullorðnum. Þunglyndi barna virðist vera að aukast og fer aldur 

við fyrstu greiningu lækkandi. Ástæðurnar fyrir því að börn séu í meira mæli að 

greinast með þunglyndi eru margvíslegar. En meðal þeirra eru hlutir í umhverfi 

barnsins sem hafa breyst með tímanum eins og breytt fjölskyldu- og 

næringarmynstur, aukin atvinnuþátttaka kvenna og aukinn hraði og streita í 

þjóðfélaginu. Þá eru börn sem greinast með ADHD mun líklegri til að greinast með 

aðrar geðraskanir eins og þunglyndi (Umhuga, e.d.a, e.d.b.).  

2.4. Athyglisbrestur með/án ofvirkni 

Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) er taugaþroskaröskun sem getur haft mikil 

áhrif á daglegt líf barnsins, eins og nám og félagslíf. Rannsóknir hafa sýnt að fimm 
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til tíu af hverjum hundrað börnum eru með ADHD og er það algengara hjá 

drengjum en stúlkum. Einkenni ADHD gera oftast vart við sig fyrir sjö ára aldur. 

ADHD er líffræðileg röskun og skýra erfðir um 75-95% einkenna. Þó geta áföll á 

meðgöngu eða slys, þá sérstaklega höfuðáverkar valdið ADHD, einnig fylgir hún oft 

öðrum þroskatruflunum. Hægt er að skipta einkennum ADHD í þrjá flokka, 

athyglisbrest, hvatvísi og hreyfióróleika. Athyglisbresturinn felur í sér að barnið á 

erfitt með skipulag, að koma sér að verki og einbeita sér, er auðtruflað og minni, 

hlustun og tímaskyn eru ekki góð. Athyglisbresturinn getur einnig birst í 

ofureinbeitni á einhverju ákveðnu sem barninu finnst mjög spennandi og dettur 

það þá oft úr sambandi við umhverfið. Hreyfióróleiki felur í sér að þau sitja sjaldan 

kyrr og eru fiktin, þau tala mikið og oft frekar hátt. Einkenni hreyfióróleikans 

minnka oftast með aldrinum. Hvatvísi er þriðji flokkurinn og felur það í sér þau eiga 

það til að segja eða framkvæma hluti án þess að hugsa um afleiðingar en það getur 

komið þeim í vandræði eða hættu. Einnig eiga þau erfitt með að bíða, grípa oft 

fram í og ryðjast inn í það sem aðrir eru að gera sem gerir það að verkum að þau 

eiga oft erfitt með félagsleg samskipti (ADHD samtökin, e.d.; Málfríður Lorange og 

Matthías Kristiansen, 2002).  

Hægt er að vera með athyglisbrest án ofvirkni (ADD) og eru þau börn þá 

með athyglisbrest án einkenna hvatvísi og hreyfióróleika. Þau eru oft mjög róleg og 

hæg en þau eiga mjög erfitt með nám og glíma oft við kvíða og depurð. Börn með 

ADHD þurfa oft einnig að glíma við aðrar raskanir sem gjarnan fylgja ADHD. 

Algengt er að þau glími við sértæka námserfiðleika og alvarlega félags- og 

hegðunarerfiðleika, kvíða, depurð og áráttuhegðun. Þeim er mjög hætt við 

félagslegri einangrun vegna samskiptaerfiðleika sem getur leitt til slæmrar 

sjálfsmyndar og vanlíðunar. Áður var talið að ADHD eldist af börnum en rannsóknir 

hafa sýnt að 50-70% þeirra barna sem greinast með ADHD eru ennþá með einkenni 

á fullorðinsárum. Aukin hætta er á að þessi börn leiðist út í áfengis- og 

vímuefnaneyslu á unglingsárum er þau fá ekki viðeigandi meðferð. Því fyrr sem 

gripið er inn í, því meiri líkur eru á að barninu vegni vel í framtíðinni. En greind, 

alvarleiki einkenna og félagsleg staða hafa einnig áhrif. Er því mjög mikilvægt að 

börn fái þá aðstoð sem þau þurfa og að vandinn sé greindur snemma. Þá þarf 
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samstarf þeirra aðila og sérfræðinga sem koma að máli barnsins að vera gott, til að 

skila sem bestum árangri í meðferðinni við ADHD (ADHD samtökin, e.d.; Málfríður 

Lorange og Matthías Kristiansen, 2002). 

2.5. Einhverfa  

Einhverfa er taugaþroskaröskun sem að öllum líkindum byrjar á fósturstigi og getur 

haldið áfram eftir fæðingu. Orsakir einhverfu eru margvíslegar en erfðir skýra 

stærstan hluta þeirra. Einkenni einhverfu hafa mismunandi birtingarform eftir 

alvarleika og tíðni einkenna og geta þau breyst með aldrinum. Einkennin eru 

þríþætt og eru; hamlanir í félagslegu samspili, hamlanir í boðskiptum og 

áráttukennd, einhæf hegðun. Með félagslegu samspili er átt við skort á 

augnsambandi, þróun samskipta við jafnaldra er óeðlileg og svipbrigði og viðbrögð 

við fólki eru sérkennileg. Hamlanir í boðskiptum fela í sér bendingar, látbragð, 

eftirhermu, ímyndunarleiki, skort á gagnkvæmni í samræðum og sérkennilegur 

talsmáti, eins og endurtekningar og skrítin máltjáning. Áráttukennd hegðun lýsir 

sér meðal annars með þröngu eða sérkennilegu áhugasviði þar sem ákafur áhuginn 

getur hindrað eðlileg samskipti. Einnig skiptir skipulag og röð á hlutum og 

athöfnum miklu máli og getur það valdið allt frá pirringi upp í bræðikast ef eitthvað 

er ekki eins og það á að vera (Evald Sæmundsen, e.d.).  

Börn eru greind með einhverfu á ákveðnu rófi, einhverfurófi, eftir því 

hversu alvarleg og mörg einkennin eru. Einhverfurófinu er skipt í nokkra flokka og 

eru þeir algengustu einhverfa, ódæmigerð einhverfa og Aspergers-heilkenni. 

Vitsmunalegir styrkleikar og veikleikar hafa einnig mikil áhrif á hvar á 

einhverfurófinu barnið er. Þroskahamlanir eru mjög algengar meðal barna með 

einhverfu og eru um 70-80% þeirra með þroskahömlun. Tíðni einhverfu hefur 

aukist verulega á síðustu áratugum og greinast nú um 60 af hverjum 10.000 með 

einhverfu. Aukningin er talin stafa einkum af auknum rannsóknum, nýjum 

skilgreiningum, betri greiningaraðferðum og fleiri flokkum einhverfu. Einhverfa er 

fötlun sem eldist ekki af fólki en einkennin geta minnkað verulega frá leikskólaaldri 

til fullorðinsáranna en það er mjög einstaklingsbundið. Góð þjónusta, þjálfun, 

heilsufar, vitsmuna- og málþroski eru meðal þeirra þátta sem einnig hafa mikil 

áhrif á framvindu barna með einhverfu (Evald Sæmundsen, e.d.). 
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2.6. Teymisvinna í grunnskólum 

Vegna þeirra margvíslegu vandamála sem hrjá börn í grunnskólum er nauðsynlegt 

að hafa fjölfaglegt samstarf og öfluga ráðgjafarþjónustu innan skólanna (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Fjölfaglegt samstarf eða teymisvinna er þegar hópur af fólki úr 

mismunandi fagstéttum starfa samhliða að viðfangsefni með sameiginlegum 

tilgangi og markmiði. Þarfir einstaklinga geta verið fjölþættar og lausn vanda þeirra 

getur falist í aðstoð á mörgum ólíkum sviðum. Með teymisvinnu nýtist þekking og 

reynsla hvers fagaðila og þjónusta til einstaklingsins verður heildstæðari. Hver 

fagaðili í teyminu lítur á mál frá sjónarhorni sinnar faggreinar en á sama tíma virðir 

hann sjónarhorn og hæfni hinna fagaðilana. Markvisst upplýsingaflæði á milli 

fagaðilanna er nauðsynlegt fyrir árangur teymisvinnunar. Fagaðilarnir þurfa einnig 

að geta leiðbeint, lært og unnið saman þvert á eigin faglegu mörk til að veita 

samhæfða og samþætta þjónustu. Slík skörun krefst þess að fagaðilarnir séu með 

sterka fagímynd, séu trúir sínum hugmyndafræðilega bakgrunni og séu meðvitaðir 

um styrkleika sína og veikleika (Farley, Smith og Boyle, 2009; Guðrún 

Þorsteinsdóttir, Hrönn Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðsdóttir, 2006).  Með 

markvissri samvinnu fagaðila getur það sparað vinnustundir og komið í veg fyrir 

tvíverknað. Einnig getur slík samvinna fyrirbyggt það að nemandi þurfi að hrekjast 

á milli kerfa og stofnana sem getur skaðað nemandann enn frekar. Samvinna 

fagaðila eins og skólafélagsráðgjafa, skólahjúkrunarfræðings, sérkennara, 

námsráðgjafa og sálfræðings tryggir að nemendur og fjölskyldur þeirra fái 

viðeigandi þjónustu og að sérþekking fagaðilanna nýtist sem best (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). 

Rannsóknir um teymisvinnu eða fjölfaglegt samstarf innan grunnskólanna 

eru fáar og eru þá rannsóknir um muninn á árangri teymisvinnu og þar sem hún er 

ekki til staðar enn færri. Rannsóknir hafa þó sýnt að þörfin fyrir fjölfaglega 

þjónustu í grunnskólum sé til staðar. Gott aðgengi barna að stuðningi og góðri 

þjónustu er mikilvægt og einn besti vettvangur til að ná til barna sem þurfa á slíkri 

þjónustu að halda er grunnskólinn (Hoagwood og Erwin, 1997). Rannsókn 

McIntosh, Chard, Boland og Horner (2006) sýndi að með fjölþættri þjónustu og 

aðstoð vegna hegðunar- og námsvanda nemenda í fyrstu bekkjum grunnskóla 
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fækkaði tilvikum þar sem nemendur glímdu við slík vandamál þegar komið var upp 

í þriðja bekk. Fjölþætt þjónusta eða fjölfaglegt samstarf innan grunnskóla getur 

komið í veg fyrir að vandi nemenda magnist upp og verði að vanda sem þurfi á 

þyngri úrræðum að halda.  

Rannsókn var gerð á starfi Menntaskólans á Egilsstöðum með unglingum 

sem komu hvað verst undirbúin úr grunnskóla og glímdu við ýmsar hamlanir í 

námi, svo sem ADHD eða leshömlun. Sýndi hún meðal annars að mikið vantar upp 

á þá þjónustu og stuðning sem grunnskólar veita börnum sem glíma við erfileika 

eins og ADHD. Mikið er um brottfall meðal þessara nemenda úr framhaldsskólum 

en með umfangsmiklu starfi fagaðila á ýmsum sviðum og stuðningi við 

nemendurna í Menntaskólanum á Egilsstöðum tókst að minnka þetta brottfall 

verulega. Starfið fól í sér fjölþætta aðstoð og stuðning sem bjó nemendurna undir 

nám á almennri braut. Mikill hluti starfsins fól í sér meðferðarvinnu sem krefst 

öflugrar nemendaþjónustu og mörgum var vísað til sérfræðinga til frekari 

greiningar. Þarfir nemendanna voru mjög ólíkar og þurftu þau öll á 

einstaklingsþjónustu á einhverju sviði. Nemendurnir vissu lítið um eigin annmarka 

og leiðir til að takast á við þá. Í grunnskóla höfðu allir nemendurnir verið í 

sérkennslu og bjuggu þeir allir við slæmar félagslegar aðstæður. Nokkrir nemendur 

sem höfðu verið með einstaklingsnámskrá í grunnskóla voru staddir í námsefni 5.-

10. bekkjar þegar þeir komu upp í framhaldsskólann (Sigrún Harðardóttir, 2009).  

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að nemendurnir töldu sjálfir að þeir höfðu 

ekki nægt sjálfstraust til að takast á við nám í framhaldsskóla og höfðu þeir ekki 

náð tökum á truflandi einkennum ADHD. Foreldrar þeirra höfðu einnig slæma 

reynslu af grunnskólanum þar sem þörf var á betri þjónustu við börn þeirra og 

stuðningi við þau sjálf í uppeldishlutverkinu. Einnig kom fram að kennarar töldu sig 

ekki hafa næga þekkingu á hömlunum eins og ADHD og leiðum sinna sértækum 

þörfum þessara nemenda. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mikið vantar upp 

á þá þjónustu við nemendur sem er nauðsynleg eftir greiningu um námserfiðleika 

eða persónulegan vanda. Algengasta úrræðið vegna námserfiðleika í grunnskólum 

er sérkennsla og er hún oft unnin án heildarsýnar á stöðu nemandans (Sigrún 
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Harðardóttir, 2009). Hér á eftir verður farið yfir það hvernig þjónusta er í boði fyrir 

grunnskólabörn á Austur- og Vesturlandi og hvernig henni er háttað. 
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3. Sérfræðiþjónusta í grunnskólum 

Hér verður fjallað um sérfræðiþjónustu sveitarfélaganna við grunnskóla á Íslandi. 

Farið verður yfir hlutverk og starfshætti sérfræðiþjónustunnar samkvæmt lögum 

og reglugerðum ásamt stuttri umfjöllun um nemendaverndarráð. Þá verður sagt 

frá þeirri sérfræðiþjónustu sem sveitarfélög á Vesturlandi veita nemendum í 

grunnskólum sínum og verður hún borin saman við sérfræðiþjónustu sveitarfélaga 

á Austurlandi. Einnig verður skoðuð sú þjónusta sem er veitt nemendum af fagfólki 

innan skólanna. 

Á skólaárinu 2010-2011 höfðu um 26% grunnskólanema á Íslandi notið 

sérkennslu eða stuðnings (Hagstofa Íslands, e.d.a). Öllum grunnskólanemum á 

Íslandi er með lögum tryggður aðgangur að sérfræðiþjónustu sé þess þörf. 

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og þingskjali 319, (2007-2008) eru 

það sveitarfélögin sem eiga að tryggja þennan aðgang og kemur það í hlutverk 

skólanefndar hvers sveitarfélags að sjá til þess að þessu ákvæði sé framfylgt. 

Sveitarfélög eiga að stuðla að því að sérfræðiþjónustan fari að mestu fram innan 

grunnskólanna svo að nemendur þurfi ekki að sækja þá þjónustu utan veggja 

skólans. Með þessu er einnig verið að stuðla að því að fjölbreytt þjálfun fari fram í 

skólum, þar sem sérfræðingar koma í skólana og veita þeim nemendum þjálfun 

sem þess þurfa, eins og til dæmis iðjuþjálfun, talþjálfun og sjúkraþjálfun, svo 

eitthvað sé nefnt. Hlutverk sérfræðiþjónustu í grunnskólum er bæði að veita 

nemendum og foreldrum þeirra stuðning og að styðja við starfsemi og starfsfólk 

grunnskólanna.  

Vegna nemenda með sérþarfir skulu sveitarfélög, samkvæmt lögum um 

grunnskóla og þingskjali 319, (2007-2008), hafa frumkvæði að samstarfi 

sérfræðiþjónustu við aðra þjónustu og stofnanir á vegum sveitarfélagsins, eins og 

félagsþjónustu, barnaverndaryfirvöld og heilsugæslu. Mikilvægt er að sveitarfélög 

hafi einnig frumkvæði af samstarfi við sérhæfð greiningar- og meðferðarúrræði á 

vegum ríkisins, eins og til dæmis Greiningar- og ráðgjafarmiðstöð ríkisins, Barna- 

og unglingageðdeild Landspítala-Háskólasjúkrahúss (BUGL), Sjónstöð, Heyrnar- og 

talmeinastöð og aðrar sambærilegar stofnanir eftir því sem við á.  
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Samkvæmt lögum um grunnskóla eiga grunnskólar að vinna forvarnarstarf 

með skimunum og athugunum á nemendum svo að þeim sé tryggð sú kennsla og 

námsaðstoð sem þeir þurfa. Einnig eiga grunnskólar að sjá til þess að nemendur 

með sálræna eða félagslega erfiðleika sem hafa áhrif á nám þeirra fái greiningu á 

vanda sínum. Foreldrar, kennarar, skólastjórar eða starfsmenn heilsugæslu geta 

lagt fram beiðni um greiningu og sér þá sérfræðiþjónusta um greininguna. 

Sérfræðiþjónustan skilar tillögum um viðbrögð, fylgist með nemandanum og metur 

árangur nemandans. Samþykki foreldra þarf að liggja fyrir öllum athugunum og 

greiningum og eru þær þeim að kostnaðarlausu. 

 Samkvæmt reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og 

grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010 er 

sérfræðiþjónusta veitt í þeim tilgangi að félags-, þroska-, sál- og kennslufræðileg 

þekking nýtist sem best í starfi skólanna. Á hún einnig að efla starf skólanna og 

veita starfsfólki aðstoð og leiðbeiningar þannig að megnið af þeim viðfangsefnum 

sem upp koma í skólastarfinu geti verið leyst af skólanum sjálfum. Rekstur 

sérfræðiþjónustu er í höndum hvers sveitarfélags, hvort sem þau reka 

sérfræðiþjónustuna á eigin vegum, innan eða utan skólans eða geri 

þjónustusamninga við önnur sveitarfélög eða þjónustuaðila sem er þörf á hverju 

sinni. Í sérfræðiþjónustu er lögð áhersla á að stuðla að velferð nemenda með 

forvarnarstarfi, snemmtæku mati og ráðgjöf. Einnig er lögð áhersla á að nemendur 

fái kennslu við hæfi án aðgreiningar og að tryggja að upplýsingar og ráðgjöf nýtist 

foreldrum og nemendum, til dæmis með túlkaþjónustu. Sveitarfélög skulu einnig 

tryggja, í samráði við foreldra, að upplýsingamiðlun milli mismunandi 

þjónustuaðila sé gagnkvæm. Foreldrar geta svo kynnt sér eða fengið afrit af þeim 

gögnum sem sérfræðiþjónustan er með um barn þeirra.  

Í reglugerðinni um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum segir að starfsfólk sérfræðiþjónustu þurfi að 

hafa sérfræðimenntun á sviði kennslu-, uppeldis- eða félagsmála. Hlutverk þeirra 

er að veita nemendum með líkamlegan, sálrænan eða félagslegan vanda viðeigandi 

stuðning og námsaðstoð svo að nemandinn geti verið virkur þátttakandi í 

skólastarfinu. Fagfólkið aðstoðar starfsfólk skólanna við greiningar á vanda 
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nemenda og metur námsaðstæður, ásamt því að veita starfsfólki skólanna  ráðgjöf 

um það hvernig best er að bregðast við vandanum og það vísar einnig á viðeigandi 

úrræði. Starfsfólk sérfræðiþjónustunnar þarf að hafa yfirsýn yfir þau matstæki sem 

til eru og aðstoða við notkun þeirra. Eftirfylgni greininga og mat á árangri kemur 

einnig í hlutverk sérfræðiþjónustunnar í samstarfi við skóla. Sérfræðiþjónustan á 

að stuðla að góðu samstarfi foreldra og skóla með því að veita foreldrum ráðgjöf 

og fræðslu varðandi skólagöngu og hegðun barna þeirra. Einnig skal 

sérfræðiþjónustan veita foreldrafélögum og skólaráðum ráðgjöf vegna starfsemi 

þeirra. Starfsfólk sérfræðiþjónustu sveitarfélaganna er bundið þagnarskyldu um 

hagi barna sem það vinnur með og foreldra þeirra, nema um sé að ræða atvik sem 

þeim ber að tilkynna samkvæmt lögum. Sem dæmi getur þurft að tilkynna slæman 

aðbúnað barns til barnaverndaryfirvalda samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 

80/2002. 

3.1. Nemendaverndarráð 

Sigrún Júlíusdóttir (2001) talar um nauðsyn á fjölfaglegu og skipulögðu samstarfi 

fagaðila innan skóla, líkt og nemendaverndarráð, þar sem fagaðilar, svo sem 

félagsráðgjafar, hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, námsráðgjafar og sérkennarar 

vinna með kennurum og foreldrum að málum nemenda. Lög um grunnskóla segja 

til um að nemendaverndarráð skuli stofnuð í hverjum skóla. Samkvæmt reglugerð 

um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í 

grunnskólum kemur það í hlutverk skólastjóra hvers skóla að samræma störf þeirra 

sem sjá um mál nemenda sem lúta að sérfræðiþjónustu, námsráðgjöf og 

skólaheilsugæslu. Skal skólastjóri einnig sjá til að samráð sé haft við félagsþjónustu 

og barnaverndaryfirvöld sé þess þörf. Skólastjóri skipar í nemendaverndarráð á 

eins árs fresti og ber hann ábyrgð á starfrækslu þess. Í nemendaverndarráði sitja 

skólastjóri, fulltrúar þeirra sem hafa umsjón með málefnum og kennslu nemenda 

með sérþarfir, skólahjúkrunarfræðingur, náms- og starfsráðgjafi og fulltrúi 

sérfræðiþjónustu sveitarfélags. Hlutverk nemendaverndarráðs er að skipuleggja og 

framkvæma þjónustu við nemendur í forvarnarskyni eða vegna einstakra nemenda 

og sjá um framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við einstaka nemendur. Málum 

er vísað til nemendaverndarráðs ýmist af starfsfólki skóla, fulltrúum 
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sérfræðiþjónustu, nemendum eða foreldrum en ráðið getur einnig haft frumkvæði 

af því að mál nemenda séu tekin  upp.   

Tilgangur þess að mál eru tekin fyrir í nemendaverndarráði samkvæmt 

ofantalinni reglugerð, er að nemandi fái þá aðstoð sem hann þarf vegna 

námslegra, félagslegra eða tilfinningalegra erfiðleika, fötlunar eða sjúkdóms. Þegar 

málum er vísað til ráðsins eru foreldrar látnir vita og málið tekið fyrir eins fljótt og 

hægt er. Þegar mál eru tekin fyrir eru úrræði fyrir viðkomandi rædd og frekari 

upplýsinga aflað sé þess þörf. Það er gert með því að fá foreldra, kennara eða aðra 

aðila sem koma að málinu á fund og ræða stöðu viðkomandi nemanda eða 

nemendahóps. Þegar ákvörðun hefur verið tekin um úrræði eða aðgerðir getur það 

komið í hlutverk aðila ráðsins að fylgja þeim eftir. Þeir sem sitja í 

nemendaverndarráði eru bundnir þagnarskyldu um þau mál sem ráðið fær á borð 

til sín, nema um sé að ræða atvik sem þeim ber að tilkynna samkvæmt lögum. 

3.2. Sérfræðiþjónusta í skólum  á Vesturlandi  

Hér á eftir verður skoðað hvað felst í þeirri sérfræðiþjónustu sem ýmis sveitarfélög 

á Vesturlandi bjóða nemendum upp á og hvernig henni er háttað. Þar sem að 

grunnskólar landsins eru reknir af sveitarfélögunum verður sérfræðiþjónustan 

skoðuð eftir sveitarfélögum og grunnskólum innan sveitarfélaganna. 

Sérfræðiþjónusturnar sem þessi sveitarfélög bjóða upp á verða síðan bornar 

saman við sérfræðiþjónustur á Austurlandi. Til að hægt sé að skoða 

sérfræðiþjónustu sveitarfélagann með tilliti til stærðar sveitarfélagsins er hægt að 

sjá fjölda íbúa og nemenda á Vesturlandi í töflu 1.  
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Tafla 1. Fjöldi íbúa og nemenda í grunnskóla á Vesturlandi árið 2010 
 

    Fjöldi íbúa  Fjöldi nemenda 
Sveitarfélög 

Akraneskaupstaður  6.549   1.007 
Hvalfjarðarsveit  624   90 
Borgarbyggð   3.542   506 
Skorradalshreppur  61  (nemendur sækja skóla í Borgarbyggð) 
Eyja- og Miklaholtshreppur 139   26 
Grundarfjarðarbær  904   114 
Helgafellssveit   63  (nemendur sækja skóla í Snæfellsbæ) 
Snæfellsbær   1.702   250 
Stykkishólmsbær  1.092   160 
Dalabyggð   694   91 

Samtals   15.370   2.244 
 

(Hagstofa Íslands, e.d.b, e.d.c) 

3.2.1 Sérfræðiþjónusta Akraneskaupstaðar 

Akraneskaupstaður rekur tvo grunnskóla, Brekkubæjarskóla og Grundarskóla 

(Akraneskaupstaður, e.d.), og sækja þeir sérfræðiþjónustu sína til Fjölskyldustofu 

Akraness. Við sérfræðiþjónustuna starfa iðjuþjálfi, talmeinafræðingur og tveir 

sálfræðingar, og starfa þeir í hvorum grunnskólanum fyrir sig. Sinna þeir 

greiningum og meðferð, ráðgjöf til nemenda, foreldra og starfsfólks skólanna 

ásamt því að vísa nemendum áfram á aðra sérfræðinga sé þess þörf. Leggja þeir 

einnig áherslu á gott samstarf við foreldra og aðra aðila sem koma að málefnum 

barna og ungmenna. Foreldrar geta milliliðalaust sótt þjónustu 

sérfræðiþjónustunnar vegna barna sinna eða þeim verið vísað frá skóla. 

Sérfræðiþjónustan sér einnig um að halda námskeið fyrir starfsfólk skólanna og 

foreldra í forvarnarskyni (Akraneskaupstaður, 2011).  

Samkvæmt ársskýrslu sérfræðiþjónustunnar unnu sálfræðingar 

sérfræðiþjónustunnar að 197 einstaklingsmálum skólaárið 2010-2011 og voru 79 

þeirra stúlkur og 118 drengir. Fjöldi mála eftir bekkjum var misjafn en málin voru 

fleiri í bekkjum á yngri stigum en á unglingastigi. Drengir voru í meirihluta í flestum 

bekkjunum en í 10. bekk voru stúlkur í meirihluta. Algengustu tilvísunarástæðurnar 

voru athyglisbrestur með eða án ofvirkni og líðan eða geðrænn vandi og voru það 

rúmlega helmingur tilvísunarástæðanna. Hjá drengjum var ADHD/ADD algengasta 
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tilvísunarástæðan en hjá stúlkum var það líðan eða geðrænn vandi. Í öðru sæti 

voru námserfiðleikar og ýmis þroskafrávik með 12% tilvísananna, þar á eftir komu 

hegðunarerfiðleikar, fötlun, uppeldisvandi og í sjötta sæti voru samskipti eða 

félagsleg mál með 5% tilvísananna. Sálfræðingar og iðjuþjálfi vinna að sumum 

málum saman. Iðjuþjálfinn kom að 11 málum og var þeim vísað til iðjuþjálfa í 

kjölfar þroskamælinga hjá sálfræðingi, vegna tengsla þeirra við iðjuþjálfa í leikskóla 

eða vegna tengsla við Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins eða Barna- og 

unglingageðdeild. Talmeinafræðingurinn starfar einungis í leikskólum Akraness 

(Akraneskaupstaður, 2011). Báðir grunnskólar bæjarins bjóða upp á þjónustu ýmiss 

fagfólks innan veggja skólanna og verður gert grein fyrir þeim í töflu 2 ásamt 

starfsfólki sérfræðiþjónustunnar. Við báða skólana er rekið nemendaverndarráð 

(Brekkubæjarskóli, e.d.a, e.d.b; Grundarskóli, e.d.a, e.d.b). 

3.2.2. Sérfræðiþjónusta Hvalfjarðarsveitar 

Sveitarfélagið Hvalfjarðarsveit rekur grunnskólann Heiðarskóla. Í skólanum er 

boðið upp á sérkennslu og fer sérfræðiþjónustan einnig fram í skólanum. 

Sveitarfélagið gerði samning við sálfræðing og talmeinafræðing til að sinna 

sérfræðiþjónustu við nemendur. Meðal annars sér sálfræðingurinn um ýmis 

vitsmunaþroskapróf og talmeinafræðingurinn sér um málþroskapróf. Koma þessir 

fagaðilar reglulega í skólann og þjónusta nemendur. Við einstaka nemendur þar 

sem þörf er á sértækari þjónustu, er leitað til annarra sérfræðinga. Mikið samstarf 

er haft meðal sérfræðinganna við foreldra og aðra aðila sem koma að málum 

nemenda. Umsjónarkennari leitar oftast til sérkennara vegna sérfræðiþjónustu 

fyrir nemendur en foreldrar geta einnig leitað til sérkennara eða skólastjóra vegna 

sérfræðiþjónustunnar (Andrea Anna Guðjónsdóttir, 2011; Heiðarskóli, e.d.a). Í 

töflu 2 má sjá þann fjölda fagfólks sem starfar innan Heiðarskóla og við 

sérfræðiþjónustuna. Hvalfjarðarsveit heldur ekki frekari tölu um sérfræðiþjónustu 

sveitarfélagsins.  

3.2.3. Sérfræðiþjónusta Borgarbyggðar, Skorradalshrepps og Eyja- og 
Miklaholtshrepps 

Sveitarfélagið Borgarbyggð varð til þegar Borgarbyggð, Borgarfjarðarsveit, 

Hvítársíðuhreppur og Kolbeinsstaðarhreppur sameinuðust árið 2006. Sveitarfélagið 
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rekur tvo grunnskóla; Grunnskólann í Borgarnesi og Grunnskóla Borgarfjarðar að 

Kleppjárnsreykjum, á Varmalandi og á Hvanneyri, og er sveitarfélagið einnig með 

aðild að þriðja grunnskólanum, Laugagerðisskóla í Eyja- og Miklaholtshreppi 

(Borgarbyggð, e.d.; Fræðslunefnd Borgarbyggðar, 2007). Grunnskólinn í Borgarnesi 

og Grunnskóli Borgarfjarðar nýta sér sérfræðiþjónustu Borgarbyggðar. Við 

sérfræðiþjónustuna starfa sálfræðingur, kennsluráðgjafi og talmeinafræðingur. Sjá 

þeir um greiningar, meðferð og ráðgjöf til nemenda ásamt því að halda námskeið 

og fundi í forvarnarskyni fyrir foreldra og starfsfólk skólanna. Gerði sveitarfélagið 

einnig verktakasamning við námsráðgjafa sem kemur á vorin og haustin og veitir 

elstu nemendunum ráðgjöf (Borgarbyggð, 2011; Halldóra Kristín Magnúsdóttir og 

Unnar Þór Böðvarsson, 2011).  

Samkvæmt ársskýrslu sálfræðiþjónustunnar kom sálfræðingur að 64 

einstaklingsmálum og 14 hópmálum í grunnskólunum á skólaárinu 2010-2011. 

Einstaklingsmálin skiptast þannig að 40 drengir og 24 stúlkur nutu þjónustu 

sálfræðingsins. Munur var á kynjaskiptingu eftir aldri en stúlkur voru hlutfallslega 

fleiri á unglingastigi en drengir mun fleiri á yngri stigum. Algengasta 

tilvísunarástæða til sálfræðings eru tilfinninga- og félagslegir erfiðleikar, þar á eftir 

kemur grunur um athyglisbrest með ofvirkni. Tilfinninga- og félagslegir erfiðleikar 

eru algengasta ástæða stúlkna en ADHD er algengasta ástæða drengja ásamt 

tilfinninga- og félagslegum erfiðleikum. Þessir ástæður tilvísanna geta að mörgu 

leyti skýrt muninn á kynjahlutföllum eftir stigum. Flestar unglingsstúlkurnar áttu í 

tilfinningalegum vanda sem tengist oft samskiptum við jafnaldra eða foreldra og 

ADHD er oftast greint og unnið með á yngri stigum. Þriðja algengasta 

tilvísunarástæðan var grunur um þroskafrávik eða námserfiðleikar sem oftast er 

fylgt eftir með þroskamati. Þá voru þrjár tilvísanir vegna uppeldisvanda og tvær 

vegna fötlunar. Ástæður tilvísanna eru nokkuð svipaðar og síðustu ár en ólíkt fyrri 

árum voru engar tilvísanir vegna hegðunarerfiðleika og getur það verið vegna átaks 

um betri vinnubrögð með hegðunarvanda í skólunum. Athyglisvert er að 

fjölskylduaðstæður drengja og stúlkna sem nutu þjónustu sálfræðings voru mjög 

ólíkar. Meiri hluti stúlknanna, um 60%, býr ekki hjá báðum kynforeldrum sínum en 

aðeins 26% drengjanna (Borgarbyggð, 2011).  
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Í Grunnskólanum í Borgarnesi starfa sérkennarar og þroskaþjálfari sem 

ásamt sérfræðiþjónustunni veita nemendum skólans þá þjónustu sem þeir þurfa. 

Nemendaverndarráð er starfrækt við skólann (Grunnskólinn í Borgarnesi, e.d.; 

Halldóra Kristín Magnúsdóttir og Unnar Þór Böðvarsson, 2011). Ásamt 

sérfræðiþjónustu fá nemendur Grunnskóla Borgarfjarðar einnig aðstoð frá 

sérkennurum í öllum þremur deildum skólans. Eitt sameiginlegt 

nemendaverndarráð starfar við Grunnskóla Borgarfjarðar og sinnir það málum 

nemenda í öllum deildunum. Í ráðinu sitja skólastjóri, sálfræðingur og 

hjúkrunarfræðingur, ásamt deildarstjóra og sérkennara úr deild viðkomandi 

nemanda (Grunnskóli Borgarfjarðar, 2011). Skorradalshreppur er með sérstakan 

samning við Borgarbyggð um aðild að Grunnskóla Borgarfjarðar. Börn úr 

Skorradalshreppi njóta því sérfræðiþjónustunnar frá Borgarbyggð (Fræðslunefnd 

Borgarbyggðar, 2007). Gert verður betur grein fyrir því fagfólki sem starfar innan 

skólanna í töflu 2 hér á eftir ásamt fjölda starfsfólks sérfræðiþjónustunnar. 

Laugagerðisskóli er rekinn af Borgarbyggð í byggðarsamlagi í samstarfi við 

Eyja- og Miklaholtshrepp þar sem börn sem búa í Kolbeinsstaðarhreppi sækja 

skólann (Fræðslunefnd Borgarbyggðar, 2007). Sveitarfélagið er lítið og er því 

sérfræðiþjónusta skólans miðuð við þarfir nemenda ár hvert. Sérkennari skólans 

sér um ýmiss greiningarpróf og aðstoð við nemendur, ásamt því að vinna með 

starfsfólki sérfræðiþjónustunnar. Sveitarfélagið hefur gert samning við einn 

sálfræðing sem sér um sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins við nemendur 

grunnskólans. Sálfræðingurinn er með aðstöðu í skólanum og fundar hann með 

kennurum og foreldrum þar, sé þess þörf. Hann kemur einu sinni í mánuði og sér 

hann um greiningu og meðferðarviðtöl við nemendur. Talmeinafræðingur er 

fenginn í skólann óski foreldrar og sérkennari eftir því. Skólinn býður einnig upp á 

náms- og starfsráðgjöf fyrir elstu nemendurna og kemur hann einu til tvisvar 

sinnum á ári í skólann. Skólahjúkrunarfræðingur kemur einu sinni í mánuði og 

sinnir heilsugæslu. Fræðslu og skólanefnd skólans sinnir hlutverki 

nemendaverndarráðs. Skólaárið 2010-2011 var sérkennsluráðgjafi fenginn til 

ráðgjafar vegna barns með einhverfu og samstarf var við barnaverndaryfirvöld og 

sérfræðinga frá Barna og unglingageðdeild vegna fósturbarna (Laugagerðisskóli, 
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2011, e.d.). Í töflu 2 má sjá nánar um starfsfólk sérfræðiþjónustunnar og fagfólkið 

sem starfar innan skólans en sveitarfélagið heldur ekki nánari tölu um fjölda mála 

eða ástæður tilvísanna. 

3.2.4. Sérfræðiþjónusta Grundarfjarðarbæjar, Helgafellssveitar, Snæfellsbæjar og 
Stykkishólmsbæjar  

Sveitarfélögin Grundarfjarðarbær, Helgafellssveit, Snæfellsbær og 

Stykkishólmsbær, gerðu með sér byggðarsamlag um sameiginlegan rekstur félags- 

og skólaþjónustu sveitarfélaganna árið 2008 (Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga, 

2008). Þrír grunnskólar eru reknir af þessu sveitarfélögum, Grunnskóli 

Grundarfjarðar, Grunnskólinn í Stykkishólmi og Grunnskóli Snæfellsbæjar. 

Grunnskóli Snæfellsbæjar er starfræktur í þremur deildum, sem staðsettar eru á 

Ólafsvík, á Hellissandi og á Lýsuhóli, Snæfellsbæ, og sækja þeir sérfræðiþjónustuna 

til Félags- og skólaþjónustu Snæfellinga (Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga, 

e.d.a; Hagstofa Íslands, e.d.b). Sérfræðiþjónustu sveitarfélaganna sinna 

sálfræðingur, kennslu- og námsráðgjafi, þroskaþjálfi og talmeinafræðingur og fara 

þessir aðilar reglulega í skólana og veita ráðgjöf, fræðslu og sinna greiningum. Í 

Grunnskólanum í Stykkishólmi er starfrækt nemendaverndarráð (Félags- og 

skólaþjónusta Snæfellinga, e.d.b, e.d.c, e.d.d; Grunnskólinn á Stykkishólmi, e.d.a; 

Grunnskóli Grundarfjarðar, e.d.a; Grunnskóli Snæfellsbæjar, e.d.a). Félags- og 

skólaþjónusta Snæfellinga heldur ekki nánari tölu um sérfræðiþjónustuna sem hún 

veitir. Innan skólanna þriggja starfar fagfólk sem veitir nemendum aðstoð og 

ráðgjöf ásamt sérfræðiþjónustunni, nánar verður gert grein fyrir þeim og starfsfólki 

sérfræðiþjónustunnar í töflu 2 (Grunnskóli Grundarfjarðar, e.d.b; Grunnskóli 

Snæfellsbæjar, e.d.b; Grunnskólinn á Stykkishólmi, e.d.b).  

3.2.5. Sérfræðiþjónusta Dalabyggðar 

Í Dalabyggð er grunnskólinn Auðarskóli starfræktur. Sérfræðiþjónustu 

sveitarfélagsins við Auðarskóla sinna sálfræðingur og skólaráðgjafi sem veita  

nemendum ráðgjöf í skólanum og sinna greiningum (Auðarskóli, e.d.a). Ásamt 

sérfræðiþjónustunni njóta nemendur einnig aðstoðar sérkennara og þroskaþjálfa 

sem starfa við skólann. Í töflu 2 hér á eftir má sjá nánar um fjölda fagfólks innan 

Auðarskóla og starfsfólks sérfræðiþjónustunnar (Auðarskóli, e.d.b, e.d.c). Ekki 
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fengust nánari upplýsingar um fjölda mála eða ástæður tilvísana til 

sérfræðiþjónustu Dalabyggðar. 

Tafla 2. Sérfræðiþjónusta sveitarfélaganna og fagfólk innan grunnskóla á 
Vesturlandi skólaárið 2010-2011 
 

         Akranes Hval-      Borgar-    Eyja- og   Snæ-        Dala- 
    fjarðar-  byggð       Miklaholts   fellsnes     byggð 
Sérfræðiþjónusta  sveit        hreppur  

Sálfræðingur  2      1         1  1        1  1 
Talmeinafr.  1      1         1  1        1 
Námsráðgjafi            1  1 
Kennsluráðgj.                 1          1 
Iðjuþjálfi  1 
Hjúkrunarfr.      1 
Þroskaþjálfi              1 
Skólaráðgj.         1 

Samtals  4      2         4  4        4  2 
          
Fagfólk í skóla 

Stuðningsf.tr.  23      4         10         22  2 
Sérkennari   4      1          6  1        4  1  
Þroskaþjálfi   4                 1          1  1 
Námsráðgjafi   3          
Talmeinafr.   2 
Hjúkrunarfr.   2 
Iðjuþjálfi   1 

Samtals  39       5         17  1        27  4  
 
Skýringar: Akranes: tveir skólar. Hvalfjarðarsveit: einn skóli. Borgarbyggð: tveir skólar. Eyja- og 
Miklaholtshreppur: einn skóli. Snæfellsnes: þrír skólar, frá Grundarfjarðarbæ, Helgafellssveit, Snæfellsbæ og 
Stykkishólmsbæ. Dalabyggð: einn skóli.  
 

(Akraneskaupstaður, 2011; Andrea Anna Guðjónsdóttir, 2011; Auðarskóli, e.d.a, 
e.d.c; Brekkubæjarskóli, e.d.b; Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga, e.d.b, e.d.c, 

e.d.d; Grundarskóli, e.d.b; Grunnskóli Borgarfjarðar, 2011; Grunnskóli 
Grundarfjarðar, e.d.b; Grunnskóli Snæfellsbæjar, e.d.b; Grunnskólinn á 

Stykkishólmi, e.d.b; Grunnskólinn í Borgarnesi, e.d.; Halldóra Kristín Magnúsdóttir 
og Unnar Þór Böðvarsson, 2011; Heiðarskóli, e.d.b; Laugagerðisskóli, 2011). 

Í töflu 2 er hægt að sjá þann fjölda sérfræðinga og fagfólks sem koma að málum  

nemenda í grunnskólum á Vesturlandi. Mismunandi er þó hversu nákvæmar 

upplýsingar sveitarfélögin halda um sérfræðiþjónustuna sem þau veita. Algengast 

er að sérfræðiþjónustur séu með sálfræðing og talmeinafræðing í starfi hjá sér. 

Fjöldi starfsfólks sérfræðiþjónustunnar er mjög í takt við fjölda nemenda í hverju 
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sveitarfélagi eða byggðarsamlagi. Undantekning er hjá Eyja- og Miklaholtshreppi 

sem er með óvenju margt starfsfólk miðað við fjölda nemenda en þar eru, eins og 

sást í töflu 1, aðeins 26 nemendur. Ástæðan fyrir þessum fjölda gæti verið að lítið 

er af fagfólki sem starfar innan sjálfs skólans, eins og sést neðar í töflunni, og eru 

sumir sérfræðingarnir einungis fengnir til þegar þeirra er þörf (Laugagerðisskóli, 

2011). Fagfólk innan grunnskólanna á Vesturlandi er mismikið en aftur er fjöldinn í 

samræmi við fjölda nemenda, þar sem flest fagfólk er í fjölmennustu skólunum. 

Algengast er að skólar hafi stuðningsfulltrúa og sérkennara, þá eru þroskaþjálfar 

nokkuð algengir. Akraneskaupstaður eru með flest fagfólk starfandi innan 

grunnskólanna sinna. Athyglisvert er hversu fáir námsráðgjafar virðast vera annað 

hvort hjá sérfræðiþjónustunni eða innan skólanna. 

3.3. Sérfræðiþjónusta í skólum  á Austurlandi 

Sérfræðiþjónustur sveitarfélaganna á Austurlandi verða nú skoðaðar, hverjir sinna 

þeim og hvernig þeim er háttað. Litið verður á sérfræðiþjónustu sem í boði er fyrir 

nemendur út frá sveitarfélögunum og grunnskólunum innan sveitarfélaganna. 

Sérfræðiþjónustan á Austurlandi verður síðan borin saman við sérfræðiþjónustuna  

á Vesturlandi. Til að hægt sé að skoða þá þjónustu sem er í boði fyrir nemendur 

með tilliti til stærðar sveitarfélaganna er hægt að sjá fjölda íbúa og nemenda á 

Austurlandi í töflu 3.  

Tafla 3. Fjöldi íbúa og nemenda í grunnskóla á Austurlandi árið 2010 
 

    Fjöldi íbúa  Fjöldi nemenda   
Sveitarfélög 

Hornafjörður   2.086   309 
Djúpavogshreppur  443   45   
Breiðdalshreppur  210   23 
Fjarðarbyggð   4.641   674 
Seyðisfjarðarkaupstaður 706   65 
Borgarfjarðarhreppur  134   16 
Fljótdalshérað   3.467   528 
Fljótdalshéraðshreppur 89          (nemendur skækja skóla í Fljótdalshérað) 
Vopnafjarðarhreppur  683   90 

Samtals   12.459   1.750 
 

(Hagstofa Íslands, e.d.b, e.d.c). 
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3.3.1. Sérfræðiþjónusta Hornafjarðar 

Í sveitarfélaginu Hornafjörður eru tveir grunnskólar starfræktir, Grunnskóli 

Hornafjarðar og Grunnskólinn í Hofgarði. Hjá sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins við 

grunnskólana starfar sérkennslufulltrúi og felur starf hans í sér mat og skipulag á 

sérkennslu í grunnskólunum. Hann veitir nemendum ráðgjöf og þjónustu eftir 

þörfum og útvegar frekari sérfræðiþjónustu sé þess þörf. Þessi þjónusta fer fram 

innan skólanna. Sálfræðingur og talmeinafræðingur starfa einnig við 

sérfræðiþjónustuna. Sálfræðingurinn kemur þrjá daga í mánuði og 

talmeinafræðingurinn þrisvar á ári þrjá daga í senn og veita þeir viðtöl, rágjöf og 

greiningar og eru þeir staðsettir á heilsugæslustöðinni (Grunnskóli Hornafjarðar, 

e.d.a; Sveitarfélagið Hornafjörður, e.d.a). Innan Grunnskóla Hornafjarðar starfar 

einnig annað fagfólk sem veitir nemendum aðstoð eftir þörfum. Þjónusta innan 

skólanna er mjög sveigjanleg og tekur mið af einstaklingunum. Grunnskólinn í 

Hofgarði er mjög fámennur skóli og því ekki með aðra fagmenn en kennara í starfi 

hjá sér. Nemendaverndarráð er starfrækt í skólunum (Grunnskóli Hornafjarðar, 

e.d.b, e.d.c; Sveitarfélagið Hornafjörður, e.d.b). Nánari útlistun á fagfólki innan 

skóla Hornafjarðar verður í töflu 4 hér á eftir en Hornafjörður heldur ekki nánari 

tölur um sérfræðiþjónustu sveitarfélagsins. 

3.3.2. Sérfræðiþjónusta Djúpavogshrepps, Breiðdalshrepps, Fjarðarbyggðar, 
Seyðisfjarðarkaupstaðar, Borgarfjarðarhrepps, Fljótdalshéraðs, Fljótdalshrepps og 
Vopnafjarðarhrepps 

Skólaskrifstofa Austurlands var stofnuð 1996 og er byggðarsamlag átta 

sveitarfélaga, frá Djúpavogshreppi norður til Vopnafjarðarhrepps. Skrifstofan 

þjónustar um 1.500 nemendur í 15 skólum í sveitarfélögunum átta. Skrifstofan 

skiptist í tvær deildir, A-deild sem ber ábyrgð á skólamálum og B-deild sem ber 

ábyrgð á málefnum  fatlaðra, hér verður einungis A-deildin skoðuð. Helstu hlutverk 

skrifstofunnar eru ráðgjöf, greining og sálfræðiþjónusta ásamt fræðslu og stuðningi 

við þá aðila sem koma að skólastarfinu, það er starfsfólk skólanna og foreldra 

(Skólaskrifstofa Austurlands, 2011, e.d.). Samkvæmt ársskýrslu Skólaskrifstofu 

Austurlands fyrir skólaárið 2010-2011 starfa á skólaskrifstofunni tveir sálfræðingar, 

talmeinafræðingur sem er einnig sérkennari og kennsluráðgjafi. Hlutverk 

sálfræðinganna er að sjá um sálfræðiþjónustu sérfræðiþjónustunnar. 
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Talmeinafræðingurinn sinnir ýmsum greiningum og skimunum, til dæmis 

málþroskagreiningum og ráðgjöf. Kennsluráðgjafinn sinnir kennsluráðgjöf, 

greiningum á stærðfræði og lestrarerfiðleikum, ýmsum skimunum og fleiri 

verkefnum. Skrifstofan keypti einnig þjónustu iðjuþjálfa frá Heilbrigðisstofnun 

Austurlands og tveggja námsráðgjafa þar sem að sumir grunnskólanna eru ekki 

með námsráðgjafa innan skólans. Þessir sérfræðingar sinntu sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaganna skólaárið 2010-2011. (Skólaskrifstofa Austurlands, 2011). 

Skólaárið 2010-2011 bárust sérfræðiþjónustu Skólaskrifstofu Austurlands 

140 nýjar beiðnir frá skólum um sálfræðiþjónustu sem að var svipaður fjöldi og árin 

áður. Þá voru 66 börn á biðlista vegna sálfræðiþjónustu við enda skólaársins og 

virðist fjöldi barna á biðlista við enda skólaárs vera að aukast lítillega með árunum. 

Alls unnu sálfræðingarnir að 210 málum. Séu tölur sálfræðiþjónustunnar skoðaðar 

eftir félagsþjónustusvæðum Félagsþjónustu Fjarðarbyggðar sem nær yfir 

Fjarðarbyggð og Breiðdalsvík og Félagsþjónustu Fljótdalshéraðs sem nær yfir 

Fljótdalshérað, Fljótdalshrepp, Seyðisfjörð, Vopnafjörð, Borgarfjörð og Djúpavog, 

er fjöldi mála nokkuð jafn. Sálfræðingar sinntu 104 nemendum á svæði 

Félagsþjónustu Fjarðarbyggðar og 106 nemendum á svæði Félagsþjónustu 

Fljótdalshéraðs. Fjöldi nemenda á biðlista er einnig frekar jafn á milli svæða en 29 

nemendur á fyrr nefnda svæðinu og 37 nemendur á hinu seinna voru á biðlista við 

enda skólaársins. Má þess þá geta að fjöldi nemenda á þjónustusvæðunum báðum 

er mjög svipaður eða um 700 nemendur á hvoru svæði. Kennsluráðgjafi og 

talmeinafræðingur sinntu fjölmörgum greiningum og skimunum, ráðgjöf og setu á 

ýmsum fundum, námskeiðum og ráðum. Á skólaárinu 2010-2011 sinntu 

sérfræðingar sérfræðiþjónustunnar í heild 406 málum og eru það einkum 

einstaklingsmál. Fjöldinn er svipaður og árin áður þó ögn minni. Ásamt þjónustu 

sinni við nemendur byggðarlagsins sinntu sérfræðingar öðrum verkefnum eins og 

námskeiðahaldi og fræðslu fyrir starfsfólk skólanna og foreldra (Skólaskrifstofa 

Austurlands, 2011). Nánari útlistun á þeim sérfræðingum sem starfa við 

sérfræðiþjónustuna verður í töflu 4 hér á eftir. Ekki voru til frekari tölur um 

dreifingu mála eða ástæður tilvísanna. Ýmist fagfólk sinnir einnig þörfum nemenda 

innan sjálfra grunnskólanna og verður gert grein fyrir þeim hér fyrir neðan í töflu 4. 
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Tafla 4. Sérfræðiþjónusta sveitarfélaganna og fagfólk í grunnskólum á Austurlandi 
skólaárið 2010-2011 
 

   Hornafjörður     Skólaskrifstofa Austurlands 
Sérfræðingar 

Sálfræðingur   1    2 
Talmeinafr.   1    1 
Námsráðgjafi       2 
Kennsluráðgj.            1 
Iðjuþjálfi       1 
Sérkennslufullt.  1 

Samtals   3    7 
    Hornafjörður  Félagsþj. Fljótdalshé. Félagsþj. Fjarðarb.  
Fagfólk í skóla 

Stuðningsf.tr.  9   11   13 
Sérkennari  4   7   5 
Þroskaþjálfi  1   1   2 
Námsráðgjafi  1   1   1 
Hjúkrunarfr.  1   1   1 

Samtals  16   21   22 
 
Skýringar: Hornafjörður: tveir skólar. Félagsþjónusta Fljótdalshéraðs: 8 skólar, frá Fljótsdalshéraði, 
Fljótsdalshreppi, Borgarfjarðarhreppi, Djúpavogshreppi, Vopnafjarðarhreppi og Seyðisfjarðarkaupstað. 
Félagþjónusta Fjarðarbyggðar: 7 skólar, frá Fjarðarbyggð og Breiðdalshreppi. Ekki fundust upplýsingar um 
starfsfólk Grunnskóla Mjóafjarðar og Reyðarfjarðar. 
 

(Brúarásskóli, e.d.; Egilsstaðaskóli, e.d; Fellaskóli, e.d.; Grunnskóli Djúpavogs, e.d.; 
Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar, e.d.; Grunnskóli Hornafjarðar, e.d.a, e.d.d; 

Grunnskólinn á Eskifirði, e.d.; Grunnskólinn á Stöðvarfirði, e.d.; Nesskóli, e.d.; 
Seyðisfjarðarskóli, e.d.; Skólaskrifstofa Austurlands, 2011; Sveitarfélagið 

Hornafjörður, e.d.a, e.d.b; Vopnafjarðarskóli, e.d.). 

Í töflu 4 er starfsfólk sérfræðiþjónustunnar og fagfólk grunnskólanna á Austurlandi 

listað. Í efri hluta töflunnar má sjá fjölda sérfræðinga hjá sérfræðiþjónustunum og 

aftur eru það sálfræðingur og talmeinafræðingur sem starfa hjá báðum 

sérfræðiþjónustunum. Skólaskrifstofa Austurlands er með fleiri sérfræðinga en 

Hornafjörður þar sem hún þjónar mun fleiri nemendum, þó virðist fjöldi 

sérfræðinganna vera óvenju lítill miðað við allan þann fjölda nemenda sem hún 

sinnir. Ef til vill bætir fagfólk innan grunnskólanna sjálfra það  upp,  en eins og sést í 

töflu 3 sinnir Skólaskrifstofa Austurlands 1.441 nemanda í 15 grunnskólum. 

Í neðri hluta töflunnar er svæði Skólaskrifstofu Austurlands skipt eftir 

félagsþjónustum til að fá ögn betri mynd af fjölda fagfólks innan grunnskólanna. 

Það er svipaður fjöldi fagfólks innan skólanna á svæðum Félagsþjónustu 
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Fljótdalshéraðs og Félagsþjónustu Fjarðarbyggðar, enda svipaður fjöldi nemenda á 

svæðunum. Þá virðist fjöldi fagfólks innan skólanna á svæðunum báðum heldur 

lítill miðað við fjölda nemenda og fjölda fagfólks á öðrum svæðum en ef til vill 

hefur stærð skólanna eitthvað að segja en margir grunnskólar á Austurlandi eru 

mjög litlir og byggðin dreifbýl. Meðal fagfólks innan skólanna eru stuðningsfulltrúar 

og sérkennarar algengastir og þar á eftir koma þroskaþjálfarar, líkt og á 

Vesturlandi. Fjöldi námráðgjafa innan skólanna er aftur óvenju lítill á svæðum 

félagsþjónustnanna en ástæðan fyrir því gæti verið að skólarnir eru litlir og 

Skólaskrifstofa Austurlands er með námsráðgjafa starfandi á sínum vegum.  

3.4. Samanburður 

Hér verður sá fjöldi sérfræðinga sérfræðiþjónustunnar og fagfólks innan 

grunnskólanna á Austur- og Vesturlandi borin saman. Til að fá betri heildarmynd af 

þeirri þjónustu sem nemendur grunnskólanna stendur til boða verður skoðað 

hlutfall nemenda af fólksfjölda svæðanna og hlutfall sérfræðinga og fagfólks á 

nemendur.  
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Tafla 5. Samanburður á hlutfallslegum fjölda sérfræðinga og fagfólks miðað við 
nemendafjölda á Austur- og Vesturlandi 
 

 
    Austurland   Vesturland 

Fjöldi íbúa   12.459    15.370 
Fjöldi nemenda  1.750    2.244 

Hlutfall nemenda  
af íbúum  14,1%    14,6% 

Fjöldi grunnskóla  17    10 
 
Fjöldi sérfræðinga og  
fagfólks á hverja 100 nemendur 

Sálfræðingur   0,17    0,31 
Talmeinafræðingur  0,11    0,31 
Námsráðgjafi   0,29    0,22 
Kennsluráðgjafi  0,06    0,09 
Iðjuþjálfi   0,06    0,09 
Hjúkrunarfræðingur  0,17    0,13 
Þroskaþjálfi   0,23    0,36 
Skólaráðgjafi   -    0,04 
Stuðningsfulltrúi  1,89    2,72 
Sérkennari   0,91    0,76 
Sérkennslufulltrúi  0,06    - 

 
(Akraneskaupstaður, 2011; Andrea Anna Guðjónsdóttir, 2011; Auðarskóli, e.d.a, 

e.d.c; Brekkubæjarskóli, e.d.b; Brúarásskóli, e.d.; Fellaskóli, e.d.; Félags- og 
skólaþjónusta Snæfellinga, e.d.b, e.d.c, e.d.d; Egilsstaðaskóli, e.d; Grundarskóli, 

e.d.b; Grunnskóli Borgarfjarðar, 2011; Grunnskóli Djúpavogs, e.d.; Grunnskóli 
Fáskrúðsfjarðar, e.d.; Grunnskóli Grundarfjarðar, e.d.b; Grunnskóli Hornafjarðar, 

e.d.a, e.d.d; Grunnskóli Snæfellsbæjar, e.d.b; Grunnskólinn á Eskifirði, e.d.; 
Grunnskólinn á Stykkishólmi, e.d.b; Grunnskólinn á Stöðvarfirði, e.d.; Grunnskólinn 

í Borgarnesi, e.d.; Hagstofa Íslands, e.d.b, e.d.c; Halldóra Kristín Magnúsdóttir og 
Unnar Þór Böðvarsson, 2011; Heiðarskóli, e.d.b; Laugagerðisskóli, 2011; Nesskóli, 

e.d.; Seyðisfjarðarskóli, e.d.; Skólaskrifstofa Austurlands, 2011; Sveitarfélagið 
Hornafjörður, e.d.a, e.d.b; Vopnafjarðarskóli, e.d.). 

 
Á Vesturlandi eru fleiri nemendur en á Austurlandi, þó er hlutfall nemenda miðað 

við íbúa svipað í báðum landshlutunum. Töluvert fleiri grunnskólar eru á 

Austurlandi en byggðin á Austurlandi er heldur strjálbýlli en á Vesturlandi og eru 

því skólarnir smærri. Eins og sést í töflu 5 er fjöldi sérfræðinga og fagfólks í 

skólunum nokkuð svipaður. Þó eru heldur fleiri sálfræðingar, talmeinafræðingar, 

þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar á hverja 100 nemendur á Vesturlandi en á 
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Austurlandi. Austurland hefur þó vinninginn í fjölda námsráðgjafa og sérkennara. 

Ástæðan fyrir þessum mun gæti vel verið sá munur á fjölda og stærð skólanna en 

sem dæmi þá eru sérkennarar fleiri á Austurlandi líklega vegna þess að þar eru 

fleiri grunnskólar en oftast er sérkennari í hverjum skóla.  Til að fá betri mynd af því 

hvernig fjöldi sérfræðinga og fagfólks dreifist á nemendur á Austur- og Vesturlandi 

má sjá fjölda sérfræðinga á hverja 100 nemendur í mynd 1 og 2. 

Mynd 1. Fjöldi sérfræðinga og fagfólks á hverja 100 nemendur eftir sveitarfélögum 
og byggðarsamlögum á Vesturlandi 

 

Skýringar: Snæfellsnes – Byggðarsamlag Grundarfjarðarbæjar, Helgafellssveitar, Snæfellsbæjar og 
Stykkishólmsbæjar.  

 
(Akraneskaupstaður, 2011; Andrea Anna Guðjónsdóttir, 2011; Auðarskóli, e.d.a, 
e.d.c; Brekkubæjarskóli, e.d.b; Félags- og skólaþjónusta Snæfellinga, e.d.b, e.d.c, 

e.d.d; Grundarskóli, e.d.b; Grunnskóli Borgarfjarðar, 2011; Grunnskóli 
Grundarfjarðar, e.d.b; Grunnskóli Snæfellsbæjar, e.d.b; Grunnskólinn á 

Stykkishólmi, e.d.b; Grunnskólinn í Borgarnesi, e.d.; Hagstofa Íslands, e.d.b, e.d.c; 
Halldóra Kristín Magnúsdóttir og Unnar Þór Böðvarsson, 2011; Heiðarskóli, e.d.b; 

Laugagerðisskóli, 2011). 
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Mynd 2. Fjöldi sérfræðinga og fagfólks á hverja 100 nemendur eftir sveitarfélögum 
og byggðarsamlögum á Austurlandi 

 

Skólaskrifstofa Austurlands – Byggðarsamlag Fljótsdalshéraðs, Fljótsdalshrepps, Borgarfjarðarhrepps, 
Djúpavogshrepps, Vopnafjarðarhrepps, Seyðisfjarðarkaupstaðar, Fjarðarbyggðar og Breiðdalshrepps. 

 
 (Brúarásskóli, e.d.; Egilsstaðaskóli, e.d; Fellaskóli, e.d.; Grunnskóli Djúpavogs, e.d.; 

Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar, e.d.; Grunnskóli Hornafjarðar, e.d.a, e.d.d; 
Grunnskólinn á Eskifirði, e.d.; Grunnskólinn á Stöðvarfirði, e.d.; Hagstofa Íslands, 

e.d.b, e.d.c; Nesskóli, e.d.; Seyðisfjarðarskóli, e.d.; Skólaskrifstofa Austurlands, 
2011; Sveitarfélagið Hornafjörður, e.d.a, e.d.b; Vopnafjarðarskóli, e.d.). 

Myndir 1 og 2 sýna hversu margir sérfræðingar sérfræðiþjónustunnar eru og 

hversu margt fagfólk innan grunnskólanna er á hverja 100 nemendur í 

sveitarfélögunum og byggðarsamlögunum á Austur- og Vesturlandi. Þar sem að 

tölurnar sýna fjölda á hverja 100 nemendur ber að taka tölum úr Eyja- og 

Miklaholtshreppi með fyrirvara þar sem að aðeins eru 26 nemendur í grunnskóla 

sveitarfélagsins. Virðist því fjöldi sérfræðinga og fagfólks mun hærri en hann er, en 

það voru einn sálfræðingur, einn talmeinafræðingur, einn námsráðgjafi, einn 

hjúkrunarfræðingur og einn sérkennari fyrir þá 26 nemendur í Eyja- og 

Miklaholtshreppi eða 0,04 á hvern nemenda. En það breytir þó ekki að þessir 26 

nemendur er að fá hlutfallsega mestu þjónustu þeirra sérfræðinga sem eru á 

svæðinu miðað við hin sveitarfélögin eða 3,98 sáfræðinga, námsráðgjafa, 

talmeinafræðinga, hjúkrunarfræðinga og sérkennara á hverja 100 nemendur. En 

eins og kom fram í kaflanum um Eyja- og Miklaholtshreppi þá eru sérfræðingar þar 

ekki fastráðnir heldur fengnir til þegar þörf er á. Þá ber einnig að taka fram að í 
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Hvalfjarðarsveit eru 90 nemendur og í Dalabyggð eru þeir 91 eins og hægt er að sjá 

í töflu 6 hér að neðan. Til að hægt sé að átta sig betur á niðurstöðum mynda 1 og 2 

með tilliti til íbúafjölda og nemendafjölda verður fjöldi og hlutfall nemenda af 

íbúum sveitarfélaganna og byggðarsamlaganna sett fram í töflu 6 hér að neðan.  

 Fyrir utan Eyja- og Miklaholtshrepp eru hlutfallslega flestir sálfræðingar í 

Hvalfjarðarsveit með 1,11 á hverja 100 nemendur en Dalabyggð kemur þar rétt á 

eftir með 1,10. Einnig eru hlutfallslega flestir talmeinafræðingar í Hvalfjarðarsveit 

eða 1,11 á hverja 100 nemendur. Í Hornafirði eru flestir hjúkrunarfræðingar og 

námsráðgjafar, eða 0,32 á hverja 100 nemendur en Akranes kemur þar rétt á eftir 

með 0,30 námsráðgjafa. Þroskaþjálfar eru hlutfallslega flestir í Dalabyggð eða 1,10 

en stuðningsfulltrúar eru flestir í Hvalfjarðarsveit, 4,44 á hverja 100 nemendur. Þá 

eru sérkennarar flestir á hverja 100 nemendur í Hornafirði eða 1,29. Í heildina séð 

eru minni sveitarfélögin að veita betri þjónustu ef skoðað er fjölda sérfræðinga og 

fagfólks innan grunnskólanna en þau stærri. Af þeim stóru sveitarfélögum sem 

voru skoðuð eru Akranes og Hornafjörður með hlutfallslega flesta sérfræðinga og 

fagfólk. Skólaskrifstofa Austurlands var með hlutfallslega fæsta sérfræðinga og 

fagfólk á hverja 100 nemendur í flestum flokkum fyrir utan sérkennara en þar var 

Akranes með hlutfallslega fæsta og Borgarbyggð var með hlutfallslega fæsta 

námsráðgjafa.  
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Tafla 6. Fjöldi íbúa, nemenda og hlutfall nemenda af íbúum sveitarfélaganna og 
byggðarsamlaganna á Austur- og Vesturlandi 
 

   Fjöldi íbúa Fjöldi nemenda Hlutfall nemenda 
        af íbúum 

Akranes  6.549  1.007   15,4% 
Hvalfjörður  624  90   14,4% 
Borgarbyggð  3.603  506   14,0% 
Eyja- og Miklaholts-   
 hreppur 139  26   18,7% 
Snæfellsnes  3.761  524   13,9% 
Dalabyggð  694  91   13,1% 
Hornafjörður  2.086  309   14,8% 
Skólaskrifstofa      
 Austurlands 10.373  1.441   13,9% 

 
Skýringar: Snæfellsnes – Byggðarsamlag Grundarfjarðarbæjar, Helgafellssveitar, Snæfellsbæjar og 
Stykkishólmsbæjar. Skólaskrifstofa Austurlands – Byggðarsamlag Fljótsdalshéraðs, Fljótsdalshrepps, 
Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Vopnafjarðarhrepps, Seyðisfjarðarkaupstaðar, Fjarðarbyggðar og 
Breiðdalshrepps. 
 

(Hagstofa Íslands, e.d.b, e.d.c). 
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4. Félagsráðgjafar í grunnskólum  

Eins og sést hér að framan eru félagsráðgjafar ekki algengir innan grunnskóla á 

Austur- og Vesturlandi né í sérfræðiþjónustunum þó svo að í reglugerðinni um 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaganna við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í 

grunnskólum er sagt að starfsfólk sérfræðiþjónustu þurfi meðal annars að hafa 

sérfræðimenntun á sviði félagsmála. Hér verður fjallað um starf félagsráðgjafa í 

grunnskólum, helstu verkefni þeirra og mikilvægi þeirra fyrir velferð nemenda.  

 Félagsráðgjafar vinna með heildarsýn að leiðarljósi og felur það í sér að í 

starfi sínu í skólum skoða félagsráðgjafar mál nemenda út frá félagslegum, 

tilfinningalegum, persónulegum, umhverfislegum og námslegum þáttum. Einnig 

hafa þeir yfirgripsmikla þekkingu á barnaverndarlögum og úrræðum samfélagsins. 

Þetta er það sem aðgreinir félagsráðgjafa frá öðru starfsfólki skólanna ásamt því að 

þeir eru tengiliðir skólans við fjölskyldu, stofnanir og samfélag (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.a; Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2011).  

Árið 2004 var Fagfélag fræðslu- og skólafélagsráðgjafa (FFS) stofnað og 

starfar félagið sem sérstök fagdeild innan Félagsráðgjafafélags Íslands (Guðrún Elva 

Arinbjarnardóttir, 2007). Samkvæmt lögum FFS vinna skólafélagsráðgjafar á 

heildrænan hátt með nemendum, foreldrum, kennurum, stjórnvöldum og öðrum 

sem tengjast skólastarfinu og einstaka máli nemenda. Eitt af markmiðum félagsins 

er að stuðla að bættum kjörum nemenda með því að vekja athygli á málefnum 

þeirra til almennings, skólayfirvalda og stjórnvalda (Félagsráðgjafafélag Íslands, 

e.d.b). Í dag starfa 15 félagsráðgjafar í skólum landsins á grunn- og 

framhaldsskólastigi (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2011).  

Félagsráðgjafar í skólum eru talsmenn nemenda og vinna að því að styrkja 

nemendur bæði í námi og lífinu sjálfu. Hlutverk félagsráðgjafa í grunnskólum er 

margvíslegt og snertir starf þeirra allt skólastarfið í heild sinni. Þeir vinna með 

skólastjórnendum og kennurum að því að gæta hagsmuna nemenda og skapa 

hvetjandi umhverfi fyrir lærdóm og kennslu. Þeir efla getu og sjálfsöryggi nemenda 

sem stuðlar að bættum möguleikum þeirra í námi og félagslífi. Félagsráðgjafar nýta 
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nám sitt og kunnáttu til að aðstoða nemendur að ná árangri með 

einstaklingsvinnu, hópavinnu og samfélagsvinnu. Í vinnu sinni með nemendum 

aðstoða félagsráðgjafar þá við að komast yfir hindranir með tilliti til innri og ytri 

þátta sem hafa áhrif á líf þeirra (Farley, Smith og Boyle, 2009; Sigrún Júlíusdóttir, 

2001). Starf félagsráðgjafa er margbreytilegt og þarf hann að vera sveigjanlegur og 

bregðast við breytingum. Aðstæður nemenda geta breyst eða breytingar verða í 

samfélaginu sem geta haft áhrif á skólann eða nemendur hans, eins og 

náttúruhamfarir, erfiðar efnahagsaðstæður eða ofbeldisverk í samfélaginu. Til að 

takast á við breyttar aðstæður þarf félagsráðgjafi að geta þróað ný úrræði og 

verkefni (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2011).  

Helstu verkefni félagsráðgjafa eru ráðgjöf, fræðsla, stuðningur, greining 

ýmissa vandamála nemenda og aðstoð við þá til að vinna úr þeim. Einnig sinna þeir 

forvarnarstarfi og veita starfsfólki skólanna faghandleiðslu ásamt því að aðstoða 

við stefnumótun skólanna. Félagsráðgjafar vinna að því að styrkja samstarfið við 

foreldra og fjölskyldu nemenda, meðal annars til þess að bæta samskipti þeirra og 

koma í veg fyrir aðlögunarvandamál (Farley o.fl., 2009; Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Foreldrar leita gjarnan til félagsráðgjafa með áhyggjur af börnum sínum og óska 

eftir aðstoð og leiðbeiningum til dæmis vegna tilfinningalegrar líðan barna. Ráðgjöf 

félagsráðgjafa til nemenda felur í sér að veita nemendum stuðning og aðstoð við 

að glíma við félagsleg, tilfinningaleg og persónuleg vandamál sem koma í veg fyrir 

að nemandi geti verið virkur og notið sín í námi og félagslegum samskiptum. 

Félagsráðgjafar upplýsa einnig nemendur um réttindi þeirra og gætir að ekki sé 

brotið á þeim. Félagsráðgjafi vinnur einnig með nemendum í hópum eins og hópar 

fyrir kvíðafull börn, sjálfstyrkinganámskeið og félagsfærniþjálfun. Forvarnarstarf 

sem félagsráðgjafi sinnir ásamt öðru starfsfólki snýr oftast gegn ofbeldi og 

andfélagslegri hegðun. Þar er einelti stærsti vandinn en á eftir því kemur líkamlegt 

og kynferðislegt ofbeldi. Forvarnirnar vinnur félagsráðgjafinn með fræðslu, 

könnunum, greiningu og úrvinnslu á ofbeldismálum ásamt greiningu á 

andfélagslegri hegðun nemenda og nemendahópa. Jafnframt veitir hann 

nemendum sem hafa orðið fyrir ofbeldi eða áfalli stuðning. Handleiðslu veitir 

félagsráðgjafi aðeins hafi hann réttindi eða þjálfun til þess en kennarar leita oft til 
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félagsráðgjafa vegna nemenda eða aðstæðum í skólanum. Yfirleitt eru þessi mál 

vegna áhyggja af líðan, hegðun eða heimilisaðstæðum nemenda en í sumum 

tilfellum eru það kennarar sem leita ráðgjafar vegna ofbeldis af hálfu nemenda eða 

samstarfsfélaga (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2011).  

Verkefni félagsráðgjafa í grunnskólum einkennist mikið af samstarfi við aðra 

sérfræðinga, stofnanir og þá aðila sem koma að málum nemenda. 

Nemendaverndarráð er ein tegund af þessu samstarfi og situr félagsráðgjafi, sé 

hann til staðar í skólanum, iðulega í nemendaverndarráði sem og öðrum stuðning- 

og forvarnarteymum (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2011). Samstarfið þarf að fela 

í sér gott upplýsingastreymi, samræmingu, fræðslustarf og sameiginlega 

stefnumörkun um starfshætti. Slík samstarf getur komið í veg fyrir tvíverknað, 

sparað tíma og tryggt nemendum og fjölskyldum þeirra þá þjónustu sem þau 

þarfnast hverju sinni (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Mikilvægt er að allir skólar ráði til sín félagsráðgjafa og náms- og 

starfsráðgjafa sem starfa hlið við hlið og að ráðgjafarþjónustan fari fram innan 

veggja skólans svo að hún sé sem aðgengilegust fyrir nemendur. Skólinn er góður 

vettvangur fyrir að koma auga á og glíma við vanda nemenda nógu snemma í 

uppbyggilegu samstarfi nemenda, foreldra, félagsráðgjafa og annarra aðila, áður 

en vandinn nær að magnast upp og verða jafnvel samfélaginu dýrkeyptur (Guðrún 

Elva Arinbjarnardóttir, 2011; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Rannsóknir hafa sýnt að 

rætur ýmissa vandamála í samfélögum megi rekja til grunnskólaáranna, eins og 

slök  félagsleg færni, afbrot og fíkniefnaneysla ungmenna (Guðrún Friðgeirsdóttir, 

1999). Félagsleg vandamál hafa þá tilhneigingu að fylgja bönum og fjölskyldum 

þeirra áfram sé ekki gripið inn í málið tímanlega og þeim veitt viðeigandi aðstoð til 

að vinna að farsælum lausnum. Þannig má segja að það er eflaust hagstæðara fyrir 

samfélagið að fjárfesta í góðri ráðgjafaþjónustu fyrir börn heldur en að glíma við 

áframhaldandi vanda barna fram á fullorðinsárin (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Í skólum erlendis starfa yfirleitt bæði félagsráðgjafi og náms- og 

starfsráðgjafi og vinna þeir þá saman, hvor á sínu sviði, að velferð nemenda. Á 

Íslandi hefur það hins vegar verið þannig að þessum starfssviðum sé blandað 
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saman og er þá aðeins annað hvort félagsráðgjafi eða náms- og starfsráðgjafi að 

störfum innan skólanna. Sinna þá náms- og starfsráðgjafar bæði hefðbundnu  starfi 

og félagslegri ráðgjöf og félagsráðgjafar sinna náms- og starfsráðgjöf ásamt 

hefðbundnu  starfi (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2011). Flestir nemendur sem 

leita til námsráðgjafa gera það í öðrum tilgangi en að ræða persónuleg vandamál, 

þrátt fyrir það enda nemendur í um helmingi tilfella í persónulegri ráðgjöf. 

Nemendur leita til námsráðgjafa meðal annars vegna framhaldsnáms, 

áhugasviðsprófs, áhugaleysis, námserfiðleika og þess háttar en oft má rekja 

námsvanda nemenda til persónulegra vandamála. Ýmsar  ástæður eru fyrir því að 

nemendur þurfa á  persónulegri  ráðgjöf að halda, svo sem vegna 

samskiptaerfiðleika í fjölskyldum sem geta valdið einbeitingarskorti og kvíða hjá 

nemendum, einmanaleiki, lítið sjálftraust, kvíði, sjálfsvígshætta, þunglyndi, 

nauðgun, þungun, átröskun, samkynhneigð, ofbeldi og fátækt (Guðrún Helga 

Sederholm, 1999).  

Sigurbjörg J. Helgadóttir (2006) framkvæmdi greiningu á störfum náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur og gaf menntasvið Reykjavíkurborgar 

skýrsluna út árið 2006. Greiningin fól í sér að afla upplýsinga um starfssvið náms- 

og starfsráðgjafa, verkefni þeirra og starfsaðstæður. Greiningin leiddi meðal annars 

í ljós að náms- og starfsráðgjafar eyða miklum tíma í að veita persónulega ráðgjöf. 

Vanlíðan sem tengdist kvíða og þunglyndi var helsta ástæðan fyrir því að 

nemendur leituðu til þeirra, þar á eftir var samskiptavandi og þar næst til að fá 

leiðbeiningar varðandi námið. Að mati náms- og starfsráðgjafanna  fór meiri tími í 

að sinna persónulegri ráðgjöf heldur en þeir hefðu viljað og töldu rúmlega 

helmingur þeirra að nám þeirra veitti þeim ekki nægan undirbúning fyrir 

persónulega ráðgjöf. Margir vildu að lögð yrði meiri áhersla á persónulega ráðgjöf í 

námi þeirra og þá töldu þeir einnig að meiri mætti fara í fræðslu og þjálfun til að 

veita yngri nemendum og nemendum af erlendum uppruna ráðgjöf. Þessi mikli 

tími náms- og starfsráðgjafa sem fer í persónulega ráðgjöf getur leitt til þess að sú 

færni, kunnátta og þekking sem þeir sérhæfa sig í sé ekki nýtt á þeim sviðum sem 

hún á að gera. Hér mundi kunnátta, þekking og færni félagsráðgjafa nýtast vel. 
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Umræða 

Sjaldan hefur mikilvægi og þörfin fyrir góða sérfræðiþjónustu verið meira en nú, 

með breyttu og hraðara samfélagi þar sem að álag á fjölskyldur hefur aukist og 

börn eyða meiri og meiri tíma utan heimilisins. Hér hefur verið fjallað um 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaganna, mikilvægi hennar, skipulag, starfshætti og 

umfang hennar á Austur- og Vesturlandi. Nokkrar mögulegar ástæður fyrir því að 

grunnskólanemendur þurfa á sérfræðiþjónustu að halda voru ræddar og var 

tengslakenning Bowlby notuð til að skýra ýmis vandamál sem börn geta þurft að 

kljást við. Þá var farið yfir aðkomu félagsráðgjafa að sérfræðiþjónustu og 

grunnskólum. 

  Tengslakenning Bowlbys var notuð sem ein af skýringum þeirra erfiðleika 

sem börn geta þurft að glíma við á skólagöngu sinni og þar af leiðandi ein af 

ástæðum þess að þau gætu þurft á sérfræðiþjónustu að halda. Tengslakenningin er 

nú leiðandi kenning í félagslegum þroska persónuleikans sem fjallar í megin 

atriðum um mikilvægi samband barns og umönnunaraðila í fjölskyldum og hvaða 

afleiðingar það getur haft fyrir barnið ef að raskanir verða á þessu sambandi. 

Öryggi tengslamyndanna í æsku geta haft veruleg áhrif á hvernig börnum vegnar í 

skólum og geta börn með óörugg tengsl átt mjög erfitt með nám og félagsleg 

tengsl við samnemendur og kennara. Óörugg tengsl geta einnig valdið kvíða, 

óhamingju og geðrænum röskunum ásamt því að hamla þroska og sjálfstæði 

barnsins. Einkennum skólabarna með óörugg tengsl er gjarnan ruglað saman við 

hegðunarvanda og námserfiðleika eða þau stimpluð óþekk eða ógeðfelld. Þá eru 

einkenni tengslaröskunar þar sem tengslin eru óörugg og ringluð mjög lík 

einkennum athyglisbrests með ofvirkni. Þessi einkenni skólabarna með 

tengslaraskanir gefur ástæðu til að álykta að fjöldi barna með tengslaröskun gæti 

verið vanmetin og þau ranglega greind til dæmis með hegðunarvanda eða 

athyglisbrest með ofvirkni. Því tel ég ríka ástæðu til að fræða kennara og starfsfólk 

skóla um tengslaröskun svo að það geti mögulega greint vandamálið og þá brugðist 

við hegðuninni á viðeigandi hátt.  
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Farið var yfir aðra algenga erfiðleika sem skólabörn glíma við eins og 

þunglyndi, kvíða, hegðunar- og félaglega erfiðleika, athyglisbrest með ofvirkni og 

einhverfu. Allir þessir erfiðleikar barna og fleiri gefa góða ástæðu fyrir öflugri 

sérfræðiþjónustu við grunnskóla landsins. Fjölfaglegt samstarf innan 

grunnskólanna er nauðsynlegt til að veita nemendum viðeigandi þjónustu þar sem 

þarfir nemenda geta verið misjafnar og fjölþættar. Mikilvægt er að sú þjónusta sé 

sem aðgengilegust fyrir nemendur og á einum stað svo að ekki fari óþarfa tími og 

peningur í að leitast eftir þjónustu á ýmsum stöðum. 

Grunnskólabörnum á landinu öllu er lögum samkvæmt tryggð 

sérfræðiþjónusta og er það skylda sveitarfélaganna að veita grunnskólum og 

nemendum þeirra þá þjónustu sem þau þarfnast. Tilgangur sérfræðiþjónustu við 

grunnskóla er að félags-, þroska-, sál-, og kennslufræðileg þekking nýtist sem best í 

starfi skólanna og að nemendur fá kennslu og ráðgjöf við hæfi án aðgreiningar. 

Mikil áhersla er lög á fjölfaglegt samstarf innan sérfræðiþjónustunnar og á milli 

hennar og annarra aðila sem koma að málefnum barna. Starfsfólk 

sérfræðiþjónustunnar þarf að vera sérfræðimenntað á sviði kennslu-, uppeldis- eða 

félagsmála og er hlutverk þeirra að veita nemendum viðeigandi stuðning og 

námsaðstoð svo að nemandinn geti tekið virkan þátt í skólastarfinu. Starfsfólk 

sérfræðiþjónustunnar sér einnig um rágjöf til foreldra, kennara og skólastjóra, 

ásamt því að sinna forvarnarstarfi eins og að framkvæma skimanir, greiningar, og 

halda námskeið fyrir foreldra og starfsfólk skólanna. Fjölfagleg þjónusta innan 

skólanna sjálfra er einnig mikilvæg og er því nauðsynlegt  að hafa fjölbreytt úrval af 

fagfólki starfandi við skólana til að mæta þörfum nemenda. Nemendaverndarráð á 

að vera starfrækt í skólum samkvæmt lögum og er það hluti af fjölfaglegu samstarfi 

innan skólanna sem stuðlar að velferð nemenda. 

Áður en rætt verður um niðurstöður athugunnar minnar á 

sérfræðiþjónustum sveitarfélaganna á Austur- og Vesturlandi ber þess að geta að 

ekki fengust nákvæmar upplýsingar frá öllum sveitarfélögunum. Ástæðan var í 

flestum tilfellum að sveitarfélögin héldu ekki nákvæmar tölur um 

sérfræðiþjónustuna. Frá einu sveitarfélaginu fengust engar upplýsingar en þær 

sem voru á heimasíðum og var ástæðan sú að viðkomandi vildi ekki að hægt væri 
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að rekja tölulegar upplýsingar til viðkomandi skóla þar sem að aðeins einn 

grunnskóli er rekinn í sveitarfélaginu. Það hversu mikill munur er á því hvernig 

sveitarfélögin halda utan um tölulegar upplýsingar um sérfræðiþjónustuna sem 

veitt er, er athyglisvert og eflaust vert að skoða það að setja einhver viðmið um 

það hvað á að vera skráð til að betur sé hægt að meta þá þjónustu sem 

sveitarfélögin eru að veita. 

Miðað við athugun mína á sérfræðiþjónustunni sem sveitarfélögin á Austur- 

og Vesturlandi veita eru sálfræðingar og talmeinafræðingar algengustu 

sérfræðingarnir sem starfa hjá sérfræðiþjónustunum. Aðrir sérfræðingar sem 

starfa á sumum sérfræðiþjónustum voru meðal annars námsráðgjafar, 

kennsluráðgjafar, iðjuþjálfar og þroskaþjálfar. Fjöldi sérfræðinga fór mjög eftir 

stærð sveitarfélagsins eða byggðarsamlagsins og nemendafjölda. En oft þar sem 

fjölbreytni meðal sérfræðinga sérfræðiþjónustunnar var ábótavant var fjölbreytt 

fagfólk til staðar innan skólanna sjálfra. Mér fannst gott að sjá hversu algengir 

stuðningsfulltrúar starfa innan grunnskólanna þar sem þeir vinna mikilvægt starf 

fyrir nemendum sem þurfa á auka stuðningi að halda. Á eftir stuðningsfulltrúum 

voru sérkennarar algengastir og á eftir þeim komu þroskaþjálfar og þá 

námsráðgjafar. Það var mjög forvitnilegt að skoða tölfræðina um tilvísunarástæður 

og aldurs- og kynjaskiptingu málanna sem sérfræðiþjónustunum bárust frá þeim 

tveimur sveitarfélögum sem skráðu hjá sér þær upplýsingar. Athyglisvert var að hjá 

báðum sérfræðiþjónustunum voru tilfinninga- og félagsleg vandamál algengust hjá 

stúlkum og athyglisbrestur með ofvirkni algengastur hjá drengjum. Einnig var 

athyglisvert að fleiri drengir voru með mál hjá sérfræðiþjónustunni á yngri stigum 

en fleiri stúlkur á unglingastigi. Að mínu mati ættu fleiri sveitarfélög að hafa skrá 

yfir slíkar upplýsingar, sérstaklega að hafa góða skrá yfir tilvísunarástæður svo að 

hægt sé meðal annars að vinna viðeigandi forvarnarstarf í skólunum. Sem dæmi 

má taka árangur í Borgarbyggð þar sem á skólaárinu 2010-2011 voru engar 

tilvísanir til sálfræðings vegna hegðunarvanda, annað en árin áður, og er það vegna 

nýrrar stefnu um bætt vinnubrögð varðandi hegðunarvanda nemenda. Ljóst er að 

þörf er á frekari rannsóknum á sérfræðiþjónustu og teymisvinnu almennt í 
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grunnskólum landsins. Skoða þarf árangur þeirra til að geta bætt þjónustuna við 

nemendur og aðlagað hana að þörfum nemenda í hverjum skóla fyrir sig. 

Þegar litið er á hlutfallslegan fjölda sérfræðinga og fagfólks á Austur- og 

Vesturlandi eru fleiri á Vesturlandi í flestum flokkum. Á milli sveitarfélaganna og 

byggðarsamlaganna eru það minni sveitarfélögin, Eyja- og Miklaholtshreppur, 

Hvalfjarðarsveit og Dalabyggð, sem eru með hlutfallslega flesta sérfræðinga og 

fagfólk á hverja 100 nemendur. Af stærri sveitarfélögunum eru það Hornafjörður 

og Akranes sem eru með flesta sérfræðinga og fagfólk. Skólaskrifstofa Austurlands 

var með hlutfallslega fæsta sérfræðinga og fagfólk á hverja 100 nemendur í 

flestum flokkum. En ástæður  fyrir því geta verið ýmsar. Svæðið er stórt og mikill 

fjöldi skóla er á svæðinu og eru þeir jafnframt margir mjög litlir sem gerir það ef til 

vill að verkum að ekki er unnt að ráða inn í skólana margt og fjölbreytt fagfólk. 

Sérstaklega á svona svæðum er öflug sérfræðiþjónusta mikilvæg og tel ég það að 

miðað við þann fjölda mála sem sérfræðingar Skólaskrifstofu Austurlands eru að 

sinna væri mikilvægt að fjölga starfsfólki frekar til að mæta þörfum allra nemenda 

á þessu stóra svæði. En Skólaskrifstofa Austurlands var sú eina sem sýndi tölur yfir 

nemendur á biðlista eftir þjónustu, ekki er vitað hvort önnur sveitarfélög séu einnig 

með nemendur á biðlista en það kom ekki fram í ársskýrslum eða þeim 

upplýsingum frá þeim sveitarfélögum sem veittu nánari upplýsingar um 

sérfræðiþjónustuna á sínum vegum. Einnig sást í ársskýrslunni að fjöldi barna á 

biðlista var mjög svipaður milli ára en fór þó ögn hækkandi. Þá tel ég enn ríkari 

ástæðu til að fjölga starfsfólki innan sérfræðiþjónustu Skólaskrifstofu Austurlands 

bæði til að draga úr álagi á starfsfólki sérfræðiþjónustunnar og grunnskólanna og 

minnka biðlista. Algengt var þó meðal minnstu sveitarfélaganna að 

sérfræðiþjónustan og þjónustan innan skólanna væri sveigjanleg og fagfólk fengið 

eftir þörfum nemenda á hverju ári. 

Það sem kom mér hvað mest á óvart var að engin af þeim 

sérfræðiþjónustum eða skólum sem ég skoðaði voru með félagsráðgjafa starfandi 

hjá sér. Það tel ég mjög athyglisvert þar sem að í reglugerðinni um 

sérfræðiþjónustuna er kveðið á um sérfræðimenntun meðal annars á sviði 

félagsmála og er starf og menntun félagsráðgjafa tilvalið fyrir starf með 
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nemendum innan skólanna eða hjá sérfræðiþjónustum. Félagsráðgjafar vinna að 

velferð skjólstæðinga sinna með heildarsýn að leiðarljósi og er heildarsýnin 

mikilvæg í vinnu með börnum þar sem að margir þættir spila inn í velferð þeirra og 

hafa áhrif á líðan þeirra og árangur í skóla. Mjög athyglisvert var að skoða 

niðurstöður skýrslunnar um starf námsráðgjafa þar sem að þar kemur fram að um 

helmingur mála sem námsráðgjafar í grunnskólum fást við er persónuleg ráðgjöf 

en sjálfir telja námsráðgjafar að þeir hafi ekki nægan undirbúning fyrir slíka ráðgjöf. 

Hér kæmu félagsráðgjafar sterkir inn og gæti það, að hafa félagsráðgjafa til að 

sinna persónulegri ráðgjöf skipt sköpum varðandi líðan og velferð nemenda þar 

sem að mikilvægt er að börn á grunnskólaaldri fá viðeigandi þjónustu og ráðgjöf 

þegar eitthvað bjátar á. Grunnskólinn er sá vettvangur þar sem mikilvægt er að ná 

til nemenda, koma auga á vanda og vinna úr honum áður en hann verður alvarlegri 

og jafnvel óyfirstíganlegur  sem getur verið dýrkeypt fyrir nemandann, fjölskylduna 

og samfélagið.  
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