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Útdráttur 

Hraði og miklar breytingar í samfélaginu, gera þær kröfur að börn séu reiðubúin að 

takast á við nýjungar og óstöðugleika og þeim hjálpað að öðlast færni í að stjórna 

eigin lífi. Seigla er geta til að takast á við aukið álag án þess að brotna undan því. 

Seigla mótast í samspili við umhverfið s.s. skóla og fjölskyldur og leiðir að jákvæðri 

útkomu þrátt fyrir áhættu. Rannsókn var unnin þar sem tekin voru eigindleg viðtöl við 

fjóra ráðgjafa innan grunnskóla, tvo félagsráðgjafa og tvo námsráðgjafa. Markmiðið 

var að kanna hvort einhver munur væri á vinnubrögðum ráðgjafa og hvernig hægt 

væri að hjálpa börnum að byggja upp seiglu innan grunnskóla. Lítið samræmi virðist 

vera í þjónustu til nemenda í grunnskólum landsins og skýran vinnuramma virðist 

vanta fyrir ráðgjöf innan skóla. Eins virðist vera þörf fyrir bæði námsráðgjafa og 

félagsráðgjafa í skólunum. Niðurstöður benda til þess að skólaumhverfið sé kjörinn 

vettvangur til að hjálpa börnum að byggja upp seiglu en gera má ráð fyrir vaxandi 

eftirspurn nemenda í ráðgjöf þar sem vanlíðan þeirra virðist nokkur. Með markvissari 

lífsleiknikennslu, reglulegri skimun eftir líðan barna ásamt aðgengilegri þjónustu og 

fræðslu fyrir nemendur og fjölskyldur þeirra má hjálpa börnum að byggja upp seiglu.  
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Inngangur 

Það er álit sumra fræðimanna að nú sé að vaxa upp kynslóð sjálfsdýrkenda. Þessir 

fræðimenn segja börn hneigjast til sjálfselsku í kjölfar of mikils hróss („Varar við 

sjálfsdýrkun”, 2009). Vissulega eru skiptar skoðanir á uppeldisaðferðum og hvernig 

eigi að koma börnum til manns á sómasamlegan hátt. Það er mat mitt sem 

rannsakanda að hrós sé af hinu góða en vissulega þurfa börn aðhald, stuðning og 

leiðsögn til að læra á raunveruleikann. Vegna hraða breytinga á næstum öllum 

sviðum verður samfélagið sem heild að búa börn undir það, að takast á við nýjungar 

og óstöðugleika til að geta stjórnað lífi sínu. Á grunnskólaaldri þróa börn með sér 

sjálfsskilning og öðlast raunsætt sjálfsmat. Þau þroska með sér samskipta- og 

félagshæfni, sjálfstæði og læra að bera ábyrgð á gjörðum sínum. Af þessu má sjá að 

börn þroskast heilmikið á grunnskólaárunum og því er mikilvægt að veita þeim góða 

leiðsögn og aðhald á þeim tíma (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999). Ef stuðningur í 

skólum er vel heppnaður, getur skólakerfið hjálpað nemendum að byggja upp seiglu. 

Seigla er getan til að horfast í augu við álag án þess að brotna undan því. Hugsanlega 

má draga úr brottfalli nemenda og auka árangur þeirra í námi með því að hjálpa þeim 

að byggja upp seiglu. Skólasamfélagið getur þannig útskrifað ábyrga og sjálfstæða 

einstaklinga sem búa yfir félagslegri færni og jákvæðni (Sigrún Harðardóttir og Tinna 

Halldórsdóttir, 2008). 

 Eftir að ég eignaðist börnin mín tvö hefur áhugi minn aukist á því hvernig 

samfélagið geti betur stutt við börn og aðstoðað foreldra í uppeldishlutverki sínu. Að 

mati sumra fræðimanna er það á ábyrgð samfélagsins að hjálpa foreldrum að ala upp 

börnin (Koffman, 2008) og er það mat mitt að foreldrar og börn þurfi aðstoð frá 

samfélaginu að fyrra bragði. Mig langaði til að kanna hvernig hægt væri að styðja 

sem best við foreldra og börn þeirra og sú löngun varð kveikjan að þessari ritgerð 

minni. Ég ákvað að gera eigindlega rannsókn og fjalla um stuðning út frá 

seigluhugtakinu. Ég setti mér það markmið að kynna seigluhugtakið fyrir almenningi 

og lagði sérstaka áherslu á hvernig hægt væri að byggja upp seiglu í börnum með 

aðstoð foreldra og skólasamfélagsins. Tekin voru eigindleg viðtöl við fjóra starfandi 

námsráðgjafa innan grunnskóla, tvo félagsráðgjafa í stöðu námsráðgjafa og tvo náms- 

og starfsráðgjafa. Rannsóknin snýr að seiglu eins og áður segir og reynt verður að 
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sýna fram á að vinna þurfi út frá seiglu innan skóla til að virkja frumkvæði barna og 

getu þeirra til að standa á eigin fótum.  

 

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu;  

 

 Hvernig er hægt að styðja börn betur innan grunnskóla með hliðsjón af seiglu? 

 

Til að styðja betur við rannsóknarspurninguna verður eftirfarandi spurningum einnig 

svarað; 

 

 Starfa námsráðgjafar grunnskóla eftir sameiginlegri starfs- og verklýsingu? 

 Hvaða munur er á vinnuaðferðum náms- og félagsráðgjafa í skólum? 

 Hvaða aðilar eiga að vinna með börnum að því að byggja upp seiglu? 

 Hvernig er hægt að aðstoða börn við að byggja upp seiglu? 

 

Ritgerðin skiptist í fræðilegan hluta og niðurstöður rannsóknar. Í fræðilega hlutanum 

verður fyrst fjallað almennt um skólaumhverfið. Þar verður greint frá uppbyggingu 

grunnskóla, samvinnu við heimilin, ráðgjöf innan skóla og almenna líðan barna. 

Seigluhugtakið er kynnt til sögunnar út frá þáttalíkönum og ferlalíkani. Því næst 

verður fjallað um hvernig byggja megi upp seiglu innan skóla. Þar verður rætt um 

hlutverk félagsráðgjafa, gildi hópavinnu og mikilvægi þess að veita börnum stuðning 

innan skóla sem og heimafyrir. Í aðferðarfræðikafla mun ég fjalla um 

rannsóknaraðferðina og framkvæmd rannsóknarinnar og síðan geri ég grein fyrir 

helstu niðurstöðum hennar. Að lokum geri ég grein fyrir tillögum mínum í 

umræðukafla út frá niðurstöðum rannsóknarinnar og fræðilegum heimildum.  

 

1. Almennt um skólaumhverfið 

Allir eru sammála um mikilvægi grunnskóla landsins en samt sem áður eru skoðanir 

landsmanna á menntakerfinu í heild sinni mjög misjafnar. Hér verður fjallað um 

uppbyggingu og hlutverk grunnskóla landsins. Aðallega verður rætt um hlutverk 
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skóla hvað varðar samvinnu við heimilin, sérfræðiþjónustu innan skóla s.s. 

námsráðgjöf og almenna líðan skólabarna. 

 

1. 1. Uppbygging grunnskóla 

Nauðsynlegt er að fá innsýn í uppbyggingu og hlutverk grunnskóla landsins svo hægt 

sé að ræða hvernig styðja megi skólabörn með hliðsjón af seiglu. Ýmsir fræðimenn 

s.s. Durkheim og Merton telja skóla vera meginstofnanir í samfélögum, þar sem 

skólar þjóna því hlutverki að gera einstaklinga hæfa til að starfa í og mæta kröfum 

samfélaga (Collins og Makowsky, 2005: Merton, 2005). Skólaganga hér á landi, var 

gerð að skyldu í byrjun 20. aldarinnar (Nanna Kristín Christiansen, 2007). Nú á 

tímum er öllum börnum á aldrinum 6-16 ára skylt að sækja grunnskóla samkvæmt 

lögum um grunnskóla nr. 91/2008. Skólaskylda á grunnskólastigi er að jafnaði í tíu 

ár, en getur verið skemmri.  

Allur rekstur almennra grunnskóla er á ábyrgð og kostnað sveitarfélaga 

samkvæmt 5. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008. Þessi grein kveður á um ábyrgð 

sveitarfélaga á heildarskipan og framkvæmd skólastarfs í grunnskólum 

sveitarfélagsins. Allur aðbúnaður skóla, sérúrræði og sérfræðiþjónusta innan þeirra, 

eru þar með einnig á ábyrgð sveitarfélaga. Af þessu má sjá að lögin gefa 

sveitarfélögum og skólum verulegt svigrúm til að skipuleggja nám í samræmi við 

þarfir og aðstæður á hverjum stað. Þrátt fyrir mikið svigrúm er öllum skólum skylt að 

fylgja Aðalnámskrá grunnskóla, sem menntamálaráðherra setur grunnskólum 

samkvæmt 24. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008.  

 Almennt er litið svo á, samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, að grunnskólar 

skulu leitast við að haga störfum sínum í samræmi við eðli og þarfir nemenda til að 

stuðla að alhliða þroska þeirra. Grunnskólar eiga að taka við öllum börnum, fötluðum 

og ófötluðum, afburðagreindum og greindarskertum, börnum úr afskekktum 

byggðarlögum, börnum úr minnihlutahópum og svo mætti lengi telja. 

Grundvallarviðmið skólastarfs er að stuðla að jafnrétti til náms þar sem nemendum er 

boðið nám og kennsla við hæfi. Grunnskólum ber að stuðla að umburðarlyndi, 

virðingu fyrir náunganum og umhverfinu (Menntamálaráðuneytið, 2006). Margir 

aðilar hljóta að koma að því að stuðla að alhliða þroska nemenda. Kennarar, 
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sérfræðingar innan skóla, foreldrar og börn leggja sitt af mörkum til þess að skapa 

bjarta framtíð fyrir skólabörn. Hér á eftir verður rætt nánar um samvinnu heimila og 

skóla, hlutverk námsráðgjafa innan grunnskóla og almenna líðan skólabarna. 

  

1. 2. Samvinna við heimilin 

Rígur hefur verið meðal foreldra- og forráðamanna barna og kennara um uppeldislega 

ábyrgð í áraraðir. Hannes J. Magnússon (1937) taldi uppeldislega ábyrgð skóla fara 

vaxandi um leið og uppeldisáhrif heimilanna færu dvínandi. Þessari skoðun má enn 

halda fram þar sem breytingar í þjóðfélaginu hafa haft í för með sér að foreldrar vinna 

báðir úti, ásamt því að vinnudagur er langur (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla segir að frumábyrgð á uppeldi og menntun hvíli á foreldrum 

og forráðamönnum. Hlutur grunnskólans felst þá einkum í því að sjá nemendum fyrir 

formlegri fræðslu og taka þátt í félagslegri mótun þeirra (Menntamálaráðuneytið, 

2006).  

Í dag er talið að samstarf foreldra og kennara um uppeldi og menntun sé brýnt 

hagsmunamál fyrir börn. Það þykir æskilegt að foreldar og kennarar vinni saman til 

að upplifa hugsanlegan vanda á samskonar hátt. Til þess þarf að ríkja skilningur, 

traust og virðing milli aðila (Nanna Kristín Christiansen, 2007). Öflugt 

foreldrasamstarf og sterk samstaða um grundvallarmarkmið er að sama skapi talin ein 

besta forvörnin gegn hvers kyns vá eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla. Ef 

foreldrar og forráðamenn koma sér saman um megin viðmið í uppeldi er líklegt að 

skólastarfið skili betri námsárangri og bættri almennri velferð nemenda 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Eins og sjá má getur samvinna milli heimila og skóla bætt stöðu nemenda 

almennt. Margar rannsóknir sýna hins vegar að samstarf kennara og foreldra er 

óverulegt. Kennarar virðast vera ósáttir við auknar kröfur til sín sem uppalenda og 

ekki er samstaða milli heimila og skóla um hver eigi að sinna uppeldi barnanna. Að 

sama skapi hefur það sýnt sig, að starfsfólki grunnskóla virðist ekki vera ljóst út á 

hvað samstarf heimila og skóla á að ganga (Nanna Kristín Christiansen, 2007). Það er 

mikilvægt fyrir nemendur að kennarar óski eftir samvinnu við foreldra til að samstaða 

náist um hvert skólabarn, nám þess og velferð líkt og segir í Aðalnámskrá grunnskóla 
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(Menntamálaráðuneytið, 2006). Það eru þó fleiri starfsmenn grunnskólanna sem ættu 

að vera í samstarfi með foreldrum s.s. námsráðgjafar, félagsráðgjafar og sálfræðingar. 

Í næsta kafla verður fjallað um þá ráðgjöf sem er til staðar innan skóla, námsráðgjöf. 

 

1. 3. Ráðgjöf í skólum 

Á Íslandi er gert ráð fyrir því að námsráðgjöf komi öllum nemendum til góða og 

stuðli að forvörnum með því að bæta sjálfsþekkingu, viðhalda góðu sjálfstrausti og 

siðferðisþroska ásamt félagslegri færni (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999). 

Námsráðgjafar sinna almennri ráðgjöf við nemendur sem eiga í námstengdum og 

persónulegum vanda. Starfið er umfangsmikið og vandasamt og skiptist í stórum 

dráttum í tvennt; ráðgjöf um nám- og störf og persónulega ráðgjöf 

(Menntamálaráðuneytið, 1998). Námsráðgjafar eiga að vera trúnaðarmenn nemenda 

og standa vörð um velferð þeirra (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999) og er markmið 

námsráðgjafa að efla vitund nemenda um viðhorf sín, áhuga og hæfileika, þannig að 

þeir fái notið sín í námi og starfi (Menntamálaráðuneytið, 1998). Fyrst og fremst 

hefur námsráðgjöf beinst að unglingadeildum en nú eru flestir orðnir sammála um 

mikilvægi þess að öll skólabörn hafi aðgengi að námsráðgjafa 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Námsráðgjafar geta því stuðlað að alhliða þroska 

nemenda líkt og hlutverk grunnskóla á að vera, samanber umræðuna að ofan.   

Eins og fram hefur komið er mikilvægt að kennarar séu í samstarfi við 

foreldra til að bæta almenna velferð nemenda. Það sama á við um samvinnu 

námsráðgjafa við foreldra en rannsóknir hafa sýnt að foreldrar gegna mikilvægu 

hlutverki í að bæta stöðu nemenda í námi. Það er því talið æskilegt að námsráðgjafar 

séu í nánu samstarfi við foreldra ásamt því að vera í samráði við aðra sérfræðinga 

innan eða utan skóla til að ná sem mestum ábata fyrir nemendur 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Í nefndaráliti um eflingu náms- og starfsráðgjafar frá 

1998 kemur fram að mikilvægt er að sérfræðingar á ýmsum sviðum starfi undir sama 

þaki sem þverfaglegt teymi við úrlausn mála innan skóla (Menntamálaráðuneytið, 

1998).  Náms- og starfsráðgjafar í skólum gegna því mikilvægu hlutverki til að virkja 

foreldra til samstarfs og horfa á málefni nemenda út frá heildarsýn í samvinnu við 
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aðrar fagstéttir. Það er þó æði misjafnt eftir skólum hvernig þessu samstarfi, 

námsráðgjafa við foreldra og aðrar fagstéttir, er háttað.  

 Það er ekki bara samvinna námsráðgjafa við foreldra sem er mismunandi eftir 

skólum því ekki eru starfandi námsráðgjafar í öllum grunnskólum landsins. 

Sveitarfélögin eiga að tryggja sérfræðiþjónustu í grunnskólum samkvæmt 40. gr. laga 

um grunnskóla nr. 91/2008. Þar er þó ekki fjallað um námsráðgjöf sem hluta af 

sérfræðiþjónustu heldur er fjallað um rétt nemenda til námsráðgjafar og fræðslu um 

náms- og starfsval. Þar kemur ekki fram umfang náms- og starfsráðgjafar eða með 

hvaða hætti slíkri ráðgjöf skuli fyrir komið (Alþingi, e.d./a). Má hér nefna að við ritun 

þessarar ritgerðar voru samþykkt lög á Alþingi, um lögverndað starfsheiti náms- og 

starfsráðgjafa. Með þessu er verið að tryggja ákveðin gæði þjónustu og tryggja fagleg 

vinnubrögð náms- og starfsráðgjafa til að hlúa að hagsmunum nemenda. Náms- og 

starfsráðgjafar þurfa þannig að hafa tilskilin starfsleyfi frá menntamálaráðherra til að 

sinna starfi sínu (Alþingi, e.d./b). Þó tekið sé tillit til nýrra laga má gera ráð fyrir að 

það taki tíma að ná breytingum fram og tryggja öllum nemendum aðgengi að náms- 

og starfsráðgjöf. Því má halda því fram að sömu forsendur séu til staðar í ritgerð 

þessari þrátt fyrir ný lög um náms- og starfsráðgjafa. 

Þrátt fyrir ný lög um lögverndað starfsheiti náms- og starfsráðgjafa kemur 

ekki fram umfang náms- og starfsráðgjafar eða hvernig ráðgjöf skuli háttað. Hver 

skóli fyrir sig birtir starfsáætlun sína og verklagsreglur árlega í svokölluðum 

skólaskrám. Þar skal koma fram hvernig staðið er að námsráðgjöf fyrir nemendur og 

öðrum stuðningi innan skóla (Menntamálaráðuneytið, 2006). Hvergi kemur fram 

starfslýsing námsráðgjafa en það virðist vera á hendi hvers skóla að ákveða slíkt. Í 

nefndaráliti frá 1998 um eflingu náms- og starfsráðgjafar, var gerð grein fyrir 

tillögum nefndarinnar um að ganga frá sameiginlegri lýsingu á starfi náms- og 

starfsráðgjafa í skólum (Menntamálaráðuneytið, 1998). Nú, 11 árum síðar hefur 

hvorki verið búin til sameiginleg starfslýsing námsráðgjafa í grunnskólum landsins né 

sameiginlegar verklagsreglur. Þó skal nefna að árið 2003 setti Félag náms- og 

starfsráðgjafa saman almenna starfslýsingu fyrir náms- og starfsráðgjafa til að 

auðvelda þeim að mynda ramma utan um störf sín. Sú starfslýsing er á heimasvæði 
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félagsins en virðist ekki vera notuð innan menntamálaráðuneytisins (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, e.d.).  

Í fyrrgreindu nefndaráliti frá 1998, var lagt til að eitt stöðugildi námsráðgjafa 

yrði á hverja 300 nemendur í grunn og framhaldsskólum (Menntamálaráðuneytið, 

1998). Tölulegar upplýsingar frá 1999 sýna stöðu námsráðgjafar í 183 skólum eða um 

90% grunnskóla á landinu. Alls voru stöðugildi námsráðgjafa í þessum skólum 15,5 

þar sem fjöldi nemenda á hvert stöðugildi var 1.278. Af þessum tölum má ráða að 

20.000 nemendur á unglingastiginu hafi ekki haft aðgengi að námsráðgjafa (Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999). Árið 2007 voru 609 nemendur á hvert stöðugildi námsráðgjafa 

í 174 grunnskólum landsins. Alls voru 74 námsráðgjafar starfandi á landinu innan 

skólanna (Valgerður Ágústsdóttir, 2008). Flestir starfandi námsráðgjafar hafa lokið 

námi í námsráðgjöf við HÍ, aðrir eru framhaldsskólakennarar eða félagsráðgjafar og 

nokkrir hafa sérmenntun í sálfræði eða öðrum greinum samkvæmt athugun sem gerð 

var árið 1998 (Menntamálaráðuneytið, 1998). 

Það má halda því fram, að ekki sé jafnræði með nemendum hvað varðar 

aðgengi að náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum landsins af þrem ástæðum. Í fyrsta 

lagi eru ekki starfandi námsráðgjafar í öllum skólum eins og fram hefur komið og í 

öðru lagi er einungis hluti starfandi náms- og starfsráðgjafa með tilskylda menntun 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Að lokum má nefna að verklagsreglur námsráðgjafa 

eru ekki þær sömu þar sem engin sameiginleg starfslýsing, um vinnulag 

námsráðgjafa, er til innan menntamálaráðuneytisins fyrir námsráðgjafa í landinu. Hér 

hefur verið rætt um námsráðgjafa en athygli skal vakin á því að hvergi er minnst á 

stöðugildi félagsráðgjafa í Aðalnámskrá grunnskóla eða lögum um grunnskóla. 

Félagsráðgjafar veita einstaklings- og hópráðgjöf líkt og námsráðgjafar í þeim 

tilgangi að hlúa að sálfélagslegri líðan nemenda (Sigrún Harðardóttir og Tinna 

Halldórsdóttir, 2008). Félagsráðgjafar geta starfað innan grunnskóla í stöðugildi 

námsráðgjafa og sinna þá persónulegri ráðgjöf og námsfræðslu. Fjallað verður um 

hlutverk félagsráðgjafa innan grunnskóla í þriðja kafla sem snýr að því hvernig 

byggja megi upp seiglu innan skóla. 
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1. 4. Almenn líðan skólabarna 

Í nefndaráliti frá 1998 kemur fram að persónuleg ráðgjöf getur valdið miklu álagi í 

starfi námsráðgjafa. Þar er talið að stór hópur skólabarna eigi í alvarlegum 

persónulegum vanda (Menntamálaráðuneytið, 1998). Fagaðilar hafa vaxandi áhyggjur 

af almennri vanlíðan barna og unglinga s.s. kvíða og þunglyndi. Þessi vanlíðan getur 

leitt til sjálfsvíga og lyfjamisnotkunar ef ekkert er að gert (Kitzrow, 2003). Í árlegri 

íslenskri könnun um líðan grunnskólanema, má greina ákveðna vanlíðan skólabarna. 

Árið 2007 fór löngun til skemmdarverka hækkandi með aldri, leiði var þó nokkur 

meðal barna í 7. bekk (hjá 17,3% stelpna og 13,4% stráka) og strákar fundu til 

einmanaleika á yngri stigum (12,1% stráka í 5. bekk og 8,4% stráka í 7. bekk). 

Fjórðungur skólabarna átti erfitt með að sofna á kvöldin og má leiða líkur að því að 

svefnerfiðleikar tengist vanlíðan (Rannsóknir og greining, 2007). Stundum er 

persónulegur vandi nemenda þess eðlis, að þeir hætta og gefast upp á námi 

(Menntamálaráðuneytið, 1998). Til að sporna við brottfalli er mikilvægt að sinna 

forvarnarstarfi með skimun og athugun á nemendum til að tryggja þeim kennslu og 

námsaðstoð við hæfi eins og kemur fram í 40. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008. 

Fagleg greining á persónulegum vanda nemenda og samráð við sérfræðinga hjálpar 

nemendum að takast á við líf og störf og skapar þeim viðunandi vinnuskilyrði heima 

fyrir sem og í skóla (Menntamálaráðuneytið, 1998).  

 Fram hefur komið að almenn vanlíðan getur dregið úr námsfærni barna og 

leitt til brottfalls nemenda. Að sama skapi má segja að börnum sem gengur illa í skóla 

eru líklegri til að greinast með geðræn vandamál en þau börn sem ekki eiga í 

erfiðleikum í skóla. Talið er að börn og unglingar með námsörðugleika, séu í meiri 

áhættu en önnur börn hvað varðar höfnun og vanrækslu af jafnöldrum innan skóla. 

Áætlað er að um 40% einstaklinga sem eiga erfitt með nám, komi til með að lenda í 

félagslegum og tilfinningalegum erfiðleikum og eiga við hegðunarvandamál að stríða. 

Börn og unglingar með námsörðugleika eru líklegri til að greina frá einkennum 

þunglyndis og kvíða en jafnaldrar sem ekki eiga við námsörðugleika að stríða 

(Mishna og Muskat, 2004).  

 Brottfall barna úr skóla er algengara meðal þeirra sem eiga við 

námsörðugleika að stríða og getur brottfall þeirra gert félagslega og efnahagslega 
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stöðu þeirra verri (Mishna og Muskat, 2004). Hér á landi brautskrást hlutfallslega 

færri nemendur úr framhaldsskóla en í öðrum norrænum löndum. Samkvæmt nýlegri 

rannsókn höfðu rúm 40% 1975 árgangsins ekki lokið grunnskóla við 24 ára aldur. 

Samkvæmt evrópskum tölum fyrir 2002 kemur fram, að 51,1% Íslendinga á aldrinum 

20-24 ára hafði lokið framhaldsskólaprófi samanborið við 76,6% meðaltal ESB 

landanna (Menntamálaráðuneytið, 2007). Talið er að stuðningur fjölskyldna og skóla 

við börn með námsörðugleika, ásamt raunhæfum væntingum dragi úr neikvæðum 

áhrifum skóla og jafnaldra. Eins er talið að bætt sjálfsmat og sjálfsmeðvitund, 

skilningur á eigin getu, námslegur stuðningur við hæfi, tengsl við kennara og góð 

tengsl við jafnaldra verji einnig börn með námsörðugleika. Rannsóknir sýna að 

neikvætt viðmót jafnaldra hefur mikil áhrif á börn með námsörðugleika (Mishna og 

Muskat, 2004). Á framangreindu sést að vanlíðan skólabarna er nokkuð almenn. 

Vanlíðan getur haft áhrif á námsgengi skólabarna eða sprottið upp vegna örðugleika í 

námi. Hvort heldur sem er, þykir ljóst að styðja þarf við nemendur í að leysa 

persónulegan vanda og veita þeim námslegan stuðning við hæfi.  

Umfjöllunin hér að ofan leggur grunn að því að styðja þurfi betur við börn 

innan grunnskóla þar sem vanlíðan virðist vera nokkur og námsráðgjafar búa yfir 

mismikilli getu til að vinna að málum nemenda. Nú verður hugtakið seigla kynnt til 

sögunnar þar sem ég tel að seigla geti bætt almenna líðan og velferð allra skólabarna. 

 

2. Hugtakið seigla 

Rannsóknir á seiglu hófust upp úr 1980 fyrir tilstilli nokkurra manna s.s. Werner, 

Garmezy og Rutter. Rutter rannsakaði börn sem búsett voru í London og þar í kring 

með það markmið, að kanna hvernig börnum sem búa við óhóflegt álag reiðir af og 

greina forvarnarþætti (Luthar, Cicchetti og Becker, 2000). Hann fylgdi 125 börnum 

eftir í 10 ár og komst að því að sum börn sem bjuggu við erfiðar aðstæður og áttu 

foreldra með geðklofa hegðuðu sér ekki eins og foreldrarnir. Þau sýndu engin frávik í 

hegðun og náðu góðum árangri í lífinu. Rutter sá þannig, að börn sem alast upp við 

báglegar aðstæður geta unnið sig úr þeim aðstæðum til betra lífs. Þetta kveikti áhuga 

hans á því að finna hvað það væri sem hjálpaði börnunum að sigrast á mótlætinu 
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(Zimmerman og Arunkumar, 1994). Hugtakið seigla varð til út frá rannsóknum 

Rutters en hann taldi seiglu vera getu til að mæta álagi án þess að brotna undan því. 

Rutter taldi seiglu einstaklinga myndast af trú á eigin getu, aðlögunarhæfni og 

hæfileikum þeirra til að leysa vandamál. Hann hélt því fram að seigla fæli það í sér að 

bregðast öðruvísi við álagi en taldi seiglu ekki koma í veg fyrir álag (Zimmerman og 

Arunkumar, 1994).  

 Hugtakið seigla hefur þróast talsvert síðustu árin. Fyrst var horft á seiglu sem 

persónueinkenni þeirra sem stóðu af sér mótlæti s.s. sjálfstæði og sjálfsmat. 

Rannsóknir þróuðust síðan í að horfa á þætti sem gætu stuðlað að seiglu barna. Var þá 

fyrst og fremst horft á þætti sem börnin lögðu sjálf til s.s. félagslega hæfni, 

fjölskylduþætti og umhverfisþætti. Síðustu tvo áratugi hefur áherslan verið að þokast 

frá því að skoða einstaka þætti, yfir í að skilja þá ferla sem liggja að baki og styrkja 

einstaklinga í lífinu. Þá er leitast við að skilja hvernig þættir geta haft jákvæð áhrif á 

velferð einstaklinga (Luthar, Cicchetti og Becker, 2000). Hér á eftir verður fjallað 

ítarlega um tvö síðarnefndu sjónarmiðin. Gerð verður grein fyrir líkönum Garmezy til 

að skilja áhrif þátta á aðlögunarhæfni einstaklinga og velferð. Eins verður fjallað um 

rannsóknir á ferlum sem fela í sér samspil margra þátta yfir lengri tíma. 

 

2. 1. Seigla skoðuð út frá þáttum 

Margir líta á seiglu sem samspil einstaklingsþátta, eðlis kringumstæðna, áhættuþátta, 

forvarnarþátta og áhugamála (Zimmerman og Arunkumar, 1994). Áhættuþáttur er 

skilgreindur sem þáttur sem eykur líkur á neikvæðri útkomu barna í framtíðinni en 

forvarnarþáttur dregur aftur á móti úr slíkum líkum. Þessir þættir eru ekki stöðugir og 

geta haft annars konar áhrif á útkomu barna. Flokka má áhættu og forvarnarþætti 

niður í fjóra innbyrðis þætti s.s. þætti úr bernsku, fjölskylduaðstæður, skólaumhverfið 

og samfélagsþætti. Hægt er að gera greinarmun á forvarnarþáttum og styrkleika. Talið 

er að styrkleiki sé jákvætt persónueinkenni sem stuðli að framförum í lífi og starfi en 

dragi ekki endilega úr áhættu. Eins og kom fram að ofan, eru forvarnarþættir aftur á 

móti einkenni barna og fjölskyldna sem geta dregið úr áhættu. Flókið samspil 

áhættuþátta og forvarnarþátta skapar jákvæða eða neikvæða útkomu á mismunandi 

lífsstigum barna og unglinga (Research to practise notes, 2007).  
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Til eru þrjú líkön yfir seiglu sem Garmezy kom fram með í kringum 1984. Þau 

hafa það að markmiði að lýsa áhrifum álags- og einstaklingsþátta á aðlögunarhæfni 

einstaklinga og útkomu (Zimmerman og Arunkumar, 1994). Öll líkönin sýna einhvers 

konar útkomu sem túlka má sem aðlögunarhæfni og velferð einstaklinga. 

 

 

Mynd 1. Líkan uppbótar   

 

Fyrsta líkanið lýsir því að vissir einstaklingsþættir vega á móti álagi sem hafa áhrif á 

útkomu einstaklinga. Hátt sjálfsmat (uppbót) bætir upp mikið álag (áhættu) sem bætir 

hæfni einstaklinga til að takast á við álagið. Líkanið skoðar viðbótaráhrif og bein 

áhrif milli þátta (Zimmerman og Arunkumar, 1994). 

 

 

Mynd 2. Líkan áskorunar 
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Líkan áskorunar lítur á álag sem möguleika á jákvæðri aðlögun. Myndin sýnir að lítið 

álag (áhætta 1) hefur letjandi áhrif á aðlögunarhæfni einstaklinga (útkoma 1). Til að 

styrkja hæfni einstaklinga þarf að auka álagið og veita einstaklingum áskorun til að 

yfirvinna álag. Ef álagið verður of mikið (áhætta 3) er hætta á að einstaklingar verði 

hjálparvana (útkoma 3). Mátulegt álag (áhætta 2) er því ákjósanlegur staður þar sem 

hæfni einstaklinga styrkist til að takast á við álag eða erfiðar aðstæður (útkoma 2). 

Líkanið sýnir seiglu aukast vegna álagsþátta óháð öðrum þáttum (Zimmerman og 

Arunkumar, 1994). Til að útskýra líkan áskorunar enn frekar er hægt að tengja það 

við þægindahring Kolb, sem lýsir því að manneskja verði að fara út á teygjusvæði sitt 

til að læra nýja hluti.  

 

 

Mynd 3. Námshringur Kolb 

 

Hér má því líkja þægindasvæðinu við útkomu 1, teygjusvæðinu við útkomu 2 og 

hættusvæðinu við útkomu 3. Ef einstaklingar sitja sem fastast á þægindasvæðinu ná 

þeir ekki að takast á við nýjar áskoranir en ef þeir reyna of mikið á sig og fara yfir á 

hættusvæðið, þá eru líkur á að þeir hörfi til baka á þægindasvæðið og stígi ekki aftur 

fram (Kolb, 1984). Teygjusvæðið er því ákjósanlegur kostur þar sem hæfni 

einstaklinga eykst til að takast á við álag og erfiðar aðstæður líkt og útkoma 2 gerir.   

 

Þægindasvæði 

Teygjusvæði 

Hættusvæði 
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Mynd 4. Líkan forvarnarþátta 

 

Þetta líkan er mest notað við rannsóknir á seiglu og byggir á því að forvarnarþættir 

hafi áhrif á áhættuþætti og dragi úr líkum á neikvæðri útkomu. Forvarnarþættir (1) 

geta þannig mildað neikvæð áhrif áhættuþáttanna eða útkomuna. Eins geta 

forvarnarþættir (1) aukið forvarnargildi (forvarnarþættir 0) til að draga úr líkum á 

neikvæðri útkomu. Þetta líkan sýnir forvarnarþætti hafa óbein áhrif á útkomuna 

(Zimmerman og Arunkumar, 1994). Hér hefur verið leitast við að skýra hvernig 

áhættu eða forvarnarþættir geta haft áhrif á aðlögunarfærni og velferð einstaklinga. 

Nú verður fjallað um seiglu sem ferli til að skýra heildarmyndina enn frekar. 

 

2. 2. Seigla skoðuð sem ferli 

Eins og áður sagði þróuðust rannsóknir frá því að horfa á einstaka þætti í að skoða 

forvarnarþætti. Því var haldið fram að í stað þess að einblína á einkenni eftir 

greiningu, gæti verið skilvirkara að rannsaka börn með einkenni sem leitt gætu til 

mögulegra erfiðleika seinna meir (Pianta og Walsh, 1998). Nýjustu rannsóknir á 

seiglu byggja því á nýjum áherslum sem snúa að ferlum fremur en þáttum. Þessar 

áherslur beinast að því að horfa á hvernig einstaklingar mæta hindrunum, skoða 

hegðun þeirra og viðbrögð (Research to practise notes, 2007). Þannig má segja að 

seigla sé best skilgreind sem ferli sem felur í sér samspil marga þátta yfir lengri tíma, 

þar sem árangri er náð innan ákveðins svæðis eða í ákveðinni virkni. Til að halda 

Áhættuþættir eða 

Forvarnarþættir 0 
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 14 

þeirri virkni sem náðst hefur er talið mikilvægt að viðhalda þessu samspili þátta sem 

mynda seigluna (Pianta og Walsh, 1998). Áhersla er á forvarnarþætti sem stuðla að 

jákvæðri útkomu þrátt fyrir áhættu s.s. sjálfsmat, stuðning, félagshæfni og tækifæri í 

umhverfinu (Brooks, 2006). Fjölskylda, skóli og eiginleikar barna eru þannig oft talin 

til forvarnarþátta. Til að skýra þetta betur set ég fram eigin skýringarmynd sem lýsir 

þessu samspili þátta. Myndin er hönnuð út frá hugmyndum Þórhalls Arnar 

Guðlaugssonar, dósents í viðskiptafræðideild HÍ um samhæfða vöruþróun. 

 

 

Mynd 5. Samhæft ferli þátta 

 

Myndin sýnir að allir hæfileikar sem eru taldir til eiginleika seiglu, skapast vegna 

virkra samskipta barna við aðstæður. Áhætta og seigla eru því ekki einkenni barna, 

fjölskyldna eða skóla, heldur einkenni á ferli sem felur í sér samskipti á milli kerfa. 

Seigla myndast því í samskiptum milli barns, fjölskyldu þess, vina, skólaumhverfisins 

og samfélagsins (Pianta og Walsh, 1998). Hægt er að stuðla að seiglu barna með 

jákvæðu umhverfi innan fjölskyldna, skólakerfa og samfélaga og draga úr áhættu í lífi 

þeirra. Með því að virkja stuðning innan samfélaga og hverfa, er hægt að draga úr 

áhrifum áhættu líkt og höggpúði gerir við árekstur (Research to practise notes, 2007). 
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Taka skal fram að umhverfisþættir geta aukið áhættu að sama skapi og þeir geta 

dregið úr henni. Talið er mikilvægt að horfa á seiglu í samhengi við umhverfisþætti 

til að draga athyglina frá því að kenna einstaklingum um eigin stöðu (Brooks, 2006). 

Þetta viðhorf hefur myndast þegar litið er á seiglu út frá einstökum þáttum líkt og rætt 

var um að ofan.  

 

2. 3. Samantekt á seiglu 

Eins og hefur komið fram eru skiptar skoðanir um hvernig seigla er uppbyggð. Flestir 

eru þó sammála um að seigla sé ekki stöðugur eiginleiki sem hægt er að beita við 

hvers konar aðstæður, heldur sé hún jákvæð aðlögun yfir lengri tíma (Research to 

practice notes, 2007: Zimmerman og Arunkumar, 1994). Fjallað hefur verið um 

uppbyggingu seiglu en ef inntak seiglu er skoðað nánar, segja Zimmerman og 

Arunkumar (1994) seiglu endurspeglast í sjálfsöryggi, sjálfsbjargarviðleitni og 

getunni til að forðast áhættu eða getu til að vinna á eða vinna gegn mótlæti. 

Fræðimaður að nafni Kobasa hefur fundið þrennt sem einkennir börn og einstaklinga 

með seiglu. Í fyrsta lagi nefnir hann trú einstaklinga á getu sína til að stjórna eða hafa 

áhrif á aðstæður sínar, í öðru lagi nefnir hann getu til að vera þátttakandi í eigin lífi og 

í þriðja lagi jákvæðar væntingar til breytinga og að sjá breytingar sem áskorun til 

frekari þroska (Kobasa, 1985). Út frá umfjölluninni í heild sinni, má sjá að seigla 

leiðir til jákvæðrar útkomu þrátt fyrir áhættu. Þá er talað um að fólk sem býr yfir 

seiglu, lifi í meiri velgengni en líkur voru til, þrátt fyrir að vera talið öðrum líklegra til 

að lenda í ýmsum erfiðleikum (Brooks, 2006).  

 Mat mitt sem rannsakanda, er að seigla sé samspil margra þátta líkt og kemur 

fram að ofan. Ég tel að félagslegar aðstæður hafi mikið um seiglu barna að segja. Ég 

tel forsendur þess að hjálpa börnum að byggja upp seiglu vera, að kenna þeim að vera 

sátt við sjálf sig og bera virðingu fyrir sér og öðrum. Umhyggja, stuðningur og 

tækifæri í umhverfinu skipta einnig miklu máli. Líkt og Zimmerman og Arunkumar 

(1994) benda á er skólaumhverfið kjörinn vettvangur til að byggja upp seiglu í 

börnum, hjálpa þeim að öðlast hæfni til að leysa vandamál sín, veita félagslegan 

stuðning og gefa þeim vettvang til að upplifa sigra. 
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3. Að byggja upp seiglu innan skóla 

Þegar er komið fram að styrkja megi skólabörn betur og veita þeim stuðning til að 

standa sig í námi, starfi og lífinu yfirleitt. Af umfjölluninni um seiglu, má sjá að 

seigla getur hjálpað skólabörnum að standa af sér hvers konar mótlæti. Það er því 

ljóst að mínu mati að það er góð forvarnarleið að vinna með seiglu innan skóla. Þegar 

horft er á seiglu sem ferli eins og ég vil gera, er mikilvægt að samfélagið umvefji öll 

börn styðjandi tengslum til að stuðla að jákvæðum væntingum um framtíðina. Þessi 

styðjandi tengsl koma frá fjölskyldu, samfélagsstofnunum, trúarstofnunum og skólum 

og er talið mikilvægt að börn njóti stuðnings alla sína æsku til að byggja upp seiglu 

(Brooks, 2006). 

Til að vinna með seiglu innan skóla þarf að gera tvær megin breytingar, 

upplýsa starfsfólk og auka sjálfsfærni barna. Skólar henta vel til að auka sjálfsfærni 

barna þar sem börnin þekkja skólaumhverfið og litlar raskanir verða á þeirra daglega 

lífi. Hér er átt við að börn þurfi ekki að leita annað til að styrkja sig og spara þannig 

tíma og fyrirhöfn (Mishna og Muskat, 2004). Meginforsendur til að vinna með seiglu 

innan skóla eru, að stuðningur sé fyrir hendi á öllum skólastigum (Mishna og Muskat, 

2004) og að unnið sé út frá styrkleikum nemenda, til að byggja upp sjálfsmynd þeirra 

og veita þeim aukna trú á eigin getu (Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir og Sigrún 

Harðardóttir, 2008). Samvinna þarf að vera milli félagsþjónustu, heilbrigðiskerfis og 

menntastofnana til þess að hægt sé að koma til móts við þarfir barna og gera þau að 

virkum þátttakendum í samfélaginu. Talið er að samvinna barna og skóla við 

nærumhverfið skipti máli en fjölskyldur gegna þó lykilhlutverki í að byggja upp 

seiglu barna. Því nær uppbygging seiglu í skólum ekki árangri ein og sér (Brooks, 

2006), nýta þarf aðstöðuna í nærsamfélaginu og þá aðila sem eru til staðar. Þannig er 

hægt að virkja hæfni foreldra og efla tengsl barna og foreldra við kennara og 

nærumhverfið. 

 Hér verður fjallað um þekktar aðferðir til að hjálpa börnum að byggja upp 

seiglu innan skóla. Fjallað verður um hlutverk og vinnu félagsráðgjafa til að hjálpa 

börnum að byggja upp seiglu, ýmsar hópmeðferðir og mikilvægi þess að kennarar og 

starfsmenn sýni börnum stuðning. Að lokum verður fjallað um gildi þess að vinna 

með foreldrum og tengja heimilin við starfsemina í skólum. 
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3. 1. Félagsráðgjafar í skólum 

Það að seigla skapist í margbrotnu umhverfi, skapar tækifæri fyrir félagsráðgjafa sem 

hafa ekki lögbundið hlutverk innan grunnskóla. Félagsráðgjafar í skólum veita 

einstaklings- og hópráðgjöf í þeim tilgangi að hlúa að sálfélagslegri líðan nemenda 

eins og fram hefur komið. Þeir greina og meta þá þætti sem geta haft áhrif á nám og 

almenna vellíðan og vinna að þróun úrræða til forvarnar og stuðnings við nemendur 

(Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008).  

Félagsráðgjafar geta ýtt undir seiglu einstaklinga sem og skóla með ýmsum 

aðferðum s.s. að fræða fjölskyldur, starfsmenn skóla, hverfasamtök, kirkjur og 

samfélagsstofnanir um seiglu og veita stuðning á öllum stigum til að draga úr áhættu 

og stuðla að seiglu barna. Einnig geta félagsráðgjafar ýtt undir seiglu í skólum með 

því að vinna náið með foreldrum og stofnunum í samfélaginu til að ýta undir virkni 

barna og skapa tækifæri til að börn myndi tengsl við fullorðna einstaklinga (Brooks, 

2006). Félagsráðgjafar vinna náið með foreldrum, kennurum, námsráðgjöfum og 

sálfræðingum í nærumhverfinu en allir þessir aðilar geta hjálpað börnum að byggja 

upp seiglu. Í félagsráðgjöf er lögð áhersla á þekkingu og þjálfun til að geta unnið með 

kerfi út frá samhengi og heildarsýn, í samstarfi við fjölskyldur og stofnanir 

samfélagsins (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Þessi heildarsýn og þekking í að vinna út frá 

kerfum nýtist vel við að byggja upp seiglu, sem ferli margra þátta, eins og áður hefur 

komið fram (sjá mynd 5). 

Aðeins hefur verið rætt um hlutverk félagsráðgjafa í umhverfinu til að styðja 

við skólabörn og aðstoða þau við að byggja upp seiglu. Félagsráðgjafar vinna einnig 

með nemendum til að efla sjálfsfærni þeirra. Traust og umhyggja þarf að ríkja milli 

nemenda og félagsráðgjafa til að ráðgjöfin gagnist og félagsráðgjafar geti aðstoðað 

börn við að byggja upp seiglu. Félagsráðgjafar geta þegar traust hefur myndast, 

hjálpað börnum með æfingum til að ná fram ýmsum einkennum seiglu s.s. 

félagshæfni og sjálfsstjórn og hjálpað nemendum að bera kennsl á styrkleika sína 

(Brooks, 2006). Það er mikilvægt að félagsráðgjafar hafi yfirgripsmikla þekkingu og 

reynslu þar sem mikillar samvinnu er þörf við önnur kerfi s.s. heilbrigðis- og 

félagsþjónustu. Einnig þurfa félagsráðgjafar að hafa þekkingu og skilning á 

athyglisbrest með eða án ofvirkni (ADHD), lesblindu og öðrum sértækum 
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námsörðugleikum (Tinna Kristbjörg Halldórsdóttir og Sigrún Harðardóttir, 2008). 

Það er mikilvægt að félagsráðgjafar fræði foreldra og nemendur um seiglu, 

námsörðugleika og geðræn vandamál þar sem nemendur eru oft ekki meðvitaðir um 

eigin kvilla eða bjargir innan skólans við geðrænum kvillum. Með því að upplýsa 

nemendur er hægt að veita alhliða þjónustu frá greiningu til eftirfylgni og þannig er 

hlúið að almennri velferð nemenda (Kitzrow, 2003).  

Fáir félagsráðgjafar eru nú starfandi í íslensku skólakerfi og nýtast hæfileikar 

þeirra ekki sem skyldi (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Félagsráðgjafar geta samkvæmt 

ofangreindri umfjöllun hjálpað nemendum og fjölskyldum þeirra að byggja upp 

seiglu og stuðlað að almennri vellíðan skólabarna. Áhersla er lögð á þekkingu 

félagsráðgjafa en fleiri faghópar koma þó að því að hjálpa börnum að byggja upp 

seiglu s.s. kennarar, námsráðgjafar, sálfræðingar og sérkennarar. Jafningjahópur getur 

að sama skapi hjálpað börnum að byggja upp seiglu. Næst verður fjallað um gildi 

hópmeðferðar en félagsráðgjafar eiga oft frumkvæði að hópavinnu. Þeir meta þörfina 

fyrir hópavinnu út frá nemendum og undirbúa og stýra starfinu. 

 

3. 2. Hópavinna  

Hópavinnu er hægt að nota til meðferðar eða forvarnar. Þegar hópavinna er notuð til 

meðferðar er markmið hennar að vinna á einhverjum tilteknum vanda sem upp er 

kominn. Hópavinna sem forvörn, byggir fremur á að ræða tilfinningar, efla 

samskiptahæfni og virkja nemendur í ákvörðunartöku. Báðar aðferðir hafa verið 

notaðar til að byggja upp seiglu í börnum innan skóla hvort sem er inn í bekkjarstofu 

eða undir leiðsögn félagsráðgjafa. 

 Hópavinna er oft notuð til að vinna með námsörðugleika í félagslegu 

samhengi. Markmið með þess konar hópmeðferð er þá að hjálpa nemendum að 

skilgreina vandamálin og leysa þau (Mishna og Muskat, 2004: Guðrún Helga 

Sederholm, 1999). Hópmeðferð hefur þá kosti að skapa félagsnet í kringum 

einangruð börn og eykur ákveðni þeirra, fórnfýsi og félagslega hæfni (Mishna og 

Muskat, 2004). Félagsleg hæfni felur í sér getu til að komast vel af í samskiptum, 

hæfileika til að setja sig í spor annarra og bregðast við aðstæðum (Jóhann Ingi 

Gunnarsson, Sæmundur Hafsteinsson og Marteinn Steinar Jónsson, 2008). Það er 
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hægt að auka félagslega hæfni í hópastarfi þar sem nemendur öðlast færni í að leysa 

vandamál, taka ákvörðun, standa á sínu, eiga samskipti, stjórna tilfinningum, standast 

hópþrýsting og þróa persónuleg tengsl (Brooks, 2006). Hópmeðferð hentar ekki 

öllum og til eru dæmi um að þeim börnum sem eru í hvað mestri áhættu líði enn verr 

við tilhugsunina um að taka þátt í henni (Pianta og Walsh, 1998). Hópmeðferð er því 

ekki hentug þegar um einstaklingsbundin mál er að ræða s.s. lágt sjálfsmat eða 

prófkvíða (Guðrún Helga Sederholm, 1999). Til að tengja þetta við seiglu, felur 

seigla í sér félagslega hæfni og samskiptahæfni svo eitthvað sé nefnt. 

Hópavinna til forvarnar felst meðal annars í að móta nemendahópa til að 

vinna að hagsmunum sínum og leysa þau vandamál sem upp koma. Það má halda því 

fram að nemendaráð séu afbrigði af hópavinnu þar sem hópur nemenda vinnur saman 

að ákvörðunartöku og ræðir ýmis málefni. Á Íslandi eru nemendaráð bundin í lög 

samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008. Nemendur eru þannig virkjaðir í 

nemendaráðum skóla en þar sitja fulltrúar úr hverjum árgangi í 6.-10. bekk sem 

nemendur velja sjálfir. Nemendaráð vinnur að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum 

nemenda (Menntamálaráðuneytið, 2006). Þannig er komið á tengslum milli 

starfsfólks og nemenda þar sem innlegg allra eru virt á reglulegum fundum. 

Nemendur eru með í að taka ákvarðanir og við gerð framkvæmdaráætlana (Kitzrow, 

2003). Að virkja nemendur í ákvarðanatöku og hugmyndaöflun ýtir undir 

sjálfsvirðingu þeirra og hefur forvarnargildi (Research to practise notes, 2007). Því 

má segja að þátttaka barna í skólastarfi, ungmennaráðum eða þjónustu hjálpi þeim að 

upplifa sig sem gilda þjóðfélagsþegna (Brooks, 2006). Hópavinna, hvort sem hún er 

notuð sem meðferð eða forvörn, nýtist eins og áður sagði til að auka seiglu í 

skólabörnum og er notuð víða í grunnskólum á Íslandi í einhverri mynd. 

 

3. 3. Tengsl og stuðningur innan skólans 

Eins og hefur komið fram að ofan geta félagsráðgjafar og aðrir faghópar veitt 

nemendum og fjölskyldum þeirra mikinn stuðning. Ef stuðningur er til staðar í 

umhverfinu eru meiri líkur á að seigla verði til (Sigrún Harðardóttir og Tinna 

Halldórsdóttir, 2008). Að mati Zimmerman og Arunkumar (1994) getur stuðningur 

innan skóla virkað hvetjandi, stuðlað að bættum námsárangri og dregið úr 
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vímuefnamisnotkun barna. Skólaumhverfið mótar börn og unglinga mjög og eru börn 

talin ná betri árangri í skóla þar sem góð tengsl eru milli nemenda og kennara. 

Stuðningur kennara eða ráðgjafa innan skólans eykur þar með líkur á því að börn þrói 

með sér hæfileika til að stjórna eigin lífi (Zimmerman og Arunkumar, 1994).  

Nokkur verkefni hafa verið sett á laggirnar erlendis til að hjálpa börnum að 

þróa með sér hæfileika til að standast álag og draga úr áhættuhegðun. Flest verkefni 

snúa fyrst og fremst að börnum sem eru talin líkleg til að eiga erfitt með nám eða 

hegðun eins og áður hefur komið fram. Zimmerman og Arunkumar (1994) gera grein 

fyrir áliti Rutter, sem heldur því fram að skólar geti haft forvarnargildi fyrir öll börn 

og bætt sjálfsvirðingu og sjálfsmat með því að hjálpa börnum að ná eigin 

markmiðum, leyfa þeim að upplifa sigur og hjálpa þeim að þróa með sér félagshæfni 

og hæfni til að leysa úr vandamálum. Það sýnir sig því að kennarar, sem faghópur, 

þurfa að hafa nægilega þjálfun og stuðning frá skólayfirvöldum til að byggja upp 

seiglu í börnum. Samvinna í skólum er mikilvæg og kennarar mega ekki vera undir of 

miklu álagi, til að skilvirkni náist innan skóla í að byggja upp seiglu (Brooks, 2006).  

Síðustu áratugi hefur verið lögð áhersla á að flétta ráðgjöf saman við kennslu 

og annað skólastarf svo hún hafi sem mest forvarnargildi og stuðli að þroska 

nemenda. Hægt er að flétta sjálfsþekkingu, sjálfstraust og félagslega færni inn í 

kennslu á yngri stigum. Lífsleikni er tiltölulega ný námsgrein, bæði í grunnskólum og 

framhaldsskólum og hún styrkir hugmyndina um persónulega þroskandi viðfangsefni 

fyrir nemendur (Guðrún Friðgeirsdóttir, 1999). Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að 

markmið með lífsleikni sé að efla alhliða þroska nemenda svo þeir geti ræktað með 

sér andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og sálrænan styrk (Menntamálaráðuneytið, 

2006). Lífsleikni er svar við breyttum tíðaranda þar sem fólk hefur minni tíma til að 

hugsa um hvert annað, tala saman og vera saman. Nemendum er hjálpað að fóta sig í 

flókinni tilveru og þeim gert kleift að fást við þau verkefni sem mæta þeim í daglegu 

lífi (Námsgagnastofnun, 2008). Þessi lýsing er mjög samhljóma skilgreiningunni á 

seiglu og er að mínu mati mjög mikilvæg.  

Hér má sjá að börn þurfa stuðning á mörgum sviðum til að byggja upp seiglu 

og bæta árangur sinn. Hægt er að vinna með öllum börnum, hversu slæm sem staða 

þeirra er og leggja grunn að seiglu í lífi allra skólabarna (Research to practise notes, 
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2007). Stuðningur innan skóla í formi lífsleikni og ráðgjafaþjónustu getur þannig 

dregið úr neikvæðum áhrifum sem fylgja því að búa við léleg skilyrði heimafyrir eða 

í nærumhverfi.  

 

3. 4. Samvinna skóla og heimila 

Eins og áður hefur komið fram skiptir fjölskyldan gríðarlega miklu máli í uppeldi 

barna. Fjölskyldan hefur mikil áhrif til að hjálpa börnum að byggja upp seiglu þar 

sem fjölskyldan er megin umönnunaraðili barna. Það þykir þó erfitt að ná til 

fjölskyldna til að stuðla að aukinni seiglu innan þeirra. Talið er líklegt að slíkt úrræði 

myndi ekki ná til þeirra fjölskyldna sem þörfnuðust þess sem mest. Skólar eru 

tengiliður barna við foreldra og nærsamfélagið og er skólaumhverfið talið ákjósanlegt 

til að hjálpa börnum að byggja upp seiglu. Fjölskyldan og samfélagið skipta sköpum í 

lífi barna og því er mikilvægt að samvinna ríki milli þessara aðila (Brooks, 2006). 

Skólar geta bætt samvinnu við heimilin í gegnum lífsleikninámsefnið en það 

býður foreldrum einnig upp á heimaverkefni til að vinna með börnunum. 

Félagsráðgjafar henta vel til að efla tengsl milli fjölskyldna og skóla líkt og áður 

hefur komið fram þar sem þeirra starfsemi byggir á heildarsýn. Það er í hag 

starfsfólks skóla að styðja foreldra í að tryggja velferð barna sinna. Til að auka 

samvinnu þarf starfsfólk grunnskóla að tileinka sér ný viðhorf, ræða við foreldra og 

finna sameiginleg markmið til að vinna út frá (Nanna Kristín Christiansen, 2007).  

Þátttaka foreldra í skólastarfinu ýtir undir mikilvægi skólans í hugum barna og 

eykur staðfestu barna við að ná markmiðum sínum. Hér er átt við að ef börn vita að 

foreldrar eru í nánu samstarfi við kennara og skólasamfélagið í heild, hagi þau sér 

betur þar sem aðhaldið í kringum þau er meira (Brooks, 2006). Foreldrar verða að fá 

tækifæri til að taka ábyrgan þátt í skólastarfi og er það hlutverk skólans að veita 

foreldrum upplýsingar og leita upplýsinga hjá þeim. Það er talið æskilegt að foreldrar 

upplýsi kennara eða ráðgjafa um breytingar, á heimili eða í fjölskyldu, sem geta 

valdið vanlíðan nemenda og sett þá úr andlegu jafnvægi s.s. dauðsfall í fjölskyldu, 

skilnaður foreldra eða búferlaflutningar. Gæta þarf að trausti, samstöðu og samábyrgð 

þegar skólar vinna með foreldrum og er gagnkvæm virðing lykilatriði (Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999). 
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 Skólar geta eins og sjá má beitt ýmsum úrræðum til að hjálpa börnum að 

byggja upp seiglu innan skóla og í nærumhverfi þeirra. Skólar eru tengiliðir barna við 

nærumhverfið og geta með aukinni samvinnu við heimilin, aukinni ráðgjöf innan 

skóla og seiglutengdu námsefni byggt upp seiglu í börnum og sent hæfa einstaklinga 

út í samfélagið sem eru færir um að standa á eigin fótum. Í næstu köflum mun ég 

fjalla um rannsóknina. Ég mun byrja á að gera grein fyrir aðferðafræðinni og 

framkvæmd rannsóknar en í fimmta kafla geri ég grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknarinnar.  

 

4. Aðferðafræði 

Rannsóknin var unnin námsárið 2008–2009. Viðtöl voru tekin við starfandi náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum á haustdögum en rannsókninni haldið áfram á 

vormisseri, frá janúar fram í apríl 2009. Þá var tekið viðtal við félagsráðgjafa í stöðu 

námsráðgjafa í grunnskólum. Fjórir þátttakendur tóku þátt í rannsókninni. Hér verður 

aðferðum og framkvæmd rannsóknarinnar lýst með hliðsjón af undirbúningi, 

þátttakendum, gagnasöfnun, skráningu og úrvinnslu gagnanna. 

 

4. 1. Rannsóknaraðferð 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á kenningum um að veruleikinn sé félagslega 

mótaður. Þær ganga út á að skilja þá merkingu sem þátttakendur leggja í líf sitt og 

aðstæður og hegðun þeirra í daglegu lífi (Taylor og Bogdan, 1998). Eigindlegar 

rannsóknir henta því vel þegar rannsakandi vill kanna skoðanir, upplifanir, 

tilfinningar, reynslu og bakgrunn þátttakenda ásamt staðreyndum sem þeir hafa fram 

að færa (Esterberg, 2002). 

 Það eru til þrjú megin rannsóknarsnið í eigindlegum rannsóknaraðferðum, 

lífssögur, tilviksathuganir og rannsókn á tilteknu efni, sem ekki er bundið við stað né 

einstaklinga. Tilviksathugun er notuð þegar rannsaka skal hluta samfélags, ákveðna 

þætti eða hópa og sögulegt efni (Esterberg, 2002). Hér verður notast við 

tilviksathugun eða eigindleg viðtöl, þar sem ætlunin er að rannsaka ákveðinn hóp 

innan samfélags þ.e. starfandi námsráðgjafa innan grunnskóla. Eigindlegar 



 23 

rannsóknaraðferðir byggja á aðleiðslu þar sem rannsakandi lætur gögnin leiða sig að 

kenningu. Rannsakandi fer fyrst á vettvang og aflar gagna en greinir síðan gögnin og 

mótar sér tilgátu, til að skýra niðurstöður rannsóknarinnar frekar (Taylor og Bogdan, 

1998). Til að afla gagna er hægt að notast við fjórar mismunandi aðferðir s.s. opin 

viðtöl, þátttökuathuganir, rýnihópa og óhefðbundnar aðferðir, þar sem verksummerki 

og önnur óbein gögn eru skoðuð (Esterberg, 2002). Við gagnasöfnun geta áherslur 

rannsóknarinnar breyst og rannsóknarspurningar þar með. Aðferðin er því afar 

sveigjanleg og geta gögnin leitt rannsakanda á aðra braut en upphaflega var ætlað og 

gefið ítarlegar upplýsingar um rannsóknarefnið (Taylor og Bogdan, 1998). Með því 

að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir getur rannsakandi unnið að því að bæta þá 

þjónustu, sem er fyrir hendi með hliðsjón af þörfum þátttakenda og gert hana 

skilvirkari. 

 

4. 2. Framkvæmd rannsóknarinnar 

Rannsóknin var unnin í nokkrum stigum til að viðhalda sýn yfir efnið. Hér er átt við 

að mikilvægt er að undirbúa sig vel til að fylgja settum markmiðum. Gögnin voru 

lauslega greind eftir hvert viðtal og áður en haldið var í næsta viðtal. Þannig er hægt 

að halda yfirsýn og leggja nýjar línur ef þarf. Framkvæmdin hófst á undirbúningi og 

lauk með skráningu og úrvinnslu gagna. 

 

4. 2. 1. Undirbúningur 

Undirbúningur hófst á haustdögum samhliða áfanga í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum við HÍ. Þar tók ég viðtal við tvo námsráðgjafa í grunnskóla. 

Ætlunin var að styðjast við fyrirliggjandi viðtöl fyrir BA verkefnið, en í janúar 2009 

breyttust hugmyndir mínar og ég ákvað að vinna út frá seiglu. Ég las mér til um 

seiglu í janúar 2009, til að fá skýra mynd af rannsóknarefninu en ég hafði ekki kynnt 

mér hugtakið áður. Eftir að hafa lesið mér til um efnið setti ég saman 

rannsóknaráætlun. Þar var rannsókninni lýst, helstu markmið sett fram, 

rannsóknarspurningar tilgreindar og áætlun um framkvæmd lögð fyrir. Mögulegir 
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þátttakendur voru valdir í samstarfi við leiðbeinanda, þátttakendur sem talið var að 

myndu nýtast best við rannsóknina. 

 

4. 2. 2. Þátttakendur 

Notast var við markvisst úrtak þar sem þátttakendur voru valdir vegna stöðu sinnar 

þ.e. markmiðið var að tala við námsráðgjafa í grunnskóla. Ég hafði áhuga á að skoða 

hvort vinnulag félagsráðgjafa, í stöðu námsráðgjafa innan grunnskóla, væri 

frábrugðið vinnulagi náms- og starfsráðgjafa innan grunnskóla. Ég hafði samband við 

skólaskrifstofu í bæjarfélagi á höfuðborgarsvæðinu og fékk gefin upp nöfn þeirra 

félagsráðgjafa sem starfa sem námsráðgjafar innan grunnskóla í bænum. 

Námsráðgjafana fann ég annars vegar af heimasíðu grunnskóla og hins vegar í 

gegnum tengslanet.  

Viðtöl voru tekin við fjórar konur á aldrinum 29 til 51 árs. Þrjár eru starfandi í 

sama bæjarfélaginu en ein í öðru bæjarfélagi í nágrenni Reykjavíkur. Notast er við 

dulnefni viðmælenda í allri umfjöllun hér á eftir til að tengja umræðuna ekki við 

einstaka skóla eða aðila. Hrönn Árnadóttir er með BA í félagsfræði og hefur lokið 

starfsréttindanámi í félagsráðgjöf. Hún var auk þess í PMT meðferðarnámi þegar ég 

ræddi við hana. PMT (Parent Management Training) felur í sér að veita foreldrum 

ráðgjöf og meðferð vegna hegðunarerfiðleika barna. Sigríður Guðmundsdóttir 

útskrifaðist sem félagsráðgjafi árið 2005 frá HÍ auk þess að hafa lokið grunnnámi í 

PMT. Báðar starfa þær sem félagsráðgjafar í stöðu námsráðgjafa, Hrönn hefur verið 

starfandi frá 2001 en Sigríður frá 2006. Jósefína Haraldsdóttir hefur lokið 

kennaranámi úr KHÍ og tók diplóma í námsráðgjöf árið 2003. Hún hefur auk þess 

farið í framhaldsnám í fjölskyldufræði. Jóhanna Gísladóttir er einnig útskrifuð úr 

KHÍ. Hún er í mastersnámi í náms- og starfsráðgjöf við HÍ og hyggst klára nú í vor, 

2009. Jósefína og Jóhanna eru báðar starfandi námsráðgjafar innan grunnskóla, 

Jósefína frá 2005 og Jóhanna frá 2008. 
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4. 2. 3. Gagnaöflun 

Notast var við eina aðferð í gagnaöflun, þ.e. opin viðtöl. Opin viðtöl eru viðtöl sem 

eru fyrirfram ákveðin hvað varðar tíma og staðsetningu. Viðtalsvísir var hafður 

meðferðis með nokkrum grunnspurningum en í opnum viðtölum er lögð áhersla á að 

þátttakendur lýsi skoðunum sínum, reynslu og aðstæðum. Viðtalið verður því meira 

eins og samtalsvettvangur þar sem rannsakandi beitir virkri hlustun til að fylgja eftir 

áhugaverðum punktum sem fram koma í viðtalinu (Esterberg, 2002). Gagnaöflun stóð 

frá október 2008 og fram í mars 2009. Viðtölin við Hrönn og Sigríði fóru fram á 

vinnustað þeirra í febrúar og mars árið 2009. Viðtalið við Jósefínu fór einnig fram á 

vinnustað hennar í október 2008. Ég hafði samband við Jósefínu vegna fleiri 

spurninga sem mig langaði að fá svarað í mars og kaus hún að svara þeim í gegnum 

tölvupóst. Viðtalið við Jóhönnu var tekið á heimili hennar í október 2008 en ég fékk 

að spyrja hana viðbótarspurninga í mars 2009 á vinnustað hennar. Aðeins var tekið 

eitt viðtal við hvern þátttakenda en eins og áður sagði þurfti ég að biðja Jósefínu og 

Jóhönnu um viðbótarupplýsingar. Viðtölin voru að meðaltali 40 mínútur að lengd, frá 

30 mínútum upp í 60 mínútur.  

 

4. 2. 4. Skráning og úrvinnsla gagna 

Öll viðtöl voru hljóðrituð með stafrænu upptökutæki og síðan afrituð orð fyrir orð. 

Engar glósur voru teknar niður í viðtölunum sjálfum og athugasemdir eftir viðtöl voru 

hljóðritaðar. Afritun fór fram strax eftir athugunina þar sem ég lýsti ítarlega 

vettvangi, viðmælanda og eigin líðan. Þetta gerði ég til að muna frekar eftir viðtalinu 

þegar ég færi að greina gögnin. Afrituð gögn urðu samanlagt 155 blaðsíður. 

 Til að gögn öðlist merkingu þarf að greina þau. Hægt er að greina gögn 

samhliða gagnaöflun og að lokinni gagnaöflun. Í grundaðri kenningu er fyrst unnið út 

frá opinni kóðun þar sem gögnin eru lesin í þeim tilgangi að finna áherslur sem vinna 

skal út frá. Þau orð sem tengjast einhverju hugtaki eru undirstrikuð og hugtakið sem 

þau tengjast skrifað út á spássíu. Þegar megináherslur eru fundnar er markvissri 

kóðun beitt, en þá eru gögnin lesin yfir með tilteknar áherslur í huga (Esterberg, 

2002). Hér voru gögnin greind út frá grundaðri kenningu þar sem gögnin eru 



 26 

marglesin og skoðuð. Gögnin voru greind samhliða gagnaöflun í þeim tilgangi að 

dýpka þekkinguna og þróa spurningar fyrir næstu viðmælendur. 

 Gagnaöflun gekk vel og var þess gætt að láta rannsóknina tala sínu máli og 

hafa ekki áhrif á niðurstöður.  

 

5. Stuðningur við skólabörn og fjölskyldur þeirra 

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Ég mun byrja á að fjalla um 

það sem er ábótavant í skólakerfinu. Áherslan er fyrst og fremst á stöðugildi 

námsráðgjafa og hvort námsráðgjöf ein og sér, sé nóg til að styðja við skólabörn. Því 

næst mun ég fjalla um hvernig þjónustu, við börn og fjölskyldur þeirra, eigi að vera 

háttað. Þar ræði ég helstu aðferðir sem viðmælendur greindu frá til að vinna með 

börnum og fjölskyldum þeirra og til að stuðla að seiglu barna. 

  

5. 1. Til þjónustu reiðubúin 

Ef litið er á hvort öll börn fái sambærilega þjónustu, má sjá að svo er ekki eins og 

fram kom í fyrsta kafla. Jósefína sagði, að þar sem námsráðgjöf hefur ekki verið 

lögbundið starf hefur hver sem er mátt sinna stöðu námsráðgjafa. Það kom fram í 

ummælum Jóhönnu að starfs- og verklýsing námsráðgjafa væri óljós en allar sögðust 

þær haga starfi sínu eftir eigin höfði að mestu. Þær áttu það þó sammerkt að telja sig 

vera trúnaðarmenn og málsvara nemenda eins og lögin gera ráð fyrir. Þrír af 

viðmælendum mínum greindu frá því að stefna í skólafærni (SMT) væri við lýði 

innan þeirra skóla. Stefnan byggir á bandarískri fyrirmynd, Positive behaviour 

Support (PBS) sem gengur út á að fyrirbyggja, draga úr og stöðva óæskilega hegðun 

og skapa jákvætt andrúmsloft (Carr, Dunlap, Koegel, Albin, Koegel og Fox, 2002). 

Þær töluðu mismikið um þessa stefnu en sögðust allar einblína mikið á hana í starfi 

og vera sáttar við hana.  

Það má leiða líkur að því að álag sé þó nokkurt á námsráðgjafa almennt innan 

grunnskóla. Sigríður og Jósefína töluðu um mikið álag í starfi og að þörf væri fyrir 

fleiri ráðgjafastöður innan skólanna. Sigríður sagði „það er dálítið mikið álag reyndar, 

það eru 500 nemendur hérna og ég næ ekki alltaf að sinna nemendum eins og ég 
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myndi vilja”. Það má velta því fyrir sér hvort álag er meira á náms- og starfsráðgjafa 

þegar kemur að persónulegri ráðgjöf en Jóhanna taldi sig oft á tíðum vanta þekkingu 

til að vinna með persónuleg málefni nemenda. Hún sagði: 

 

mörg mál sem eru í rauninni út fyrir mitt svið, þau eru bara 

með greiningu og eru að rekast á samskiptalega og 

hegðunarlega og líðan og allt og mig vantar einhverja 

þekkingu til að vinna með þessi börn og ég hef hana ekki 

menntunarlega séð.  

 

Út frá orðum viðmælenda má hugsanlega halda því fram að félagsráðgjafar hafi 

ákveðið forskot þegar kemur að því að vinna með börnum sem hafa einhverjar 

greiningar t.d. varðandi þroskafrávik og hegðunarvandamál. Sigríður og Hrönn, sem 

eru félagsráðgjafar, sögðust vinna mikið og náið með foreldrum en hvorki Jósefína né 

Jóhanna minntust á það. 

 Viðmælendur virtust allir vera sammála um mikilvægi þess að fá 

ráðgjafastöðu á móti sér til að létta álagið. Þannig geta námsráðgjafar einbeitt sér 

meira af náms- og starfsráðgjöf og félagsráðgjafar sinnt persónulegum málum 

nemenda. Hrönn sagði: 

 

þannig að auðvitað sé ég fyrir mér náttlega, bara hrikalega 

sterka og flotta skóla þar sem eru bæði námsráðgjafi og 

félagsráðgjafi. 

 

Viðmælendur voru þannig sammála um að æskilegt væri að vinna með öðrum 

ráðgjöfum. Allar lögðu þær þó áherslu á að báðar stéttir þyrftu að vera til staðar innan 

skóla þar sem önnur gæti ekki komið í stað hinnar. Það má halda því fram að 

teymisvinna sé mjög mismunandi milli skóla miðað við frásagnir viðmælenda. Allar 

ræddu þær um einhverja samvinnu við sálfræðinga en hún var mismikil. Jóhanna 

sagði skólann vera úrræðalausan og að það vantaði gott teymi innan skólans til að 

vinna með erfið börn.  
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5. 2. Þjónusta veitt af hendi 

Við höfum séð að bæta má aðgengi að þjónustu innan skóla og nú munum við skoða 

hvernig þjónustu ætti að vera háttað innan skóla og hvernig fagaðilar geti hjálpað 

börnum að byggja upp seiglu. Allir viðmælendur sögðust vinna mestmegnis með 

persónuleg mál barna. Sigríður sagði um vinnu sína: „ef það er eitthvað námstengt, þá 

er eitthvað að baki annað, sem ég hvort sem er, hef þurft að vinna með”. Það má 

halda því fram að vanlíðan skólabarna sé nokkur en þær greindu frá kvíða og óróleika 

barna og að þau væru með brotna sjálfsmynd. Að mati viðmælenda er því mikilvægt 

að byggja upp sjálfstraust og sjálfsmynd barna til að styðja börn og byggja upp 

seiglu. Jósefína sagði: 

 

það hjálpi þeim að skoða tilfinningar sínar og verða betur 

meðvituð um þær ásamt styrkleika sína og veikleika. Það sé 

síðan sterk sjálfsmynd og tengslanet barnsins sem ráði miklu 

um hversu vel því tekst á að takast á við mótlæti. 

 

Allar greindu þær frá því að börnin væru dugleg að leita eftir aðstoð til þeirra að fyrra 

bragði, þá með ýmis samskiptavandamál.  

 

5. 2. 1. Þjónusta við börn 

Í raun má segja að þjónusta við börn skiptist í megindráttum í forvarnavinnu og 

meðferðarvinnu. Þær sögðust allar nota fræðsluerindi í bekkjum, hópavinnu og 

verkefnavinnu mikið sem forvörn. Sigríður sagðist mikið nota verkefni um 

grunntilfinningar og líðan almennt. Hún nefndi tilfinningaverkefni sem kallast Baujan 

til að virkja jákvæðar hugsanir og trúa á eigið sjálf: „til þess að nemandinn finni það 

bara að hann er sáttur við sjálfan sig”. Sigríður nefndi auk þess ýmsar aðferðir til að 

hjálpa börnum að byggja upp seiglu s.s. hóp- og traustleiki ásamt samverustundum á 

sal, þar sem börnin sýna skemmtiatriði út frá hugtökum hverju sinni s.s. samkennd. 

Jóhanna sagði lífsleiknikennslu vera ábótavant í mörgum skólum og að úr því þyrfti 

að bæta þar sem námsefnið væri kjörið til að byggja upp seiglu barna og auka 
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meðvitund þeirra um eigin tilfinningar og getu. Hún taldi jafnfram ákjósanlegt að 

einn starfsmaður myndi sinna allri lífsleiknikennslu innan skóla. 

Allir viðmælendur greindu frá svipuðum vinnubrögðum en þó má greina 

ákveðin áherslumun hvað varðar forvarnir milli fagstéttanna. Sigríður og Hrönn, sem 

eru félagsráðgjafar sögðust beita einhvers konar skimun til að sigta út þau börn sem 

ættu í vanda. Sigríður lagði fyrir könnun um líðan einu sinni á önn en Hrönn sagðist 

byggja á fjölda áminninga út frá SMT stefnunni. Jóhanna sagði mikilvægt að allir 

sem kæmu að því að hjálpa börnum að byggja upp seiglu væru samstíga: „þegar það 

eru ekki allir samstíga, þá missir þetta marks”. Hér má því telja að forvarnir séu 

æskilegar innan allra grunnskóla til að byggja skólabörn betur upp og hjálpa þeim til 

sjálfshjálpar.  

Þegar skólabörn sýna frávikshegðun að einhverju tagi, hætta að sinna 

skólanum eða sýna vanlíðan á einhvern hátt bregðast námsráðgjafar við með því að 

taka börnin í einstaklingsviðtöl eða hópa í meðferð. Þær voru allar sammála um gildi 

þess að nota einstaklingsviðtöl og hópavinnu saman og að mikilvægt væri að veita 

þeim börnum sem þurfa, sértæk úrræði. Þær virðast allar vinna nokkuð út frá því að 

kenna börnum að taka ábyrgð á gjörðum sínum og ábyrgð á líðan sinni. Þær einblína 

þannig á hvernig hvert barn getur bætt eigið ástand í stað þess að kenna öðrum um. 

Þessi aðferð virðist vera notuð bæði í einstaklingsviðtölum sem og í hópavinnu hvers 

konar. Hrönn og Sigríður sögðust báðar beita ákveðinni aðhaldsmeðferð sem unnið 

væri með innan SMT stefnunnar. Þær beittu svipuðum vinnubrögðum í þessari 

meðferð en ekki samskonar. Sigríður talaði meira út frá unglingum og sagðist sjálf 

annast málin en Hrönn ræddi þetta meira út frá nemendum almennt og sagði: 

 

einhver einn fullorðinn er svona eins og tilsjónarmaður barns, 

hittir barn að morgni og aftur í lok dags og fer yfir með því 

ákveðin markmið og er með svona uppbyggjandi nærveru og 

hvatningu. 

 

Jóhanna ræddi svipaða aðferð sem hún notaði með einstaka nemendur til að efla 

námsfærni þeirra. Þær greindu allar frá því að nota utanaðkomandi úrræði s.s. 
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sjálfstyrkingarnámskeið fyrir börn í samvinnu við foreldrahús og hópavinnu fyrir 

sérstaka hópa í samvinnu við félagsmiðstöðvar. Jósefína, sem er námsráðgjafi, virtist 

telja nauðsynlegt að hafa aðgengi að sjálfsstyrkingarnámskeiðum.  

 

5. 2. 2. Þjónusta við foreldra 

Eins og sjá má að ofan eru vinnubrögð viðmælenda svipuð þegar kemur að þjónustu 

við börn. Skipta má þjónustu við foreldra í forvarnarvinnu og meðferðarvinnu líkt og 

að ofan. Allar voru þær duglegar að halda kynningar og fræðsluerindi fyrir foreldra 

og telja má það sem vísi að forvarnarvinnu. Fram kom að æskilegt væri að vera í 

reglulegum samskiptum við foreldra og forráðamenn og upplýsa foreldra um 

fyrirkomulag kennslu í viku hverri. Viðmælendur voru allir sammála um að samvinna 

skóla og heimila væri mikilvæg til að byggja upp seiglu í börnum en þó má greina 

talsverðan mun hvað varðar samvinnu við heimilin eftir fagstéttum. Þegar kemur að 

meðferðarvinnu með foreldrum, þá ræddu Jóhanna og Jósefína ekki mikið um 

samstarf við foreldra og sögðust vera í litlum samskiptum við foreldra að fyrra 

bragði. Hrönn og Sigríður sögðu hins vegar vinnu með foreldrum skipta miklu máli. 

Hrönn sagði: 

 

en ég vinn gríðarlega mikið alltaf í gegnum foreldra, mér 

finnst það skipta mjög miklu máli, ég er mjög sjaldan með 

börn eitthvað lengi í vinnu hérna hjá mér án þess að foreldrar 

séu með í því. 

 

Það má að sama skapi sjá mismunandi vinnuaðferðir eftir fagstéttum þegar kemur að 

samvinnu við félagsþjónustuna. Sigríður og Hrönn sögðust eiga það til að óska eftir 

hjálp félagsþjónustunnar ef meðferð innan skóla bæri ekki árangur. Þær sögðust 

hvorugar ekki hika við að tilkynna til barnaverndar ef svo bæri undir en Jósefína og 

Jóhanna töldu sig ekki eins líklegar til þess. Jóhanna sagði sinn skóla tilkynna 

sjaldan: 
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það þarf að ganga ansi langt til að þau geri það og það er bara 

út af fyrri reynslu, að foreldrarnir hafa bara orðið brjálaðir. 

 

Hrönn og Sigríður sögðu styrkleika félagsráðgjafa liggja í þekkingunni um löggjöfina 

og hæfni til samvinnu. Jósefína sagði skólann upplýsa foreldra áður en tilkynning 

væri lögð fram og að fulltrúi frá félagsþjónustunni væri duglegur að hvetja skólann til 

að tilkynna til barnaverndarnefnda.  

 

5. 3. Niðurstöður teknar saman 

Viðmælendur greindu frá því að sinna sínu starfi eftir eigin höfði og sögðust ekki 

vinna eftir neinum samræmdum starfsreglum námsráðgjafa. Til áminningar eru 

félagsráðgjafar sem vinna í skólum titlaðir námsráðgjafar þar sem ekkert stöðugildi er 

til fyrir félagsráðgjafa innan grunnskóla. Viðmælendur greindu frá samstarfi við 

sálfræðinga en í mismiklum mæli. Það má greina áherslumun í vinnubrögðum 

félagsráðgjafa og námsráðgjafa. Félagsráðgjafarnir (Hrönn og Sigríður) sögðust vinna 

mikið með börnum með greiningum og beita skimun til að fylgjast með líðan barna. 

Þær greindu frá miklu samstarfi við heimilin og félagsþjónustu og áttu auðvelt með 

að tilkynna til barnaverndar. Námsráðgjafarnir (Jóhanna og Jósefína) töldu 

nauðsynlegt að hafa aðgengi að sjálfstyrkingarnámskeiðum og bæta lífsleikni til að 

styðja ennfremur við nemendur. Þær greindu frá litlum samskiptum við foreldra að 

fyrra bragði og sögðust ekki eiga eins auðvelt með að tilkynna til barnaverndar líkt og 

félagsráðgjafar greindu frá..  

 Eins og fram kemur að ofan aðstoða námsráðgjafar langmest nemendur með 

persónuleg málefni. Viðmælendur greindu frá vanlíðan nemenda og töldu börn þurfa 

stuðning og leiðsögn innan grunnskóla. Námsráðgjafar beita ýmsum aðferðum til 

forvarnar og úrræða til að styrkja skólabörn. Það kom fram að þær nýta allar 

fyrirlestra, verkefni og hópavinnu til forvarnar. Það var mat Jóhönnu að nýta ætti 

lífsleiknikennslu betur og ráða menntaðan lífsleiknikennara til að sjá um kennslu fyrir 

alla árganga. Hrönn og Sigríður virtust vinna til forvarnar með því að grípa strax inn í 

aðstæður barna. Þær notuðu ákveðið aðhaldskerfi til að vinna með nemendur í 

meðferðarvinnu en Jóhanna greindi frá svipaðri aðferð í námsfræðslu. Allar voru þær 
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sammála um gildi þess að nota einstaklingsviðtöl og hópavinnu saman sem 

meðferðarúrræði. 

 Hvað varðar samvinnu við foreldra virtust Hrönn og Sigríður leggja meira upp 

úr samvinnu við heimilin og félagsþjónustuna. Þessi umræða ýtir enn meir undir þá 

skoðun að báðar ráðgjafastéttir þurfi að vera starfandi innan grunnskóla til að veita 

börnum og fjölskyldum þeirra stuðning sem skyldi. Sjá má að ýmis konar þjónusta er 

veitt af hendi innan grunnskóla en að mínu mati má gera enn betur. Hér á eftir mun ég 

tengja saman fræðilega umfjöllun við niðurstöður rannsóknar og koma með tillögur 

að úrbótum. 

 

6. Umræða 

Í inngangi var rannsóknarspurningu varpað fram um hvernig hægt væri að styðja 

skólabörn með hliðsjón af seiglu. Niðurstöðurnar leiða líkur að því að það þurfi að 

samræma starfs- og verklýsingar námsráðgjafa og fá stöðugildi félagsráðgjafa inn í 

grunnskóla til að aðstoða börn við að byggja upp seiglu og stuðla að samvinnu við 

heimilin. Vakin er athygli á því að ekki er hægt að alhæfa út frá þessum niðurstöðum 

þar sem þær byggja á fjórum frásögnum en þær gefa þó vísbendingu um hvað megi 

bæta til að vinna út frá seiglu innan skóla. Hér verða helstu  niðurstöður bornar saman 

við fræðilega hlutann. 

Í fræðilega hlutanum kom fram að námsráðgjöf eigi að vera öllum nemendum 

til góða. Að sama skapi kom fram að ekki væru námsráðgjafar starfandi í öllum 

grunnskólum og að umfang starfsins og vinnubrögð væru óljós. Þetta er í samræmi 

við niðurstöður rannsóknar þar sem allir viðmælendur sögðust vinna eftir sínu höfði. 

Þar kemur einnig fram að álag er þó nokkurt á námsráðgjafa en ákjósanlegt er að 300 

nemendur séu á hvert stöðugildi námsráðgjafa. Það kemur á óvart að námsráðgjafar 

þurfa ekki að hafa tilskylda menntun til að vinna sem slíkir. Ný lög um lögverndað 

starfsheiti nám- og starfsráðgjafa munu gera kröfu um menntun og með tímanum 

tryggja að öll börn fái sambærilega þjónustu frá námsráðgjöfum grunnskóla. Í kjölfar 

nýrra laga um náms- og starfsráðgjöf má segja að það sé mjög mikilvægt að 
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stjórnvöld marki stefnu fyrir ráðgjöf innan grunnskóla og skilgreini störf 

námsráðgjafa með samræmdri starfs- og verklýsingu.  

Það var athyglivert að hvergi var minnst á félagsráðgjafa í lögum um 

grunnskóla. Félagsráðgjafar starfa þó innan grunnskóla landsins í stöðugildi 

námsráðgjafa og eru titlaðir eftir því. Í fræðilega hlutanum kom fram að 

félagsráðgjafar geta ýtt undir seiglu á skólastigi með því að vinna náið með foreldrum 

og öðrum faghópum. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar en þar kom fram 

að félagsráðgjafarnir (Sigríður og Hrönn) notuðu mikið samvinnu við foreldra og 

félagsþjónustu í vinnu sinni. Náms- og starfsráðgjafarnir (Jóhanna og Jósefína) virtust 

ekki hafa mikil samskipti við foreldra að fyrra bragði. Það má þannig kasta því fram 

að félagsráðgjafar þurfi að vera starfandi inn í grunnskólum til að efla samstarfið við 

heimilin. Í niðurstöðum kom fram að náms- og starfsráðgjafarnir tilkynntu sjaldnar til 

barnaverndar samanborið við félagsráðgjafana. Annar náms- og starfsráðgjafinn sagði 

foreldra bregðast illa við tilkynningum og má draga þá ályktun að náms- og 

starfsráðgjafar hafi hugsanlega ekki nægilega þekkingu til að fara varfærnislega að 

foreldrum. Að sama skapi má gefa sér út frá niðurstöðum, að náms- og starfsráðgjafar 

vinni lítið í erfiðum málum innan skóla áður en tilkynnt er til barnaverndar en 

félagsráðgjafarnir sögðust vinna mikið með erfið mál nemenda innan skólans. Hér má 

greina áherslumun fagstéttanna og leiða líkur að því að félagsráðgjafar ættu að vera 

starfandi innan grunnskóla. Niðurstöður benda til að vilji sé meðal námsráðgjafa að fá 

stöðugildi fagaðila á móti sér til að létta álag. Fram kom að æskilegt væri að báðar 

fagstéttir, þ.e. náms- og starfsráðgjafar og félagsráðgjafar væru starfandi innan skóla. 

Fram hefur komið að námsráðgjafar  í skólum (náms- og starfsráðgjafar og 

félagsráðgjafar) sinna mikið persónulegri ráðgjöf við nemendur og má halda því fram 

að álag sé meira á náms- og starfsráðgjafa þegar kemur að persónulegri ráðgjöf. Segja 

má, miðað við fyrri umfjöllun, að vanlíðan nemenda sé nokkur þó ekki sé hægt að 

alhæfa um slíkt. Það kemur á óvart hversu opin skólabörn eru fyrir því að leita sér 

ráða hjá námsráðgjöfum. Það að nemendur leiti til námsráðgjafa færir rök fyrir því að 

börn vilja stuðning og leiðsögn innan grunnskóla. Þau virðast þurfa hjálp til að byggja 

upp samskiptahæfni, félagshæfni, sjálfstraust til að þrífast vel í samfélaginu. 

Námsráðgjafar geta hjálpað börnum með því að byggja upp traust og greina líðan 
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þeirra eins og kom fram í fræðilega hlutanum. Þannig hjálpa þeir nemendum að bera 

kennsl á styrkleika sína, efla sjálfsstjórn og stuðla að seiglu. Seigla er getan til að 

takast á við aukið álag án þess að brotna undan því og endurspeglast í sjálfsöryggi, 

sjálfsbjargarviðleitni og getunni til að forðast áhættu eins og greint var frá í fræðilega 

hlutanum.  

Fjallað hefur verið um ýmsar aðferðir til að hjálpa börnum að byggja upp 

seiglu innan skóla. Í niðurstöðum kom fram að námsefni í lífsleikni væri vel til þess 

fallið að hjálpa börnum að byggja upp seiglu. Ef til vill mætti auka seiglu barna með 

markvissari kennslu í lífsleikni frá fyrsta bekk og upp úr. Ég tel þetta mjög heppilega 

leið fyrir grunnskóla að fara með tilliti til þess að til er staðlað námsefni. Að sama 

skapi má halda því fram að æskilegt sé að hafa menntaðan lífsleiknikennara til að 

sinna allri lífsleiknikennslu frá fyrsta upp í tíunda bekk til að veita börnum aðhald og 

stuðning. Í fræðilega hlutanum var greint frá mikilvægi þess að vera í samvinnu við 

heimilin til að hjálpa börnum að byggja upp seiglu. Niðurstöður benda til þess að gott 

starf er unnið með foreldrum innan grunnskóla en þó vil ég meina að það megi gera 

betur og styðja þá enn frekar í uppeldi með fræðslu og ráðgjöf. Ég tel upplýsingaflæði 

vera góða forvörn því þannig geta foreldrar virkjað börnin heima fyrir s.s. ef rætt er 

um samkennd í lífsleikni.  

 Vonandi ná skrif mín að vekja fólk til umhugsunar um seiglu og þá þjónustu 

sem börn fá innan grunnskóla. Umræðan gefur mynd af því, hvernig megi bæta 

þjónustu við börn innan skóla með hliðsjón af seiglu. Ýmsar spurningar hljóta þó að 

vakna og ýmislegt má rannsaka betur. Það væri vert að rannsaka með 

langtímarannsókn áhrif þess að veita stuðning sem forvörn eða sem viðbrögð við 

vanda. Eins væri áhugavert að rannsaka þjónustuveitingu innan skóla og hvernig 

stuðning starfsmenn hljóta. Ég mun setja fram nokkrar tillögur að úrbótum til að 

stuðla að frekari umræðu um þjónustu innan skóla. Með aukinni umræðu og 

rannsóknarvinnu má stuðla að bættri starfsemi skóla og skapa vinnuumhverfi sem 

hjálpar börnum að byggja upp seiglu.  
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6. 1. Tillögur að úrbótum 

Að mínu mati er margt sem gera má betur til að skapa vettvang sem hjálpar börnum 

að byggja upp seiglu. Ég leyfi mér að setja fram nokkrar tillögur að úrbótum en 

frekari útfærslur læt ég öðrum eftir. Þessar tillögur lýsa einungis mínum skoðunum en 

taka þó mið af þeim rökstuðningi sem áður hefur komið fram. Tillögurnar eru ekki 

algildar heldur hugsaðar til að vekja upp umræðu og gagnrýni. Vissulega eru þetta 

ekki altækar lausnir og gagnrýna má áherslu mína á að veita öllum skólabörnum 

þjónustu í stað þess að einblína eingöngu á börn með námsörðugleika eða 

hegðunarerfiðleika.  

 

6. 1. 1. Samhæfð þjónusta 

 

 Stöðluð vinnubrögð allra fagstétta innan grunnskóla á landsvísu 

 

Ég tel að þetta sé mjög æskilegt til að tryggja öllum börnum jafnan aðgang að 

þjónustu á landinu. Með því að samræma þjónustu á landsvísu er verið að leggja 

grunn að gæðastjórnun í grunnskólum. Ég legg til að öll frumvinna námsráðgjafa, 

félagsráðgjafa og sálfræðinga til að mynda verði stöðluð til að jafna rétt skólabarna. 

Hægt er að nota sömu ferla og vinnubrögð óháð stærð stofnanna en ætla má að 

vinnuverkið sjálft verði skalað niður fyrir minni einingar og öfugt. Ég legg að sama 

skapi til að öll teymi innan grunnskóla fylgi ákveðnum stöðlum í sínum 

vinnubrögðum. Á þann hátt er hægt að leggja grunn að hlutverki og skipan allra 

teyma. 

 

6. 1. 2. Stöðugildi félagsráðgjafa 

 

 Félagsráðgjafastaða í alla grunnskóla landsins 

 

Nemendur virðast sækja meira í persónulega ráðgjöf og má halda því fram, líkt og 

fram hefur komið, að vanlíðan barna sé nokkur þó ekki sé hægt að alhæfa um slíkt. 
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Félagsráðgjafar virðast hafa meiri þekkingu til að vinna með foreldrum eins og kom 

fram í niðurstöðum og geta hugsanlega sinnt börnum með greiningu betur. Mér finnst 

eðlilegt að gera kröfu á alla grunnskóla um að ráða inn félagsráðgjafa sem starfa við 

hlið náms- og starfsráðgjafa.  

 

6. 1. 3. Samstarf fagstétta 

 

 Markviss teymisvinna innan allra grunnskóla á landsvísu 

 Samstarf kennara og ráðgjafa í fyrirrúmi 

 

Ég tel æskilegt að teymisvinna sé innan skóla til að bæta þjónustu við nemendur og 

fjölskyldur þeirra. Með nýju stöðugildi félagsráðgjafa innan skólans er hægt að 

mynda teymi fagaðila innan allra grunnskóla til að fá heildarsýn yfir stöðu einstakra 

nemenda sem þarfnast aðstoðar. Á þennan hátt er komið í veg fyrir að sömu mál séu 

til meðferðar á mörgum stöðum og stuðlað  er að árangursríkri þjónustu.  

Ég tel mjög æskilegt að ráðgjafar séu í góðu samstarfi við kennara. Ráðgjafar 

geta þannig fengið upplýsingar frá kennurum um líðan nemenda í kennslustofu. Það 

er mikilvægt að fræða kennara um vinnubrögð ráðgjafa sem eru bundnir 

þagnarskyldu gagnvart nemendum. Kennarar þurfa að skilja að ráðgjafar geta ekki 

upplýst kennara um stöðu nemenda nema þeir veiti leyfi til þess.  

 

6. 1. 4. Þjónusta veitt að fyrra bragði 

 

 Félagsráðgjafar taka regluleg viðtöl við foreldra og börn 

 Sálfræðingar taka reglulega viðtöl við börn 

 

Að mínu mati þarf að veita þjónustu öll grunnskólaárin en ekki bíða eftir að fólk leiti 

sér þjónustu. Því tel ég æskilegt að veita viðtöl reglulega meðfram skólagöngunni 

fyrir nemendur og fjölskyldur þeirra. Með reglulegum viðtölum tel ég að hægt sé að 

virkja félagslegt stuðningsnet barna og foreldra þeirra og byggja upp seiglu í börnum. 
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Ég vil meina að með þessu sé verið að auðvelda börnum og foreldrum þeirra aðgengi 

að ráðgjöf sem stuðlar ennfremur að því, að þau leiti sér þjónustu þegar þess þarf. Ég 

set hér fram mynd til að lýsa hugmyndum mínum myndrænt. Myndin lýsir því 

hvernig skólinn gæti boðið þjónustu til forvarnar að fyrra bragði. 

 

1. bekkur – 6 ára nemendur Barn í viðtal til sálfræðings 

Félagsráðgjafi situr foreldrafund með 

kennara 

5. bekkur – 10 ára nemendur Barn í viðtal til félagsráðgjafa 

8. bekkur – 13 ára nemendur Barn í viðtal til sálfræðings 

Félagsráðgjafi situr foreldrafund með 

kennara 

10. bekkur – 15 ára nemendur Barn í viðtal við félagsráðgjafa og 

námsráðgjafa 

Mynd 6. Þjónusta til forvarnar 

 

Hér er markmiðið að sigta strax út þau börn sem gætu þurft á sérúrræðum að halda 

innan skólans og sjá sálfræðingar um þá greiningarvinnu. Að mínu mati er æskilegt 

að allir nemendur í fyrsta bekk fari í slíkt viðtal til að meta almenna líðan þeirra. Ef 

einhver greining á sér stað, verður komið á samvinnu við félagsráðgjafa og 

námsráðgjafa þar sem nemendur fá skýringu á greiningu sinni og hjálp til að lifa með 

henni. Hér hef ég lýst ákveðinni forvarnarvinnu sem sérfræðingar geta veitt innan 

grunnskóla. Ráðgjafar væru þó alltaf til taks til að sinna málefnum nemenda og 

foreldra þeirra með einstaklingsviðtölum eða hópavinnu. Þessi forvarnarvinna er að 

mínu mati mikilvæg til að nemendur og foreldrar þeirra finni að hægt sé að leita á 

náðir ráðgjafa og að þeir finni traust hjá ráðgjöfum til að vinna fagmannlega að sínum 

málum. Þannig geta ráðgjafar hjálpað nemendum að ná eigin markmiðum, stuðlað að 

bættu sjálfsmati og virðingu og hjálpað þeim að byggja upp eigin seiglu. 
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6. 1. 5. Könnun á líðan nemenda 

 

 Könnun á líðan nemenda lögð fyrir alla bekki 

 

Til að halda ennfremur utan um börnin væri árangursríkt að hafa könnun um líðan  

nemenda eins og einn viðmælandi greindi frá og minnst er á í lögum um grunnskóla. 

Þá gefst félagsráðgjafa tækifæri til að meta vandann og grípa til aðgerða út frá 

upplýsingum nemenda. Þetta er mikilvægt vegna umtalsverðrar vanlíðanar nemenda 

eins og áður hefur verið rætt um.  

 

6. 1. 6. Fræðsluerindi til foreldra 

 

 Náms- og félagsráðgjafar halda fræðsluerindi fyrir foreldra 

 

Ég tel mikilvægt að náms- og félagsráðgjafar séu sýnilegir og áberandi á 

foreldrasamkomum á vegum skólans. Þessu til viðbótar myndu þeir sinna fræðslu til 

foreldra og veita þeim þá þekkingu sem þarf til að ala upp börn á hverju æviskeiði. Ég 

tel þetta geta veitt góða raun þar sem foreldrar hafa hugsanlega ekki þekkingu á 

sálfélagslegum þroskastigum barna (Berk, 2007) eða gagnlegum uppeldiskenningum. 

Hugsanlega þyrfti að beita nýstárlegum aðferðum til  að nálgast foreldra s.s. að virkja 

nýja foreldra (foreldra barna í sex ára bekk) með hópefli á fyrstu uppákomu skólans. 

Þannig væri hægt að byggja upp traust og tengsl í foreldrasamfélaginu og stuðla að 

betri mætingu foreldra á slíkar samkomur.  

 

6. 1. 7. Lífsleikni 

 

 Lífsleikni kennd frá fyrsta bekk og upp í tíunda bekk 

 Lífsleiknikennari sér um alla kennslu í lífsleikni 
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Ég legg til að unnið verði að forvörnum innan grunnskóla til að leggja grunninn að 

félags- og tilfinningalegri færni strax í upphafi skólagöngu. Að mínu mati er lífsleikni 

tilvalin til þess að byggja upp þessa færni og stuðla að seiglu í börnum. Það kom fram 

hjá einum viðmælenda að til er námsefni í lífsleikni frá sex ára bekk og upp úr. 

Viðmælendur mínir greindu bara frá lífsleiknikennslu á unglingastigi og því má telja 

að lífsleiknikennslu yngri nema sé ábótavant.  

Líkt og áður hefur komið fram tel ég ákjósanlegt að hafa lífsleiknikennara 

með einhverja félagslega menntun til að sinna allri lífsleiknikennslu skólans. Með 

félagslegri menntun á ég við hæfni til að nálgast nemendur og ræða opinskátt 

tilfinningar og líðan. Á þann hátt er hægt að koma námsefninu til skila á markvissan 

hátt og mynda traust og tengsl milli nemenda og kennara. Það opnar fyrir umræður í 

tímanum og hjálpar kennaranum að fylgjast með líðan barna og aðstæðum þeirra. 

Þetta er að mínu mati mikilvægt skref til að sporna við áhættuhegðun og veita aukið 

aðhald og stuðning. 

 

6. 1. 8.  Samvera 

 

 Vikulegar samverustundir á sal 

 

Lífsleikni er góður grunnur sem ætti að vera í öllum grunnskólum. Því til viðbótar 

væri hægt að hafa samverustundir á sal einu sinni í viku líkt og einn viðmælandi 

greindi frá. Þar er áhersla lögð á samvinnu og félagslega færni auk þess að læra um 

ákveðin hugtök s.s. ábyrgð, sjálfsaga, samheldni, hugrekki, virðingu, fyrirgefningu, 

tillitsemi, þolinmæði og heiðarleika. Mér finnst þetta hentug aðferð til að virkja börn í 

leik- og söng og kenna þeim mikilvæg hugtök um leið. Hver bekkur hefur þannig 

reglulega skemmtiatriði um eitthvert fyrirfram ákveðið hugtak. Á þennan hátt fær 

sköpunargáfa barna að blómstra auk þess sem þau þjálfa samskipta- og félagslega 

færni sína sem enn og aftur ýtir undir seiglu í börnum.  
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Lokaorð 

Vanlíðan nemenda virðist vera nokkur og því má halda því fram að þörf sé fyrir aukið 

aðhald í skólum. Þrátt fyrir mikla umræðu um vanlíðan barna skal það tekið fram að 

almennt eru íslensk börn ánægð í skólum og eiga gott samband við foreldra sína eins 

og fram kemur í skýrslu um heilsu og lífskjör skólanema á Vesturlöndum („Ánægja 

með skólastarfið”, 2008). Það er hins vegar alltaf hægt að bæta aðstöðu barna í 

skólum enn frekar og virkja enn fremur samvinnu milli heimila og skóla til að hjálpa 

börnum að byggja upp seiglu. Í umfjöllun að ofan kom fram að félagsráðgjafar vinna 

meira með foreldrum en námsráðgjafar og námsráðgjafar töldu sig ekki alltaf hafa 

nægilega þekkingu til að takast á við öll persónuleg mál nemenda. Æskilegt er að fá 

stöðugildi félagsráðgjafa inn í skóla til að aðstoða börn við að byggja upp seiglu og 

stuðla að samvinnu við heimilin. Auk þess er æskilegt að samræma starfs- og 

verklýsingar ráðgjafa. 

 Hægt er að aðstoða börn við að byggja upp seiglu á ýmsa vegu líkt og fram 

hefur komið. Í stuttu máli má segja að seigla sé sá eiginleiki að gefast ekki upp þrátt 

fyrir mótlæti. Því má halda fram, að sjálfstæði barna, jákvætt viðhorf þeirra og trú 

þeirra á eigin getu séu eiginleikar sem telja megi til seiglu. Með því að hjálpa börnum 

að byggja upp þessa eiginleika má hugsanlega sporna við brottfalli þeirra úr 

skólanum og stuðla almennt að betri líðan nemenda.  
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