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Útdráttur
ÁTAK er sértækt stuðningsúrræði fyrir börn, í áhættuhópi vegna slakrar skólasóknar, og
foreldra þeirra. Þetta er þróunarverkefni sem hófst árið 2009 í Þjónustumiðstöð
Laugardals og Háaleitis og hefur verið unnið í samstarfi við grunnskólana á því svæði sem
Þjónustumiðstöðin sinnir. Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort ÁTAK
hafi skilað árangri í bættri skólasókn og skoða upplifun og reynslu allra málsaðila. Þá er
átt við börn, foreldra, aðila frá skólum og starfmenn ÁTAKS. Notast var við blandaðar
rannsóknaraðferðir þar sem tekin voru 5 eigindleg viðtöl og dagálar úr málaskrá
Reykjavíkurborgar voru innihaldsgreindir samkvæmt megindlegum aðferðum. Helstu
niðurstöður sýndu fram á góðan árangur ÁTAKS. Niðurstöður sýndu fram á ákveðna þætti
sem þóttu vera hjálplegir í ÁTAKI en þeir voru agi, aðhald og rammi, sameiginlegu
fundirnir þar sem allir gátu komið sínu á framfæri, ekki síst nemandinn, og að sett séu
raunhæf markmið fyrir nemandann. Einnig var mikilvægt að tekið væri á samskiptavanda
innan fjölskyldunnar, ef þess var þörf, en einn helsti þátturinn sem jók líkur á góðum
áhrifum var að bæði starfsmenn ÁTAKS og unglinga- og félagsráðgjafinn byggðu upp
traust milli sín annars vegar og nemendans og fjölskyldu hans hins vegar. Niðurstöður
sýndu

einnig

að

ÁTAK

getur

nýst

sem

forvörn

gagnvart

frekari

þróun

skólarsóknarvandans. Það getur nýst sem greiningartæki, til dæmis ef að þátttakandi þarf
frekari aðstoð eða sýnir áhættuhegðun. Einnig kom fram mikilvægi eftirfylgdar fyrir
barnið og foreldra eftir þátttöku í ÁTAKI.

Lykilorð: Skólaforðun, ÁTAK, grunnskóli, félagsráðgjöf
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Abstract
ÁTAK is a specific programme of support intended for children, at risk of poor school
attendance, and their parents. This is a development project that began in 2009 in the
Municipal Service Center of Laugardalur and Háaleiti and has been implemented in
collaboration with primary schools in the area of the Service Center. The main objective
of this research is to examine whether ÁTAK has delivered results in improved attendance
and examine the experiences of all parties. This refers to the children, parents and the
staff of the schools and at ÁTAK. A mixed methodology that entails five qualitative
interviews was used and the journals of the register of Reykjavik were content analyzed
under quantitative methods. The main results demonstrated the success of ÁTAK. Results
showed certain aspects that were thought to be helpful in ÁTAK. They were discipline,
support, framework, joint meetings where everyone had a voice , especially the student,
and the establishment of realistic and achievable goals for the student. It was also
important to address any communication problems that may have existed within the
family. The main factor in increasing the likelyhood of a good resolution was trust
between the staff of ÁTAK, the youth counselor and social worker and the student and
his family. Results also showed that the effort may be used as preventive methods against
the further development of school refusal. It can be used as a diagnostic tool, for example,
if a participant needs additional support or shows risk behaviour. Results also noted the
importance of follow-up for the child and the parents after participating in ÁTAK.

Keywords: School refusal, ÁTAK, primary school, social work
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Formáli
Verkefni þetta er 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf
við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi rannsóknar var Dr. Steinunn
Hrafnsdóttir, dósent við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.
Ég vil þakka Steinunni fyrir góða leiðsögn, hvatningu og samstarf við gerð verkefnisins.
Samnemendum mínum og kennurum vil ég þakka samfylgdina í gegnum árin. Valgerði
Einarsdóttur og Jóhannesi Þorsteinssyni þakka ég vandaðan prófarkalestur. Einnig vil ég
þakka Olgu Björg Jónsdóttur, Huldu Björk Finnsdóttur og Unu Björg Bjarnadóttur á
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis fyrir gott og lærdómsríkt samstarf.
Viðmælendum mínum þakka ég kærlega fyrir að gefa sér tíma og að ræða við mig af
hreinskilni. Fjölskyldu minni færi ég einnig mínar bestu þakkir fyrir að vera til staðar og
hafa trú. Einna helst vil ég þó þakka Gísla Jóhannessyni fyrir ómetanlegan stuðning,
hvatningu, umburðarlyndi og styrk sem hann veitti mér á meðan verkefninu stóð.
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1 Inngangur
Slök skólasókn getur oft verið merki um undirliggjandi áhættuhegðun eða fjölþættan
vanda. Markvisst inngrip til að bæta skólasókn með stuðningi við nemanda og foreldra
getur haft mikið forvarnargildi fyrir einstaklinginn og fjölskyldu hans.
Skólaforðun (e. school refusal) er tiltölulega nýtt hugtak á Íslandi en töluvert hefur
verið fjallað um brottfall á síðustu árum. Skólaforðun á við þegar börn á aldrinum 5-17
ára annaðhvort neita að mæta í skólann eða eiga erfitt með að dvelja í skóla allan
skóladaginn. Afleiðingar skólaforðunarhegðunar geta orðið alvarlegar án inngrips, til
skamms tíma- og/eða lengri. Skólaforðun getur verið undanfari brottfalls í framhaldsskóla
ef ekki er gripið inn í (Chitiyo og Wheeler, 2006; Nuttall og Woods, 2013). Brottfall úr námi
í framhaldsskólum er hátt á Íslandi í samanburði við hin 34 aðildarríki OECD (e. The
Organisation for Economic Co-operation and Development). Í skýrslu OECD frá árinu 2011
um samanburð á brottfalli úr framhaldsskólum kemur fram að frá árinu 2000 hefur
brottfallið haldist stöðugt í 30% á Íslandi (OECD, 2011).
Fyrri námsárangur hefur mikið forspárgildi um brottfall en bakgrunnur ungmenna og
aðrir utanaðkomandi þættir eru einnig sterkir áhrifavaldar. Foreldrar og fjölskyldur eru
stór áhrifaþáttur í brotthvarfi en gildismat, stuðningur og menntun foreldra eru allt þættir
sem hafa áhrif á hvort ungmenni hættir í námi (Rumberger og Lim, 2008).
Ritgerð þessi fjallar um verkefnið ÁTAK sem er sértækt stuðningsúrræði fyrir börn í
áhættuhópi vegna slakrar skólasóknar. ÁTAK er þróunarverkefni sem hófst árið 2009 í
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis og hefur verið unnið í samstarfi við grunnskólana
á því svæði sem Þjónustumiðstöðin sinnir.
Rannsakandi hafði ákveðið að skipta um ritgerðarefni í upphafi annar en fyrra
ritgerðarefnið hafði snúist um ungt fólk 16-24 ára, sem hvorki væri í námi né vinnu og
tengdist ekki hinum hefðbundnu kerfum líkt og félagsþjónustu. Rannsakandi fékk þá í
hendurnar frá félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands, núverandi viðfangsefni og átti það vel
við fyrra efnið sem tengist áhugasviði rannsakanda. Rannsakandi telur að rannsóknin sé
mikilvæg, annars vegar til að varpa ljósi á verkefnið ÁTAK og hvort að það beri árangur og
ef svo er þá hvort fleiri þjónustumiðstöðvar gætu einnig notað það. Hins vegar til að vekja
9

athygli á hugtakinu skólaforðun og að það verði hluti að umræðunni um brottfall
framhaldsskólanema. Það er margt sem bendir til þess að hægt sé að grípa fyrr inn í hjá
þeim nemendum sem eru í brottfallshættu og með aukinni þekkingu má gera enn betur
(Maynard, Brendel, Bulanda, Heyne, Thompson og Pigott, 2015).

1.1 Markmið, tilgangur og rannsóknarspurningar
Verkefnið er rannsókn á ÁTAKI sem er sértækt stuðningsúrræði fyrir börn í áhættuhópi
vegna slakrar skólasóknar. Markmið og tilgangur rannsóknar er að kanna árangur af ÁTAKI
og sjá hver upplifun þátttakenda, starfsmanna, skólanna og aðstandenda er af verkefninu.
Til að ná fram þeim upplýsingum sem óskað var eftir með rannsókninni, voru
eftirfarandi spurningar settar fram:


Hefur ÁTAK skilað árangri með bættri skólasókn?



Hver er reynsla allra málsaðila (barns, foreldra, skólans og starfsmanns ÁTAKS) af
ÁTAKI?



Kom inngripið að gagni fyrir barnið?

Við gerð þessarar rannsóknar var notaður fjöldi heimilda sem tengist viðfangsefninu,
bæði bækur og ritrýndar vísindagreinar. Við gagnaöflun var notast við fyrirliggjandi gögn
úr málaskrá Reykjavíkurborgar en í henni má finna dagála, skýrslur og annað sem snertir
hvert mál fyrir sig. Einnig voru tekin fimm eigindleg viðtöl, eitt viðtal var tekið við fyrrum
þátttakanda í ÁTAKI og annað við foreldri hans. Viðtal var við starfsmann verkefnis og
aðila frá skóla sem hefur tekið þátt í ÁTAKI í nokkur ár. Einnig var tekið upplýsinga- og
rýnihópaviðtal við aðstandendur verkefnisins en það var gert meðal annars til að afla
upplýsinga en engar opinberar heimildir eru til um ÁTAK. Hins vegar unnu aðstandendur
verkefnisins skýrslu árið 2011 um verkefnið en hún er óbirt. Upplýsingar sem birtast í
ritgerðinni um ÁTAK koma úr skýrslunni frá 2011, kynningarglærum um ÁTAK frá 2015 og
frá munnlegum heimildum úr viðtölunum sem tekin voru fyrir rannsóknina.
1.1.1 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla ásamt umræðu og lokaorðum. Í öðrum kafla er farið
yfir sögu og þróun ÁTAKS frá upphafi til dagsins í dag. Einnig er gerð grein fyrir fræðilegri
þekkingu um efnið, hugmyndafræðilegum grunni og kynnt verður rannsókn Nuttall og
Woods en niðurstöður hennar styðja við það sem ÁTAK hefur verið að gera.
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Í þriðja kafla er fjallað um þjónustumiðstöðvarnar, umgjörðina sem þær veita og aðra
aðila sem koma oft að málum barnanna, sem eru þeim til ráðgjafar eða sem eiga hlut að
máli. Þar má meðal annars nefna Unglingasmiðjur, atvinnutengt nám og
Fjölskyldumiðstöðina.
Í fjórða kafla verður farið yfir þær aðferðir sem valdar voru og framkvæmd
rannsóknar. Einnig verður fjallað um siðferði og takmarkanir á rannsókninni.
Í fimmta kafla er farið yfir helstu niðurstöður en hann skiptist í tvennt. Annars vegar
eru niðurstöður úr málaskrám Reykjavíkurborgar og hins vegar umfjöllun um þemu sem
komu fram í viðtölum.
Í umræðukafla er farið dýpra í niðurstöður og þær tengdar við fræðilega umfjöllun
ritgerðar. Að síðustu eru lokaorð þar sem helstu atriði eru dregin saman.

11

2 Sögulegur og fræðilegur grunnur
Hér verður fjallað um upphaf og þróun ÁTAKS. Ekki hefur áður verið fjallað um verkefnið
opinberlega. Hins vegar var gerð var skýrsla árið 2011 á Þjónustumiðstöð Laugardals og
Háaleitis um það. Það verður stuðst við hana og kynningarglærur frá 2015 um ÁTAK,
ásamt því að notast verður við munnlegar heimildir aðstandenda og starfsmanns
verkefnisins.
Verkefnið Átak byggir á ýmsum kenningum og stuðst hefur verið við vissa
hugmyndafræði í nálgun vinnunnar frá upphafi. Í þessum kafla verður fjallað um
kenningarnar og hugmyndafræðina og þeim gerð skil. Þar ber helst að nefna valdeflingu,
þverfaglegt samstarf, tengslakenningar og fjölskylduna.

2.1 Þróun og sögulegt yfirgrip ÁTAKS
ÁTAK er sértækt stuðningsúrræði fyrir börn í áhættuhópi vegna slakrar skólasóknar og
foreldra þeirra. Slök skólasókn getur oft verið merki um undirliggjandi áhættuhegðun eða
fjölþættan vanda einstaklingsins eða fjölskyldu hans. Markvisst inngrip til að bæta
skólasókn með stuðningi við nemanda og foreldra getur haft mikið forvarnargildi fyrir
einstaklinginn og fjölskyldu hans. ÁTAK er þróunarverkefni sem hófst árið 2009 í
Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis og hefur verið unnið í samstarfi við grunnskólana
á því svæði sem Þjónustumiðstöðin sinnir.
ÁTAK byggir á reynslu af verkefnum, sem áður voru í gangi og faglegum grunni og
reynslu þeirra sem koma að verkefninu í starfi með nemendum og foreldrum til að
bregðast við slakri skólasókn. Markmið ÁTAKS hefur frá upphafi verið að veita aðstoð sem
gæti haft í för með sér jákvæðar breytingar og aukin lífsgæði til lengri tíma (Hildur Ýr
Hjálmarsdóttir, Olga Björg Jónsdóttir, Ragnheiður Guðsteinsdóttir og Una Björg
Bjarnadóttir, 2011; Reykjavíkurborg, 2004). Að baki verkefnisins stóðu kennsluráðgjafi
sem hefur reynslu af að vinna sem kennari, náms-og starfsráðgjafi og skólastjórnandi og
tveir félagsráðgjafar. Annar þeirra er einnig unglingaráðgjafi og báðir með langa reynslu í
starfi með einstaklingum og fjölskyldum sem eru að takast á við fjölþættan vanda og við
framkvæmd stuðningsþjónustu. Þarna mættust fagaðilar með mikla reynslu sem stóðu
frammi fyrir eftirspurn eftir aðstoð og stuðningi gagnvart nemendum sem voru í vanda
13

með skólasókn. Þeir unnu verkefnið út frá þörf, reynslu sinni og þekkingu. Á sama tíma
komu fram verklagsreglur Skóla- og frístundasviðs og Velferðarsviðs Reykjavíkur um
þjónustu við grunnskólanemendur með fjölþættan vanda sem varð grunnur að verkefninu
ÁTAK. Áður en þjónustumiðstöðvarnar komu til árið 2005 fóru mismunandi stofnanir með
málefni fjölskyldna. Oft gat reynst erfitt að finna lausnir því boðleiðir voru langar og
starfsfólk bundið trúnaði við sína stofnun. Með stofnun þjónustumiðstöðvanna varð
auðveldara fyrir mismunandi fagstéttir að vinna saman og þjónustan, við fjölskyldur
sérstaklega, færðist nær þeim (Hulda Björk Finnsdóttir, Olga Björg Jónsdóttir og Una
Björg Bjarnadóttir, munnleg heimild, 23. október 2015). Ítarlegar verður fjallað um
verklagsreglurnar í kaflanum: Lagalegur bakgrunnur.
Kennarar grunnskóla skrá reglulega upplýsingar um skólasókn nemenda í upplýsingaog námskerfið Mentor og foreldrar geta þannig fylgst með ástundun og námi barna sinna.
Ef einkunn í skólasókn nær ákveðnu lágmarki er unnið að því innan skólans að styðja
nemandann og foreldra til að bæta úr stöðunni. Stundum dugar það ekki til og ákveðinn
hluti nemenda þarf annars konar stuðning eða úrræði en það sem býðst af hálfu skólans.
Oft hefur verið leitað til Þjónustumiðstöðvarinnar í Laugardal og Háaleiti eftir aðstoð fyrir
þennan hóp nemenda. Á þessum grunni var stuðningsúrræðið Átak vegna skólasóknar
þróað, veturinn 2009-2010 í Þjónustumiðstöðinni Laugardal og Háaleiti. Áhersla var lögð
á líðan og skólasókn nemandans og gerður var samstarfssamningur milli skóla, heimilis og
ÞLH í hverju máli fyrir sig. Í byrjun var sótt um styrk í Atvinnuátakssjóð Reykjavíkurborgar
og Vinnumálastofnunar og starfsmaður var ráðinn í 6 mánuði. Úrræðið var einnig styrkt
af Atvinnuleysistryggingasjóði. Í átaksteyminu voru tveir félagsráðgjafar og einn
kennsluráðgjafi sem skiptu með sér umsjón mála ásamt starfsmanni (Hildur Ýr
Hjálmarsdóttir o.fl., 2011).
Í óbirtri skýrslu um ÁTAK frá 2011 voru sett fram megineinkenni úrræðis:


Nemandinn setti sér markmið í upphafi ÁTAKS um að bæta skólasókn sína.



Foreldrar fengu uppeldisráðgjöf og stuðning.



Árangur ÁTAKS var metinn jafnt og þétt á stöðufundum samstarfsaðila.



Ef enginn árangur var milli funda, hætti ÁTAK og annarra leiða var leitað.
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ÁTAK stóð oftast yfir í fjórar vikur þar sem stuðningur og ráðgjöf var veitt í
ákveðinn tíma samkvæmt samningi milli samstarfsaðila.
(Hildur Ýr Hjálmarsdóttir o.fl., 2011)

Langflestir nemendanna sem tóku þátt í ÁTAKI á þessu tímabili náðu að bæta
skólasókn sína umtalsvert og náðu tilsettum markmiðum. Við vinnslu allra mála komu
fram nýjar upplýsingar um líðan, hindranir og stöðu nemandans, bæði í skóla og daglegu
lífi sem oft var hægt að bæta úr með samvinnu og stuðningi samstarfsaðila. Almenn
ánægja var meðal foreldra og aðila skólans með ÁTAK og í nokkrum tilfellum var úrræðið
til þess að foreldrar fengu áframhaldandi þjónustu eða aðstoð hjá Þjónustumiðstöðinni.
Vorið 2010 var ÁTAKI vegna skólasóknar lokið að sinni vegna fjárskorts. Hins vegar sat
eftir þekking og reynsla sem aðstandendum ÁTAKS þótti mikilvægt að nýta og þróa áfram.
Einnig var þörf fyrir aukna þjónustu í víðara samhengi og þá sérstaklega í málum
einstaklinga og fjölskyldna sem virtust þurfa langvarandi þjónustu þar sem stundum var
um að ræða flóknar félagslegar aðstæður. Hugmyndin var að nýta reynslu, þekkingu, ferli
og vinnulag ÁTAKS og þróa það áfram fyrir mun víðara svið og óháð aldri. Úrræðið stóð
yfir í 6 mánuði, frá desember 2010 til júní 2011. Sótt var um styrk vegna atvinnuátaks til
Reykjavíkurborgar og Vinnumálastofnunar haustið 2010. Einn starfsmaður var ráðinn í
100% starf sem vann bæði á vettvangi og innanhúss á Þjónustumiðstöðinni en
starfsmaðurinn

var

ráðinn

af

atvinnuleysisskrá

og

úrræðið

var

styrkt

af

Atvinnuleysistryggingarsjóði.
Úrræðið fékk vinnuheitið Virkni-Velferð-Vellíðan, hér eftir skammstafað VVV, þar sem
þessir þættir, virkni, velferð og vellíðan voru hafðir að leiðarljósi. Stuðlað var að árangri
með stuttu, markvissu inngripi í samstarfi við félagsráðgjafa eða aðra sérfræðinga sem
voru að vinna í málum einstaklinga. Við þetta verkefni voru mun fleiri samstarfsaðilar en
höfðu verið í ÁTAKI vegna skólasóknar. Úrræðið náði yfir fleiri svið velferðarkerfisins og
stofnanir sem notendur höfðu leitað til vegna mála sem þeir voru að takast á við. Svo
dæmi sé nefnt var stutt við foreldri til að mæta á fund í skóla vegna barns, ráðgjöf og
stuðningur við barn og foreldra vegna skólasóknar barns, hvatning við einstakling til að
skipuleggja fjármál og komast til Umboðsmanns skuldara.
Fjöldi annarra verkefna kom á borð VVV og málstjóri bar ábyrgð á vinnslu máls, sótti
um úrræði í samráði við notanda og stýrði því. Gert var samkomulag um félagslega ráðgjöf
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í samvinnu við notanda þar sem markmið voru skilgreind og umfang þjónustu var ákveðið.
Málstjóri var í flestum tilfellum félagsráðgjafi og sá hann um að handleiða og leiðbeina
starfsmanni sem síðan sá um að framfylgja þjónustu. Í þá 6 mánuði sem VVV stóð yfir
bárust 22 umsóknir um þjónustu sem allar voru samþykktar til vinnslu og var reynslan góð
að mati þeirra sem stóðu að verkefninu. Málstjórar fylgdu sínum málum eftir og í sumum
tilfellum var vísað í önnur úrræði, eftir að máli lauk hjá VVV, sem eftirfylgni. Í öðrum var
notanda kynntur möguleiki á frekari stuðningi þegar markmiðum var náð en viðkomandi
nýtti sér það ekki.
Reynslan af VVV var góð að mati þeirra sem stóðu að verkefninu og notenda þess.
Vinnulagið og ferlarnir sem komu úr Átaki vegna skólasóknar og VVV gáfu góða raun. Með
þeim var hægt að sinna þörfum notenda betur, með öflugu inngripi í stuttan tíma þar sem
markmið notandans voru skilgreind og unnið markvisst að þeim. Staðan var metin
reglulega og þannig var hægt að meta hvort bæta þyrfti einhverju við eða draga úr
þjónustu og staðan metin aftur í lokin. Upplýsingar sem komu fram við vinnslu mála gátu
varpað nýju sjónarhorni á stöðu eða aðstæður og þannig var hægt að stuðla að auknum
lífsgæðum með hjálp til sjálfshjálpar, ekki síst í langvinnum málum. Einn helsti
ávinningurinn var að hægt var að draga úr þjónustu eða að ekki var lengur þörf á henni.
Á þessum tíma var haldið áfram þjónustu við börn í vanda vegna skólasóknar og ÁTAK
hélt áfram og þróaðist í þá mynd sem það er í dag (Hildur Ýr Hjálmarsdóttir o.fl, 2011).
2.1.1 ÁTAK í núverandi mynd
Þó ýmislegt hafi breyst í gegnum árin hefur meginumgjörð, vinnulag og ferli ÁTAKS haldist
og aðeins bæst við. Lögð er áhersla á náið samstarf við foreldra barnsins og þá aðila sem
koma að málinu en það eru fulltrúar frá skóla og þjónustumiðstöð. Þegar skóli telur að
þær aðgerðir og stuðningur sem gripið hefur verið til í skólanum og á heimili til að bæta
skólasókn nemanda skili ekki árangri og séu fullreyndar, er gripið til ÁTAKS. ÁTAK veitir
öfluga, tímabundna stuðningsþjónustu fyrir nemanda, foreldra og heimili. Þá er gerður
samningur þar sem ábyrgð allra aðila kemur fram til að bæta skólasókn og ástundun
nemandans. Foreldrum er veitt tilsjón og/eða aðstoð við uppeldi og aðbúnað barnsins en
miðað er við mánaðartíma. Barninu er veitt persónuleg ráðgjöf með fundum, símtölum
og fleiru. Teknar eru fimm vikur í öflugu inngripi en svo er gert ráð fyrir tveimur mánuðum
í eftirfylgd en misjafnt er hvort það er nýtt. Þörfin á eftirfylgd er metin eftir hverju máli
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fyrir sig. ÁTAK er lokastigið áður en farið er með mál barnsins til barnaverndar. Í sumum
tilfellum er hægt að vísa máli í önnur úrræði sem áframhald eða sem önnur lausn
(Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis, 2015).
Frá upphafi hafa tæplega 30 fjölskyldur tekið þátt í ÁTAKI og hefur það fest sig í sessi
hjá skólum sem hafa nýtt þjónustuna. Núorðið er starfsgildið fyrir starfsmann ÁTAKS hluti
af stuðningsþjónustu innan þjónustumiðstöðvarinnar (Olga Björg Jónsdóttir, Munnleg
heimild, 23. október 2015).
2.1.2 Starfsmenn ÁTAKS
Á hverjum tíma hefur verið einn starfsmaður en á tímabili voru tveir. Ætlunin var að hafa
ávalt tvo starfsmenn en ekki var til nægjanlegt fjármagn. Einnig höfðu aðrir þættir áhrif,
til dæmis vinnutími og samsetning starfsmannahóps. Það reynir töluvert á hæfni
starfsmanns en það kom fram í viðtölum við starfsmann og í rýnihópi en hann þarf að
byggja upp traust, bæði við foreldrið og ekki síst við barnið.
Starfsmaðurinn hringir á morgnana í barnið eða kemur á heimili ef ekki er svarað. Eftir
samkomulagi þá hittir hann barnið, allt frá því daglega til einu sinni í viku. Misjafnt er hvað
þau gera saman og fer það eftir einstaklingnum, áhugamálum og aðstæðum. Stundum er
markmiðið að rjúfa félagslega einangrun og jafnvel að fara út úr húsi eftir langa inniveru.
Þá er farið í göngutúr, horft á dvd, bogfimi, bíltúra, bíó, ísbíltúra, ferð í bakarí eða hvað
eina sem barnið fæst til að gera. Það er ekki síst á þessum stundum sem traust og trúnaður
myndast og persónuleg samtöl geta átt sér stað.
Að sama skapi er starfsmaðurinn í samskiptum við foreldrana en þó ekki eins mikið
því félags- og unglingaráðgjafinn sinnir þeim einnig. Hins vegar er starfsmaðurinn sá aðili
sem fer inn á heimilið og aðstoðar við að koma stundaskrá og rútínu í ferli. Foreldrarnir
eiga þess kost að hringja í hann og ræða um barnið eða ef eitthvað kemur upp á (Hildur
Ýr Hjálmarsdóttir o.fl, 2011; Hulda Björk Finnsdóttir, Olga Björg Jónsdóttir og Una Björg
Bjarnadóttir, munnleg heimild, 23. október 2015; „Anna Sigurðardóttir“, munnleg
heimild, 9 október 2015).
2.1.3 Lagalegur bakgrunnur
Lagaleg umgjörð ÁTAKS er skýr og í þessum kafla verður útskýrt undir hvaða laga- og
regluákvæðum verkefnið hefur verið unnið.
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Lög um grunnskóla frá 2008 kveða á um ábyrgð nemenda og foreldra gagnvart
skólasókn og námi. 14. og 15. gr. fjalla meðal annars um skyldu nemandans til að stunda
nám, fara að reglum skólans og ábyrgð hans á hegðun sinni og ástundun. 18. gr. sömu
laga fjallar um ábyrgð foreldra á skólagöngu barna sinna, námi þeirra, skólasókn, að þau
mæti úthvíld og fylgi skólareglum. Einnig kemur fram í 19. gr. að „Verði misbrestur á
skólasókn skólaskylds barns, án þess að veikindi eða aðrar gildar ástæður hamli, skal
skólastjóri leita lausna eða taka ákvörðun um úrbætur“.
Framkvæmd ÁTAKS er byggð á reglum um stuðningsþjónustu í Reykjavík. Þar er
kveðið á um persónulega ráðgjöf, tilsjón og að veita skuli aukinn stuðning eða aðstoð
umfram grunnþjónustu. Aðstæður umsækjanda eru metnar á grundvelli matskerfis sem
tilgreint er í reglunum um stuðningsþjónustu. Gerður er þjónustusamningur áður en
þjónustan hefst þar sem tilgreint er umfang, tilgangur, hvernig settum markmiðum er
náð, tímafjöldi og gildistími (Reglur um stuðningsþjónustu í Reykjavík, 2012).
Í 28. gr. barnalaga nr. 76 frá 2003 er kveðið á um foreldraskyldur og forsjá barns. Þar
kemur fram skylda foreldra til að gegna forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best
hentar hag barns og þörfum. Einnig kemur fram að „foreldrum ber að afla barni sínu
lögmæltrar fræðslu og ala með því iðjusemi og siðgæði. Foreldrum ber að stuðla eftir
mætti að því að barn þeirra fái menntun og starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þess og
áhugamál“.
Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40 frá 1991 kveða á um samvinnu opinberra
aðila sem fást við verkefni sem tengjast henni. Að þeir skulu hafa sem nánasta samvinnu
bæði hvað varðar skipulag þjónustu og málefni einstakra skjólstæðinga. Einnig er fjallað
um að þegar málefni skjólstæðings er til meðferðar hjá fleiri en einni stofnun skal um það
höfð samvinna milli þeirra og að veittar séu gagnkvæmar upplýsingar eftir því sem
nauðsynlegt er, þó þannig að gætt sé trúnaðar gagnvart skjólstæðingi.
Umgjörð ÁTAKS kemur þó að mestu frá verklagsreglum skóla- og frístundasviðs og
Velferðarsviðs um þjónustu fyrir grunnskólanema með fjölþættan vanda. Markmið
verklagsreglnanna er að skýra ábyrgð einstakra stofnana Reykjavíkurborgar við vinnslu
mála þar sem vandi nemenda er alvarlegur og fjölþættur. Með verklagsreglunum ætti að
skapast vinnulag sem tryggir skilvirka samvinnu stofnana þannig að hlutverk aðila séu skýr
og markmið skilgreind. Þar er farið sérstaklega yfir viðbrögð við skólasóknar- og
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ástundunarvanda nemenda og þátt hvers aðila fyrir sig. Verklagsreglur um viðbrögð við
skólasóknar- og ástundunarvanda nemanda er í 8 liðum, líkt og sjá má á mynd 1. og mynd
2. (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur/ Velferðarsvið Reykjavíkur, 2012).
Í lið 5 er fjallað um að ef viðunandi árangur næst ekki innan skólans og með þeim
úrræðum sem hafa verið reynd þá leiti skólastjóri og/eða foreldrar ráðgjafar og þjónustu
frá þjónustumiðstöð hverfisins. Þar sem Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur
úrræði sem er ÁTAK þá er óskað eftir því. Liðir 5. og 6. í verklagsreglunum eiga við ÁTAK.
Unnið er að lausn málsins með fulltrúum þjónustumiðstöðvar, samkvæmt lið 6. Oft
leysast málin á þessu stigi en ef ekki þá þarf að tilkynna málin til barnaverndar (Skóla- og
frístundasvið Reykjavíkur/ Velferðarsvið Reykjavíkur, 2012).
Þeim aðilum sem koma að þessum tilteknu málum ber lagaleg skylda til þess að
tilkynna til barnaverndar ef úrræðin hafa ekki skilað árangri og barnið á enn í vanda með
skólasókn og ástundun. Það kemur fram í 17. gr. barnaverndarlaga nr. 80 frá 2002 sem
kveður á um tilkynningarskyldu þeirra sem hafa afskipti af börnum og þar undir falla
meðal annars kennarar og félagsráðgjafar.

Mynd 1. Verklag þjónustu við grunnskólanemanda með skólarsóknar- og ástundunarvanda.
(Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur/ Velferðarsvið Reykjavíkur, 2012).

19

Mynd 2. Yfirlitsmynd yfir verklag þjónustu við grunnskólanemanda með skólarsóknar- og
ástundunarvanda. (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur/ Velferðarsvið Reykjavíkur, 2012).

2.1.4 Áfram verkefnið
Áfram er þróunarverkefni sem er samstarfsverkefni Háaleitisskóla, Laugalækjarskóla,
Fjölbrautarskólans við Ármúla (F.Á.) og Þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis.
Nokkrir þátttakendur í ÁTAKI hafa tekið síðar þátt í Áfram verkefninu. Áfram er byggt á
sama grunni og ÁTAK og sýnir ágætlega hvernig hægt er að nýta umgjörðina áfram sem
verkefnið hefur skapað.
Verkefnið varð til í kjölfarið af því að náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla, í því hverfi
sem ÞLH sinnir, hafði samband við kennsluráðgjafa ÁTAKS og lýsti áhyggjum af vegferð
nokkurra nemenda sinna í framhaldsskóla sem höfðu sögu um vanlíðan og náms- eða
skólasóknarvanda. Umræða skapaðist um að það skorti úrræði sem væri líkt ÁTAKI fyrir
nemendur sem væru að byrja í framhaldsskóla, úrræði sem veitti aðhald, stuðning og
ráðgjöf. Kennsluráðgjafinn, náms- og starfsráðgjafinn og yfirmaður á ÞLH mótuðu í
sameiningu verkefnið Áfram og gerður var samningur við F.Á. (Una Björg Bjarnadóttir,
munnleg heimild, 23. október 2015).
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Námsráðgjafar
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Þjónustumiðstöðvarinnar fara yfir þetta val og samþykkja. Að vetrinum eru haldnir tveir
stöðufundir þar sem fulltrúar F.Á. og þjónustumiðstöðvar hitta nemendurna og
foreldrana. Þess utan eru haldnir fundir með nemendum eftir þörfum í F.Á. og í
þjónustumiðstöðinni. Vorið 2014 bárust þrettán umsóknir um Áfram verkefnið. Af
þessum þrettán var þremur hafnað þar sem nemendurnir bjuggu utan þjónustusvæðis
þjónustumiðstöðvarinnar. Þá kom einn þessara nemenda ekki í skólann. Skólaárið 2013 –
2014 voru tíu nemendur í Áfram verkefninu. Þrír óskuðu ekki eftir skólavist í F.Á. haustið
2014 og einn nemandi hætti. Fimm töldust útskrifaðir og aðeins einn hélt áfram í
verkefninu. Alls voru því tíu nemendur í þessu verkefni sl. vetur. Einn hætti í F.Á. á
haustönn og tveir snemma á vorönninni, þar af var annar sá sem hafði haldið áfram frá
fyrra ári. Allir þessir nemendur fengu áfram stuðning frá þjónustumiðstöðinni. Aðrir
nemendur luku skólaárinu og hafa valið námsfög fyrir haustönn 2015. Þrír nemendur
verða í Áfram verkefninu á næstu önn en aðrir eru útskrifaðir og er metið svo að þeir þurfi
ekki lengur þetta mikla aðhald. Búast má við að um tíu nemendur bætist við vorið 2015
(Fjölbrautarskólinn við Ármúla, 2015).

2.2 Kenningar og hugmyndafræðileg nálgun
Til að byggja fræðilegan grunn verkefnis verður fjallað um hinar ýmsu kenningar og
hugmyndafræði sem ÁTAK byggir á. Þar má nefna valdeflingu (e. empowerment) og
lausnamiðaða nálgun (e. solution focused approach). Þverfaglegt samstarf og tvær helstu
kerfiskenningarnar verða teknar fyrir, almenn kerfiskenning (e. general systems theory)
og vistfræðikenning (e. ecological theory) en þær gefa góða mynd af því hvernig horft er
á alla þætti málsins og kerfin sem einstaklingurinn tilheyrir. Fjallað verður um tengsl og
fjölskylduna en rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þessara þátta í skólagöngu barna
og ungmenna. Í upphafi er grunnurinn lagður að framtíðinni og í ÁTAKI er langoftast unnið
bæði með nemendunum og foreldrum þeirra. Skólaforðunarhegðun (e. school refusal
behavior) verður útskýrð en það er sá vandi sem getur verið að baki þegar nemendur
þurfa að fá aðstoð frá ÁTAKI. Að lokum er umfjöllun um félagsráðgjöf en ÁTAK er að
mörgu leyti dæmigert félagsráðgjafaverkefni og tveir félagsráðgjafar hafa komið að
verkefninu frá upphafi og haft áhrif á þróun þess og umgjörð.
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2.2.1 Valdefling og lausnamiðuð nálgun
Valdefling snýst um að efla einstaklinginn til að öðlast betri stjórn á eigin lífi, styrkja getu
viðkomandi til að takast á við vandann sem hann stendur frammi fyrir. Þeir sem nýta
valdeflingu í starfi sínu leitast við að styrkja viðkomandi til sjálfshjálpar enda viti hann
sjálfur hvað sé honum heillavænlegast. Markmið valdeflingar er að efla félagslega stöðu
viðkomandi og þannig bæta lífskjör hans. Valdefling snýst um þá hugmynd að fólk öðlist
meiri stjórn á eigin lífi og unnið er að því að styrkja þætti eins og sjálfsmynd fólks,
sjálfstraust, félagslega stöðu, sjálfsvirðingu og lífsgæði (Hanna Björg Sigurjónsdóttir,
2005; Thompson, 2009). Þetta hefur verið grunnurinn í ÁTAKI frá upphafi og hefur mótað
verkefnið meira en aðrir þættir (Olga Björg Jónsdóttir, munnleg heimild, 23. október
2015).
Valdefling er margslungin og stundum hefur hún verið einfölduð á þann máta að
valdið getur misskilningi. Með valdeflingu er reynt að forðast að viðkomandi verði háður
þjónustunni eða upplifi sig ósjálfbjarga heldur sé meðvitaður um sína eigin styrkleika til
að ráða fram úr aðstæðum. Unnið er að lausn vandans með viðkomandi í aðstæðunum í
stað þess að taka hann úr aðstæðum eða leysa úr vandanum fyrir hann. Það getur
mögulega veitt tímabundna lausn en árangursríkara getur verið að virkja viðkomandi og
finna í sameiningu verkfæri sem hann getur notað ef hann skyldi standa frammi fyrir sama
vanda á ný (Thompson, 2010). Í ÁTAKI er lögð áhersla á að virkja nemandann og foreldra
hans inn á heimilinu, sem og í skólanum. Með einstaklingsvinnunni og þeim verkfærum
sem fylgja ÁTAKI er lagt upp með að fjölskyldan geti tekið á vandanum í sameiningu, með
þeim stuðningi sem þau þurfa (Hulda Björk Finnsdóttir, Olga Björg Jónsdóttir og Una Björg
Bjarnadóttir, munnleg heimild, 23. október 2015).
Ein hlið valdeflingar er að horfa á vandann út frá samspili aðstæðna í samfélagi,
nærumhverfi og persónulegra þátta í stað þess að álykta að vandinn liggi einvörðungu
innra með viðkomandi líkt og oft var gert áður fyrr. Þá er hlutverk fagaðilans að vera
hvetjandi og beina viðkomandi í jákvæðan farveg til þess að koma fram breytingum í eigin
lífi. Valdefling er lausnamiðuð nálgun sem stundum býður upp á óhefðbundari tækifæri
og úrlausnir sem geta betur mætt þörfum einstaklinganna. Unnið er út frá því að hver
einstaklingur hefur hæfileika, styrkleika, ýmsa möguleika og getu. Sambandið milli

22

skjólstæðingsins og fagaðilans eða starfsmanns getur hjálpað við að virkja þessa eiginleika
(Norton, 2012; Thompson, 2010).
Lausnamiðuð nálgun (e. solution-focused work) er líkt og rauður þráður í ÁTAKS
málum, frá upphafi til enda. Málin eru mismunandi, hvert af öðru og hver einstaklingur
þarf mismunandi nálgun. Í lausnamiðaðri nálgun er litið svo á að einstaklingurinn búi
sjálfur yfir lausn á þeim vanda sem hann stendur frammi fyrir og stundum þarf hann
stuðning við að finna lausnina. Áhersla er lögð á styrkleika einstaklingsins, getu hans til að
taka eigin ákvarðanir og seiglu á erfiðum tímum. Horft er til lausna fremur en að einblína
á vandann (Gitterman og Heller, 2011).
2.2.2 Þverfaglegt samstarf
Eitt af því sem lagt hefur verið einna mest upp úr í verkefninu Átaki er góð samvinna
Þjónustumiðstöðvar Laugardals og Háaleitis, skólans og heimilis. Aðstandendur
verkefnisins hafa frá upphafi unnið þétt saman en verið með mismunandi bakgrunn.
Þekking og reynsla úr félagsráðgjöf, skólaumhverfi og Þjónustumiðstöð hefur skapað
grunninn og umgjörðina að Átaki (Hulda Björk Finnsdóttir, Olga Björg Jónsdóttir og Una
Björg Bjarnadóttir, munnleg heimild, 23. október 2015).
Þverfagleg teymisvinna krefst þess að sérfræðingar deili upplýsingum markvisst sín á
milli, auk þess sem ákveðin skörun milli faggreina og hlutverka á sér stað. Þetta felur
jafnframt í sér að meðlimir teymisins leiðbeini, læri og vinni saman þvert á eigin faglegu
mörk í þeim tilgangi að veita samhæfða og samþætta þjónustu. Lykilatriðin eru
sameiginleg markmið, upplýsingamiðlun og samstarf (Guðrún Þorsteinsdóttir, Hrönn
Björnsdóttir og Sigríður María Játvarðardóttir, 2006).
2.2.3 Almenna kerfiskenningin
Í ÁTAKI eru foreldrarnir mikilvægur hlekkur til þess að bæta skólasókn og ástundun
barnsins og litið er á samspilið milli foreldra og barnsins sem veigamikinn áhrifaþátt. Því
er vert að líta á kerfiskenningarnar til að huga að því að einstaklingurinn tilheyrir kerfum
sem hafa áhrif á líf hans, til dæmis fjölskyldunni og skólanum. Hin almenna kerfiskenning
snýst um kerfin sem einstaklingurinn tengist og samspil þeirra í félagslegu umhverfi.
Sérhvert kerfi er með undirkerfi og það eru til mörg mismunandi kerfisstig.
Einstaklingurinn er ekki aðeins líffræðilegt kerfi, búið til af mörgum undirkerfum, heldur
einnig hluti af stærri kerfum, eins og samfélagi, stofnunum, menningu og fjölskyldum
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(Beckett og Taylor, 2010). Einstaklingurinn dafnar hvorki né þroskast í einangrun, kerfin
hafa áhrif og innan þeirra fær hann tækifæri til að þroskast, dafna og breytast. Líf hans
tekur stöðugum breytingum og kerfin breytast einnig (Payne, 2005).
2.2.4 Vistfræðikenning Bronfenbrenner
Vistfræðikenning Bronfenbrenner er svipuð almennu kerfiskenningunni að mörgu leyti
þar sem litið er svo á að kerfin sem maðurinn er hluti af, hafi áhrif á líðan og þroska
einstaklingsins. Samfélagið er byggt upp af mörgum flóknum kerfum sem einstaklingurinn
er órjúfanlegur hluti af. Vistfræðikenning Bronfenbrenner (1979) leggur megináherslu á
víxlverkunaráhrif umhverfis, einstaklings og samfélags og skoðar jafnvægi á milli þessara
þátta (Farley, Smith og Boyle, 2012). Kenningin býður upp á leiðir til að skilja
einstaklinginn betur, hvernig hann tengist umhverfisþáttum og hvernig þeir þættir hafa
áhrif á hann. Þá er átt við þætti líkt og menningu, þjóðfélagsstöðu, fjölskyldu, svo dæmi
séu tekin (Beckett og Taylor, 2010).
Innan vistfræðikenningarnar er kerfunum skipt upp í þrjár eindir en þær kallast
nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. mezzosystem) og lýðkerfi (e. macrosystem).
Stundum er kerfunum skipt upp í fleiri eindir en hér verður fjallað um þrjár ofangreindar.
Með nærkerfi er átt við þau kerfi sem hafa áhrif og sameinast einstaklingnum á
líffræðilegan, sálfræðilegan og félagslegan hátt. Nærkerfið er minnst, á stigi
einstaklingsins og snýr að honum persónulega (Bronfenbrenner, 1979; Farley, Smith og
Boyle, 2012). Með þessari nálgun er ætlast til að einstaklingurinn sé ekki metinn einn og
sér heldur í samhengi við umhverfi sitt og má líta svo á að hann sé innsti hringur en utan
um hann myndast fleiri hringir sem tilheyra hinum kerfunum. Þeir hafa ýmist áhrif hver á
annan en einnig innbyrðis (Daniel, Wassell og Gilligan, 2000). Innan millikerfis eru smærri
hópar sem hafa mikil áhrif á einstaklinginn, líkt og fjölskyldan og skólinn. Lýðkerfið er
umfangsmesta kerfið en innan þess eru stofnanir, samtök og menning (Bronfenbrenner,
1979; Farley, Smith og Boyle, 2012).
2.2.5 Tengsl og fjölskyldan
Tengslanet er órjúfanlegur þáttur í þroskaferli og lífsgöngu hvers einstaklings. Þar spilar
fjölskyldan eitt stærsta hlutverkið en að auki verður vægi vinanna meira þegar líður á
unglingsaldur. Tengslanet getur einnig átt við samskipti við skólaumhverfi, íþrótta- og
félagsmiðstöðvar eða aðrar stofnanir (Berk, 2010).
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Víða hefur verið fjallað um áhyggjur af áhrifum nútímasamfélagsins á barnauppeldi
vegna mikils álags á heimilin. Foreldrar eru oftast báðir útivinnandi eða eru einstæðir. Það
er lítill tími, fjölskyldur eru orðnar einangraðari og tækjavæðing hefur breytt
samskiptamynstri á síðustu áratugum (Brendtro, Brokenleg og Bockern, 1990; Briggs,
2009). Það sem talið er hafa ein víðtækustu áhrif á stöðu einstaklingsins í þroskaferlinu er
samband hans við foreldra sína. Öruggt og innilegt samband við foreldra hefur jákvæð
áhrif og eykur aðlögunarhæfni einstaklingsins, meðal annars með jákvæðara sjálfsáliti,
jákvæðum vinskap og samböndum, betri námsárangri og minni kvíða, þunglyndi,
einmanaleika og vímuefnamisnotkun (Berk, 2010). Tengsl barna við foreldra skipta miklu
máli við mótun sjálfsmyndar. Barn sem hefur fengið jákvæða athygli og átt jákvæð
samskipti við foreldra er mun líklegra til að hafa sterka sjálfsmynd en þeir sem hafa búið
við afskiptaleysi (Brendtro, Brokenleg og Bockern, 1990). Fjöldi rannsókna benda til þess
að uppeldisaðferðir foreldra á fyrstu árunum leggi grunn að velferð barnsins líkt og sjá má
í yfirlitsriti Steinberg frá árinu 2001 um rannsóknir á sambandi foreldra og barna
síðastliðin 25 ár. Þar kemur fram að á unglingsárunum hefur verið lagður grunnur að
sjálfsmynd og hæfni á ýmsum sviðum, þar á meðal sjálfsaga og viðhorfum til náms sem
getur haft sterk áhrif á árangur í námi (Steinberg, 2001).
Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal (2005) gerðu rannsókn hérlendis
þar sem kannað var hvernig uppeldisaðferðir foreldra 14 ára ungmenna tengjast því hvort
að þau hafi lokið framhaldsskólanámi við 22 ára aldur. Rannsóknin byggði á gögnum úr
langtímarannsókn á áhættuhegðun ungmenna í Reykjavík og tekið var tillit til kyns, félagsog efnahagslegrar stöðu foreldra og frammistöðu á samræmdu prófi í íslensku í 10. bekk.
Þrír þættir í uppeldisaðferðum foreldra voru til athugunar: „viðurkenning“,
„hegðunarstjórn“ og „stuðningur“ en þessir þættir einkenna leiðandi uppeldi. Þetta er
byggt á kenningum Diane Baumrind um að börn sem búa við leiðandi uppeldi séu
móttækilegri fyrir leiðbeiningum foreldra sinna (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana
Stella Blöndal, 2005). Leiðandi uppeldi einkennist af því að foreldrar krefjast þroskaðrar
hegðunar af barni sínu, sýna viðurkenningu, hlýju og hvatningu. Jafnframt setja
foreldrarnir skýr mörk um hvað sé æskilegt og hvað ekki. Með þessari nálgun, sem
einkennist af gagnkvæmu trausti foreldra og barna, eru málin rædd og lögð áhersla á að
fá fram sjónarhorn beggja aðila. Þannig eflist þroski barna vitsmunalega og félagslega og
sjálfsmynd þeirra og ábyrgðarkennd styrkist (Baumrind, 2005).
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Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal gerðu langtímarannsókn sem
snerist um brotthvarf ungmenna frá námi og uppeldisaðferðir foreldra. Niðurstöður
rannsóknar sýndu að eftir því sem ungmenni á 14 ára aldri töldu sig búa við meiri
viðurkenningu og stuðning foreldra sinna, því líklegri voru þau til að hafa lokið námi við
22 ára aldur. Þau ungmenni sem að höfðu bestu félagslegu- og efnahagslegu stöðuna voru
líklegri til að hafa lokið námi við 22 ára aldur en þau sem voru með lökustu stöðuna.
Ungmennin sem hlutu hærri einkunn á samræmdu prófi voru líklegri til að hafa lokið námi
en þó höfðu uppeldisaðferðir foreldra sterkari áhrif og skipti þá engu hvort ungmennin
fengu háa eða lága einkunn á samræmdu prófi. Niðurstöður rannsóknar sýndu einna helst
fram á að uppeldisaðferðir foreldra við 14 ára aldur tengjast brottfalli þeirra í námi, sjö
árum síðar við 22 ára aldur (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005).
Samkvæmt yfirliti Benson, Scales, Hamilton og Sesma (2006) hafa langtímarannsóknir
sýnt að þeir einstaklingar sem ljúka háskólagráðu, mynda stöðug og náin sambönd og eru
í vel launuðu starfi eiga oftar í jákvæðu sambandi við þá aðila sem standa þeim nærri og
byggja það á grunni úr æsku. Sem dæmi má nefna foreldra, vini, félagslegar stofnanir líkt
og skóla, kirkju og vinnustaði. Margir neikvæðir atburðir í lífi ungmenna, líkt og átök innan
fjölskyldunnar, erfiðleikar í námi eða starfi, ofbeldi í nánum samböndum, ítrekuð
sambandsslit og fjárhagserfiðleikar geta grafið undan þroska einstaklingsins. Þetta á líka
við um þau ungmenni sem voru vel undirbúin fyrir breytingarnar í æsku (Berk, 2010).

2.3 Skólaforðun
Stundum neita börn að mæta í skólann af ýmsum ástæðum en oftast gengur það fljótt
yfir og veldur ekki frekari erfiðleikum. Skólaforðunarhegðun (e. school refusal behavior)
á við þegar börn á aldrinum 5-17 ára annað hvort neita að mæta í skólann eða eiga erfitt
með að dvelja í skóla allan skóladaginn. Átök hafa verið í gegnum árin í fræðasamfélaginu
um hugtakanotkun varðandi málefnið. Skólafælni (e. school phobia), „skróp“ (e. truancy),
aðskilnaðarkvíði (e. separation anxiety) og langvarandi fjarvera (e. chronic nonattendance) eru dæmi um hugtök sem hafa verið notuð í gegnum tíðina sem enn hefur
ekki fengið sameiginlegt yfirheiti. Að sama skapi hefur ekki fundist afgerandi niðurstaða
varðandi meðferðarlega nálgun eða inngrip (Chitiyo og Wheeler, 2006; Nuttall og Woods,
2013). Í þessari ritgerð verður hugtakið skólaforðunarhegðun notað því það er lýsandi yfir
mikla vídd einkenna, ástæðna og hegðunar.
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Skólaforðun hefur þó verið aðgreind frá skrópi, að hluta til vegna þess að skólaforðun
fylgir mikið tilfinningauppnám í tengslum við að mæta í skólann og hegðunarvandi er
oftast ekki til staðar. Skróp er hins vegar tengt við hegðunarvanda en síður við
tilfinningauppnám (Maynard o.fl., 2015).
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skólaforðunarhegðunar er 10-13 ára en algengið kemur einnig fram við byrjun skólagöngu
og við 14-15 ára (Kearney og Bensaheb, 2006).
2.3.1 Birtingarmynd skólarforðunar
Hegðunin getur birst með algjörri fjarveru í lengri tíma, tíðum fjarvistum, seinkomum eða
fjarveru brot af degi en þá er átt við að nemandi lætur sig oft hverfa um miðjan dag. Þetta
er endurtekin hegðun hjá nemanda. Einnig á þetta við þegar nemendur hafa góða eða
slitrótta mætingu sem mörkuð er af töluverðum kvíða fyrir að mæta í skóla og tíðum
beiðnum til foreldra um frí. Hegðunin getur komið fram með ýmsum hætti en innri og ytri
einkenni eru algeng innan hópsins. Innri einkennin eru tilfinningaeinkenni sem koma fram
í formi kvíða, félagskvíða, þunglyndis, ótta og þreytu ásamt því að borið getur á
líkamlegum kvörtunum líkt og magaverkjum, höfuðverkjum, skjálfta og ógleði (Kearney
og Bensaheb, 2006; Kearney og Albano, 2007). Algengi kvíðaraskanna hjá þessum
nemendum eru um 50% en það geta verið aðskilnaðarkvíði, félagskvíði og ýmiss konar
fælni svo dæmi séu nefnd (Walter, Hautmann, Rizk, Petermann, Minkus, Sinzig, Doepfner,
2010). Ytri einkennin birtast í hegðun sem lýsir sér í skapofsaköstum, gráti, öskri,
reiðihegðun, í því að sækjast eftir staðfestingu, neita að fylgja fyrirmælum, hlaupast að
heiman eða úr skóla. Endurteknir hegðunarerfiðleikar eiga sér stað að morgni til að
forðast skólann. Ferlið getur í sumum tilfellum haft langa sögu þar sem barnið neitar að
mæta í skólann en gefur svo eftir að lokum, stundum með samkomulagi eða hótunum og
oft eru tíðir veikindadagar. Þegar erfiðleikarnir hafa varað frá tveimur vikum upp í eitt
skólaár er talað um það sem bráða skólaforðunarhegðun en þegar erfiðleikarnir hafa
varað í að minnsta kosti ár eða tvö skólaár telst það langvinn skólaforðunarhegðun. Í þeim
tilfellum er alvarleikinn meiri og framtíðarhorfur geta verið verri (Kearney og Bensaheb,
2006; Kearney og Albano, 2007, Maynard o.fl., 2015).
Erfitt hefur reynst að koma með nákvæmt hlutfall þeirra sem eru í hópi þessara
nemenda en samkvæmt Kearney og Bensaheb (2006) eru 5-28% barna líkleg til þess að
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sýna þessa hegðun einhvern tímann á skólagöngu sinni. Um þriðjungur þeirra breytir
hegðun sinni með lágmarks inngripi (Kearney og Bensaheb, 2006; Kearney og Albano,
2007).
Rannsóknir hafa gefið til kynna áhrifaþætti sem gætu „ýtt“ börnum frá skólanum eða
„togað“ þau að heimilinu. Neðangreind atriði teljast til fyrsta stigs ástæðna fyrir
skólaforðun:


Einelti eða önnur ógn að öryggi



Aðskilnaðarkvíði



Geta til að bjarga sér/bjargráð



Erfiðleikar með rútínu í skólastofu



Erfiðleikar í samskiptum við jafnaldra/kennara



Lélég sjálfsmynd gagnvart námi



Prófkvíði

Hvert og eitt ofantalinna atriða geta farið saman með einu eða fleiri neðangreindra
atriða sem teljast til annars stigs ástæðna:


Til að forðast staði eða hluti í skólanum sem vekja óþægileg líkamleg einkenni
eða almenna streitu



Til að forðast félagslegar aðstæður



Vegna ótta við mat á frammistöðu



Til að fá athygli frá foreldrum eða öðrum mikilvægum aðilum



Umbunin er meiri við að vera utan skóla

Þó ber að hafa í huga að í raunveruleikanum geta fleiri þættir haft áhrif en eru nefndir
hér. Aðstæður geta verið flóknar og eru einstaklingbundnar svo óraunhæft er að alhæfa
um ástæður og afleiðingar (Chitiyo og Wheeler, 2006; Kearney og Bensaheb, 2006;
Kearney og Albano, 2007; Lauchlan, 2003; Nuttall og Woods, 2013).
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2.3.2 Afleiðingar
Afleiðingar skólaforðunarhegðunar geta orðið alvarlegar og haft víðtæk áhrif ef ekki er
gripið inn í. Skammtímaafleiðingar geta verið streitutengdir erfiðleikar, versnandi
námsstaða og erfiðleikar í námi, félagsleg einangrun og áhrif á félagslegan þroska, auknar
líkur á áhættuhegðun, átök og togstreita innan fjölskyldu, truflun á daglegri virkni
fjölskyldunnar, minna eftirlit með barni og aukinn kostnaður meðal annars vegna fjarveru
foreldra úr vinnu. Langtímaafleiðingar geta verið bág fjárhagsstaða vegna minni
möguleika á framhaldsmenntun, áhrif á atvinnumöguleika, auknar líkur á afbrotahegðun,
minni félagsleg virkni, auknar líkur á kvíða og þunglyndi (Chitiyo og Wheeler, 2006;
Kearney og Albano, 2007; Nuttall og Woods, 2013). Það er samfélagslegur hagur í að grípa
inn í skólaforðunarhegðun grunnskólabarna.
Einstaklingar sem hafa sýnt skólaforðunarhegðun eru líklegri til þess að hætta í námi
og eru líklegri til þess að tilheyra brottfallshópi ef þeir fara í framhaldsskóla (Maynard
o.fl., 2015; Nuttall og Woods, 2013). Brottfall úr framhaldsskólum hefur verið áhyggjuefni
síðustu áratuga og ekki einungis á Íslandi en litið hefur verið á brottfall sem samfélagslegt
mál sem snertir almenna lýðheilsu. Brottfall er flókið hugtak því að skilgreiningarnar eru
mismunandi og því getur reynst erfitt að bera saman brottfallstölur. Í sumum rannsóknum
er brottfall takmarkað við þá sem hefja nám án þess að klára það en í öðrum getur það
átt bæði við þá sem að fara ekki í nám á framhaldsskólastigi og þá sem ekki ljúka námi.
Eins flækir úrvinnsluna sá hópur sem snýr aftur í nám eftir hlé en það er algengara
hérlendis en í flestum öðrum löndum (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal,
2004). Brottfall hefur í för með sér mikinn kostnað fyrir yfirvöld og ekki einungis hvað
varðar menntakerfið heldur eru þau ungmenni sem detta úr skóla líklegri til að eiga við
heilsufarsleg vandamál, þiggja bætur, hvort sem það er í formi fjárhagsaðstoðar eða
örorku, líkt og rannsóknir hafa sýnt fram á (Archambault, Janosz, Morizot og Pagani, 2009;
Rumberger, 1995; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005).
Ísland hefur vissa sérstöðu í samanburði við hin 34 aðildarríki OECD (The Organisation
for Economic Co-operation and Development) hvað varðar nám og brottfall úr námi. Í
skýrslu frá árinu 2011 sem OECD gaf út um samanburð á brottfalli úr framhaldsskólum
kemur fram að Ísland er fyrir ofan meðaltal annarra landa. Frá árinu 2000 hefur brottfallið
haldist stöðugt í 30%. Innan við helmingur þeirra sem innritast í framhaldsskóla í fyrsta
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skipti, lýkur prófgráðu á fjórum árum eða minna. Sérstaða Íslands er meðal annars sú að
mikill fjöldi snýr aftur til náms síðar eftir að hafa stundað vinnu á vinnumarkaði (OECD,
2012).
Í rannsókninni „Ungt fólk utan skóla 2001“ sem Rannsóknir og greining gerðu kemur
fram í niðurstöðum að sá hópur ungmenna sem ekki stundar nám við framhaldsskóla var
á verri stað á margan hátt en jafnaldrar þeirra sem stunda nám. Ungmennin utan skóla
áttu í verri félagslegum samskiptum við foreldra, vini og stofnanir samfélagsins. Þau áttu
oftar við andlega eða líkamlega vanlíðan að stríða og voru líklegri til að neyta áfengis eða
fíkniefna (Svandís Nína Jónsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Hera
Hallbera Björnsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003).
Brottfallshópurinn er fjölbreyttur og erfitt er að alhæfa um hann. Hins vegar hafa
rannsóknir sýnt fram á ákveðnar vísbendingar um ástæður sem geta legið að baki
ákvörðun ungmenna að hætta í skóla. Ástæðurnar eru margvíslegar og oft samspil margra
þátta sem hefur þær afleiðingar í för með sér að erfitt getur verið að vita hvernig bregðast
eigi við. Meðal annars hefur fyrri námsárangur mikið forspárgildi um brottfall en
bakgrunnur ungmenna og aðrir utanaðkomandi þættir eru einnig sterkir áhrifavaldar.
Foreldrar og fjölskyldur eru stór áhrifaþáttur í brotthvarfi en gildismat, stuðningur og
menntun foreldra eru allt þættir sem hafa áhrif á hvort ungmenni hættir í námi
(Rumberger og Lim, 2008).
2.3.3 Inngrip
Rannsóknir hafa ekki getað sýnt fram á hvað hefur reynst árangurríkast við inngrip við
skólaforðunarhegðun. Fræðimenn hafa bent á að það gæti stafað af því að ekki hafa verið
framkvæmdar nægilega margar rannsóknir á mismunandi aðferðum en þær rannsóknir
sem hafa verið gerðar hafa helst verið um atferlis- og hegðunarmeðferð. Hópurinn sem
sýnir skólaforðunarhegðun er fámennur og því hefur ekki verið lagt í markvissar
rannsóknir. Það eru þó til töluvert af tilviksrannsóknum (e. case studies) og þær eru
gagnlegar en hafa þó þann annmarka að erfitt er að draga almennar ályktanir eða alhæfa
yfir á stærra þýði. Ljóst er að vöntun er á langtímarannsóknum um kosti og árangur
inngripa og meðferða til að hægt sé að draga frekari ályktanir (Chitiyo og Wheeler, 2006;
Maynard o.fl., 2015; Nuttall og Woods, 2013).
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Nokkrar nálganir hafa verið notaðar í inngripi í gegnum tíðina en þar má nefna
sálgreiningu (e. psychoanalytic framework), sálfélagslega nálgun (e. psychodynamic
framework), atferlis og hegðunarmeðferð (e. cognitive behavioural therapy) og
lyfjameðferð (e. pharmacological treatment) (Chitiyo og Wheeler, 2006).
Sálgreiningaraðferðin felur í sér langt tímabil í meðferðarvinnu með barninu eða allri
fjölskyldunni þar sem unnið er að því að finna undirliggjandi eða ómeðvitað samspil sem
veldur of háðu sambandi móður og barns. Vegna þess hve miklum tíma meðferðin krefst
veita aðstæður sjaldnast tækifæri á þessari nálgun (Chitiyo og Wheeler, 2006).
Sálfélagsleg nálgun stuðlar að því að vinna með uppblásna sjálfsmynd barnsins sem
hefur orðið til þess að það rekst sífellt á og hefur orðið fyrir vonbrigðum með viðmóti
skólaumhverfis og jafnaldra í sinn garð. Markmið meðferðar miðar að því að veita
foreldrum innsýn í þeirra framlag til sjálfsímyndar barnsins og hvernig hægt er að gera
betur. Einnig er reynt að nálgast ótta barnsins við að snúa aftur í skólann og veita
fjölskyldu og barni stuðning (Berry, Injejikian og Tidwell, 1993; Chitiyo og Wheeler, 2006).
Atferlis- og hegðunarmeðferð byggir á að fá barnið til þess að horfast í augu við óttann
og takast á við neikvæðar hugsanir. Einnig er unnið með foreldrum í að skipta út neikvæðri
nálgun við barnið í jákvæðari og uppbyggilegri nálgun (Fremont, 2003; Chitiyo og
Wheeler, 2006). Samkvæmt kerfisbundnu mati (e. systematic review) sem Maynard o.fl.
(2015) framkvæmdu á sálfélagslegu inngripi á skólaforðun þá er atferlis- og
hegðunarmeðferð mest rannsakaða aðferðin. Hins vegar er þó ekki hægt að draga
öruggar ályktanir af árangri slíkrar meðferðar þar sem flestar rannsóknar skoða einungis
árangur strax eftir meðferð en ekki til lengri tíma litið (Maynard o.fl., 2015).
Stungið hefur verið upp á lyfjameðferð sem möguleika þegar unnið er í því að koma
barni aftur í skóla eftir langa fjarveru. Það hefur verið bent á að ef þessi möguleiki yrði
notaður að þá ætti að gera það samhliða annarri meðferð líkt og atferlis- og
hegðunarmeðferð. Hins vegar eru fáar sem engar rannsóknir sem ýta undir val á
lyfjameðferð enda yrðu slíkar rannsóknir erfiðar í framkvæmd (Chitiyo og Wheeler, 2006).
Ýmislegt hefur verið reynt til að takast á við skólaforðun en engin ein lausn hefur
reynst bera bestan árangur. Einnig er mikilvægt að skoða ástæður skólaforðunar hjá
hverju barni og haga meðferðarnálgun samkvæmt því.
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2.4 Rannsókn Nuttall og Woods
Nuttall og Woods (2013) gerðu tilviksrannsókn (e. case study) á málum tveggja
unglingsstúlkna, Amy og Leah, sem sýndu skólaforðunarhegðun. Rannsókn þeirra rímar
vel við ritgerð þessa og því var ákveðið að fjalla ítarlega um hana því hún styður við þær
niðurstöður sem koma fram í þessari rannsókn um ÁTAK. Tilgangurinn og markmið
rannsóknar Nuttall og Woods var að sjá hvað það væri sem bæri árangur líkt og gerðist í
tilfellum stúlknanna. Bæði málin voru flókin og þurftu vel ígrunduð inngrip. Tekin voru
viðtöl við alla aðila sem komu að málum stúlknanna og viðtölin voru kóðuð en fram komu
14 þemu. Þemun voru sett inn í vistfræðimódel Bronfenbrenners líkt og sjá má á mynd 3
og í umfjölluninni að neðan er vísað til þess um hvaða lið er verið að fjalla um hverju sinni.
Niðurstöðurnar um hvað það væri sem gæfi góða raun í inngripi og stuðningi voru
flokkaðar í fjóra meginliði og þemun sett undir liði. Liðirnir voru eftirfarandi: sálfélagslegir
þættir, þættir sem styrkja sálfélagsleg atriði í lífi barnsins, styðjandi þættir við fjölskyldu
og hlutverk fagaðila og kerfis (Nuttall og Woods, 2013).
2.4.1 Sálfélagslegir þættir í lífi barns
Í fyrsta þættinum sem settur er inn í þarfapýramída Maslows (e. hierarchy of needs) á
mynd 3 kom fram mikilvægi þess að að þróa tilfinningu um öryggi og að tilheyra,
sjálfsvirðing og almennt jákvæð afstaða til eigin persónu, metnaður og tilgangur (Nuttall
og Woods, 2013). Þarfapýramídi Maslow skiptist reyndar í fimm þrep þar sem neðsta
þrepið snýst um líkamlegar þarfir líkt of mat, svefn, vatn og slíkt. Næsta þrep er þörfin
fyrir öryggi, þriðja eru félagslegar þarfir, að tilheyra og fá ástúð og fjórða er sjálfsvirðing
og sjálfstraust. Hæsta þrepið er sjálfsbirting sem í raun snýst um að verða besta útgáfan
af sjálfum sér. Á hverju þrepi er tiltekin þörf eða hvöt sem virkjar hegðun fólks og beinir
henni að ákveðnum markmiðum. Samkvæmt Maslow eru þarfirnar meðfæddar og sú
fyrsta kemur fram strax við fæðingu. Hann hélt því fram að þarfir hvers þreps þyrfu að
vera uppfylltar áður en að hægt væri að huga að verkefnum næsta þreps. Að ekki sé hægt
að reyna að verða betri ef verið er að kljást við grunnþarfir líkt og hungur, fátækt eða
einmanaleika (Wade og Tavris, 2008).
Þemað að þróa tilfinningu um öryggi og að tilheyra var mikilvægt í tilvikum
stúlknanna Amy og Leah og átti það við bæði heimili og skóla. Sem dæmi má nefna að
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mikilvægt var fyrir Leah að vita að kennarinn væri alltaf aðgengilegur, að hún væri örugg
um í hvaða stofu hún ætti að fara og að hún myndi ekki villast (Nuttall og Woods, 2013).
Sjálfsvirðing og almennt jákvæð afstaða til eigin persónu kom sterkt fram. Þessir
þættir sköpuðu meiri hamingju hjá stúlkunum samkvæmt þeim sjálfum og fagaðilunum.
Meðal annars var stúlkunum gefin ábyrgð, þær fengu aðdáun og hvatningu skólafélaga
fyrir framlag sitt (Nuttall og Woods, 2013).
Metnaður og tilgangur kom fram þegar rætt var um framtíðarstörf. Leah sýndi
náminu sérstakan áhuga eftir að hafa farið um tíma í sérnám og óskaði eftir auka lærdómi.
Kennari hennar nefndi að metnaður hennar hafði aukist eftir að námið hafði verið sett í
samhengi fyrir Leah þannig að það hefði merkingu og skipti hana máli að sinna því (Nuttall
og Woods, 2013).
2.4.2 Þættir sem styrkja sálfélagsleg atriði í lífi barnsins
Leiðarljósið í hvatning og jákvæð athygli í lið 2 var jákvæð, lausna- og einstaklingsmiðuð
nálgun við nemendur. Viðmót kennara var rólegt og rökfast sem þótti mikilvægt í ljósi
þess að á heimili Leah væri streita og álag sem kom fram í samskiptamynstri
fjölskyldunnar. Lögð var áhersla á að starfsfólk skóla Amy tæki vel á móti henni þegar hún
mætti aftur og sýndu henni ekki öðruvísi framkomu vegna fjarveru hennar. Starfsfólkið
var hvatt til að sættast við hvar hún var stödd námslega og átta sig á að það myndu verða
stór göt í menntun hjá henni og mætingu yrði ábótavant (Nuttall og Woods, 2013).
Jákvæðar upplifanir á heimili og í skóla áttu stúlkurnar sameiginlegar. Þar á meðal að
eignast vini sem deildu sama áhugamáli og Leah nefndi að það yki sjálfstraust hennar.
Einnig kom fram að eyða tíma sem fjölskylda og eiga jákvæðar upplifanir með fjölskyldu í
stað þess að vera föst í daglegu rútínunni væri Amy mikilvægt og hefði áhrif á hvernig hún
upplifði sjálfa sig (Nuttall og Woods, 2013).
Að hafa trú á einstaklingum og að sýna honum einlægan áhuga var stúlkunum
mikilvægt til að ná árangri og þá var átt við samskipti þeirra við fullorðna. Þetta átti við
bæði þegar þær mættu í skóla en ekki síst þegar þær mættu ekki. Leah nefndi sérstaklega
að móðir hennar trúði alltaf á hana og gafst aldrei upp á henni sem skipti hana miklu máli.
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Möguleikar barnsins á jákvæðu framlagi kom fram í aukinni þátttöku stúlknanna í
skólanum, með því að gefa þeim tækifæri á að tjá sig og hlusta á þær, auka sjálfstæði með
því að veita þeim val og vald til ákvarðanatöku (Nuttall og Woods, 2013).
Sveigjanleg og einstaklingsbundin nálgun til að tryggja aðgang að námi við hæfi
reyndist mikilvægur þáttur í inngripi fyrir stúlkurnar. Þar á meðal voru bæði aðlöguð
stundatafla og námsefni til að koma í veg fyrir „of mikið of snemma“ (Nuttall og Woods,
2013).
Með því að styðja félagslega virkni og samskipti var hægt, til dæmis í tilfelli Leah að
koma til móts við hana þar sem hún átti erfitt með að vera í margmenni og full skólastofa
var henni ofviða. Með því að skapa minni umgjörð gat hún notið sín í félagsskap
skólafélaga sinna (Nuttall og Woods, 2013).
Að auka skilning barns á eigin hugsunum, tilfinningum og hegðun átti þátt í að minnka
kvíða og auka öryggskennd (Nuttall og Woods, 2013).
2.4.3 Hlutverk fagaðila og kerfis
Liður 3 snýst um hlutverk fagaðila og kerfis en þessir þættir vógu þungt í ferlinu. Að bera
kennsl á og meta hvort þörf sé á inngripi er meðal annars partur af snemmtæku inngripi
til að koma í veg fyrir erfiðari vanda. Þarna skiptir máli að til staðar sé þekking á því
hvenær æskilegt sé að grípa inn og ferli til að takast á við vandann (Nuttall og Woods,
2013).
Það hafði mikil áhrif hvernig fagaðilarnir báru sig að í vinnslu málanna og þar voru
nefndir þættir líkt og þrautseigja, seigla, persónuleiki, færni og reynsla. Að geta myndað
tengsl við stúlkurnar, að gefast ekki upp heldur hafa trú á að það væri hægt að ná árangri
með þeim, að þær og foreldrar þeirra fyndu að þau skiptu fagaðilana máli og þau gætu
haldið áfram á erfiðum tímabilum, voru allt þættir sem skiptu máli í ferlinu (Nuttall og
Woods, 2013).
Samvinna milli fagaðila og samvinna mismunandi kerfa reyndist vera stór og
mikilvægur þáttur í ferlinu þar sem þetta varð til þess að upplýsingaflæðið var stöðugt á
milli þeirra fagaðila og annarra sem unnu að málum stúlknanna og fjölskyldna þeirra. Allir
voru meðvitaðir um hvað var í gangi hverju sinni og gátu því veitt fjölskyldunum og
stúlkunum þann stuðning og ráðgjöf sem þau þörfnuðust (Nuttall og Woods, 2013).
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Sveigjanleiki og aðgengi að lykilfólki var stúlkunum nauðsynlegur þáttur í ferlinu þar
sem það var aðlagað að þeim en ekki þær að ferlinu. Hvert mál er ólíkt í samræmi við
hvern þann einstakling sem á í hlut og þarfirnar eru mismunandi. Því er sveigjanleiki
nauðsynlegur til að mæta einstaklingnum. Með aðgengi að lykilfólki er átt við þá aðila
sem stúlkurnar og foreldrarnir höfðu myndað traust samband við (Nuttall og Woods,
2013).
Reglulegt endurmat á árangri reyndist hjálplegt bæði til þess að halda stúlkunum á
réttri braut og til að ferlið væri sýnilegt; hvað væri að virka og hvað ekki. Einnig til að hrósa
stúlkunum og foreldrum þeirra fyrir þau atriði sem að gengu vel og til þess að hvetja þau
(Nuttall og Woods, 2013).
2.4.4 Vistfræðilíkan af árangursríku inngripi
Vistfræðilíkanið af árangursríku inngripi (e. ecological model of successful reintegration)
er byggt á vistfræðilíkani Bronfenbrenners (1979) þar sem þættir á mismunandi þrepum
hafa víxlverkandi áhrif hver á annan (sjá mynd 3).
Líkanið getur nýst sem viðmið þegar skoðað er hversu margir liðir geta reynst
gagnlegir við stuðning og inngrip. Líkt og sjá má á mynd 3 þá er mikilvægt að hugsa
inngripið út frá hverjum lið fyrir sig varðandi samhengi þáttanna og áhrif fjölskyldunnar.
Líkanið getur verið hjálplegt fyrir fagaðila sem sinna málefninu, bæði til umhugsunar og
þróunar í starfi. Líkanið má einnig nota í forvarnarskyni fyrir þá nemendur sem eru í
áhættuhópi við að sýna skólaforðunarhegðun. Með því að huga að þeim þáttum sem
koma fram í líkaninu í tilfellum nemenda í áhættuhópi og huga að hvort einhverja þætti í
líkaninu mætti bæta eða styðja nemandann betur á einhverju sviði er hugsanlega hægt
að koma í veg fyrir frekari vanda (Nuttall og Woods, 2013).
Hvert mál er einstaklingsbundið og því eru þau ólík innbyrðis. Að auki eru
fjölskyldurnar stór þáttur þegar um skólaforðun er að ræða og það gerir málið enn
flóknara. Atriðin sem koma fram í líkaninu snúa að sameiginlegum þáttum þessara mála
þó svo að ekki eigi öll atriði við í hverju máli en hægt er að nýta þau engu að síður (Nuttall
og Woods, 2013).
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Mynd 3. Vistfræðilíkan af árangursríku inngripi/ endurkomu
(Nuttall og Woods, 2013) (Þýtt yfir á íslensku af Þóreyju Guðmundsdóttir og Gísla
Jóhannessyni)
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2.5 Félagsráðgjöf
Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um félagsráðgjöf en ÁTAK er verkefni sem er mótað
af tveimur félagsráðgjöfum og kennsluráðgjafa. Það eru mikil áhrif frá hugmyndafræði og
nálgun fagsins í ÁTAKI og því er mikilvægt að fjalla um fagið.
Félagsráðgjöf er lögvernduð fagstétt. Eitt af sérkennum félagsráðgjafar er hin mikla
áhersla á heildarsýn. Með heildarsýn er horft á einstaklinginn í umhverfi sínu, á aðstæður
hans frá öllum hliðum og á samhengi líkamlegra, félagslegra og sálrænna þátta. Þannig
eru skoðaðar allar helstu innri og ytri aðstæður til að hægt sé að veita honum
einstaklingsmiðaða og heildræna þjónustu sem mætir þörfum hans (Lára Björnsdóttir,
2006). Í siðareglum félagsráðgjafa kemur fram að grundvöllur fagsins sé virðing fyrir
manngildi og trú á getu einstaklingsins til að nýta hæfileika sína til fullnustu. Markmiðið
er að vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála og sporna við félagslegu
ranglæti. Ennfremur er tekið fram að félagsráðgjafi hafi frumkvæði að því að þróa nýjar
hugmyndir og að hrinda þeim í framkvæmd (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.).
Undanfarna áratugi hefur verið aukin krafa um að mæta skjólstæðingum á
jafnréttisgrundvelli og mikilvægi þess hefur komið í ljós með betri árangri og meiri ánægju
með þjónustuna. Notendasamráð hefur orðið fyrirferðarmeira í hvers kyns stefnumótun
og veitingu þjónustu en þá er átt við að notandi tekur þátt í mótun þeirra þjónustu sem
honum er veitt (Warren, 2007). Jafnframt hefur verið lögð áhersla á sjálfræði og réttindi
þeirra einstaklinga sem eiga hlut að máli. Þessir þættir eiga vel við félagsráðgjöf og
hvernig nálgun fagsins hefur þróast. Í félagsráðgjöf er valdefling eitt af grunngildum
fagsins og félagsráðgjafar er oft sú stétt sem gegnir hlutverki málsvara ásamt því að veita
skjólstæðingum sínum stuðning (Lára Björnsdóttir, 2006; Thompson, 2010). Einnig eru
félagsráðgjafar oft í hlutverki málstjóra (e. case management) og sjá þá um að halda
utanum mál einstaklinga, samræma þá þjónustu sem skjólstæðingur þarfnast og eru
tengiliður við flesta aðila sem koma að málinu (Thompson, 2009; 2010). Því hlutverki hafa
félagsráðgjafarnir í ÁTAKI oftast sinnt, ásamt því að vera foreldrum innan handar.
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3 Þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar og aðrir aðilar
Hér verður fjallað um Þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar en það er í því umhverfi sem
tækifæri skapast til að móta verkefni líkt og ÁTAK með samþættingu þátta líkt og
fjölskylduþjónustu. Einnig verður fjallað um aðra helstu aðila sem koma inn í ÁTAKS mál
en það eru Unglingasmiðjur, atvinnutengt nám og Fjölskyldumiðstöðin.

3.1 Þjónustumiðstöðvar
Árið 2004 var samþykkt að stofna þjónustumiðstöðvar í fimm hverfum borgarinnar og
færa þar með framkvæmd velferðarþjónustu þangað. Markmiðið var að færa þjónustuna
markvisst nær íbúum borgarinnar. Framkvæmd velferðarþjónustu fer fram á
þjónustumiðstöðvum í hverfum borgarinnar, hjá Barnavernd Reykjavíkur og hjá
Heimaþjónustu Reykjavíkur (Reykjavíkurborg, 2012). Áður höfðu mismunandi stofnanir
séð um þjónustuna líkt og Félagsmálastofnun, Grunnskólar Reykjavíkur og
Fræðsluskrifstofa Reykjavíkur. Eitt af markmiðum með þjónustumiðstöðvunum var að
stytta og einfalda boðleiðir og samhæfa þjónustu fyrir fjölskyldur og þá sérstaklega
fjölskyldur með sértækar þarfir (Reykjavíkurborg, 2004).
Velferðarsvið ber ábyrgð á rekstri þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar og
starfseininga sem undir þær heyra. Þjónustumiðstöðvarnar eru nú orðnar sex og sinna
þjónustu við leik- og grunnskóla og ýmiss konar þjónustu borgarinnar. Þar fer fram
þverfaglegt samstarf og lögð er áhersla á samþætta nærþjónustu (Reykjavíkurborg, e.d.
c).

3.2 Aðrir aðilar
Í ÁTAKS málunum eru nokkrir aðilar sem koma oft að málum barnanna, eru til ráðgjafar
eða eiga hlut að máli. Mikill hluti þátttakenda ÁTAKS nýtir þjónustu frá einhverjum af
neðantöldum aðilum, hvort sem það er á ÁTAKS tímabilinu eða eftir það. Þar má meðal
annars nefna Unglingasmiðjur, atvinnutengt nám og Fjölskyldumiðstöðina.
Unglingasmiðjurnar Tröð og Stíg eru félagslegt úrræði á vegum Reykjavíkurborgar og
heyra undir Þjónustumiðstöð Breiðholts en þær þjónusta alla borgina. Starfsemin er
sniðin að þörfum unglinga á aldrinum 13-18 ára sem eru félagslega einangraðir, hafa orðið
fyrir einelti, eru óframfærin eða óvirkir, sýna þunglyndis- og/eða kvíðaeinkenni, hafa lítið
sjálfstraust, eru með slaka félagsfærni eða búa við erfið uppeldisskilyrði. Meginmarkmið
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starfseminnar er að efla sjálfstraust, styrkja hópkennd og jákvæð samskipti, leita leiða til
uppbyggilegra lausna, auka hæfni í félagslegum samskiptum og kenna þeim að bera
virðingu fyrir öðrum sem og að sýna umburðarlyndi. Starfið fer fram í skipulögðu
kvöldstarfi þar sem unnið er að ýmsum verkefnum, tómstundaiðju ásamt vikulegum
fundum. Þar eru einstaklingsviðtöl og persónulegur stuðningur (Reykjavíkurborg, e.d. a).
Atvinnutengt nám er ætlað nemendum í 9. og 10. bekk í grunnskólum Reykjavíkur
sem hafa dregist verulega aftur úr í námi vegna sértækra erfiðleika annarra en fötlunar
og/eða eiga við félags- og tilfinningalega erfiðleika að stríða. Markmiðið með
atvinnutengdu námi er að mæta þeim nemendum sem líður illa í skóla og eiga í
erfiðleikum félagslega. Markmiðið er einnig að bæta líðan nemenda, styrkja sjálfstraust
þeirra og vinna með umhverfislæsi. Að verkefninu standa skóla- og frístundasvið,
velferðarsvið og Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts. Nemendur í atvinnutengdu
námi eru launþegar hjá Reykjavíkurborg og njóta því atvinnu- og ábyrgðartryggingar sem
slíkir. Vinnustundafjöldi má ekki fara yfir 16 klukkustundir á mánuði hjá nemendum í
atvinnutengdu námi. Ein klukkustund í atvinnutengdu námi jafnast á við 1,5
kennslustundir. Nemendur sækja einnig nám í skólann sinn en eru með aðlagaða
stundaskrá (Reykjavíkurborg, e.d. b).
Fjölskyldumiðstöðin er á vegum Rauða krossins og þjónustan er opin öllum og er
endurgjaldslaus. Starfið miðar að því að styrkja barnafjölskyldur sem eru í vanda, meðal
annars vegna samskipta, líðan barns í skóla og ef barn sýnir andfélagslega hegðun.
Markmið Fjölskyldumiðstöðvar er að bjóða aðgengilega ráðgjöf fyrir fjölskyldur, styrkja
bjargráð þeirra og veita markvissa leiðsögn um úrbætur. Foreldrar og einstaklingar hafa
samband og óska eftir aðstoð. Fjölskyldum er í kjölfarið boðið upp á 4-6 viðtöl hjá ráðgjöf
Fjölskyldumiðstöðvar. Einnig stendur til boða hópastarf, bæði fyrir foreldra og börn.
Hópastarfið fyrir foreldra miðast við að styrkja þá í uppeldishlutverkinu með fræðslu og
umræðum. Markmiðið með hópastarfi fyrir börnin er að styrkja heilbrigða og jákvæða
sjálfsmynd (Rauði krossinn, e.d.).
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4 Aðferð og framkvæmd rannsóknar
Í þessum kafla verður rannsóknaraðferð og framkvæmd rannsóknar kynnt. Fjallað verður
um undirbúning, gagnaöflun og vinnslu gagna. Gerð verður grein fyrir siðferðlegum
álitamálum og takmörkunum rannsóknar.

4.1 Rannsóknarspurningar
Tilgangur rannsóknar var að kanna hvort ÁTAK hafi skilað árangri fyrir þátttakendur og
hver reynslan er af verkefninu fyrir alla aðila en það eru barnið, foreldrar, skólinn og
starfmenn ÁTAKS.
Til þess að ná markmiði rannsóknar voru eftirtaldar rannsóknarspurningar settar fram:


Hefur ÁTAK skilað árangri með bættri skólasókn?



Hver er reynsla allra málsaðila (barns, foreldra, skólans og starfsmanns ÁTAKS) af
ÁTAKI?



Kom inngripið að gagni fyrir barnið?

4.2 Rannsóknarsnið
Innan félagsvísinda eru notaðar tvær aðferðir í rannsóknarvinnu, annars vegar er það
megindleg aðferðafræði (e. quantitative methods) og eigindleg aðferðafræði (e.
qualitative methods) hins vegar (Taylor og Bogdan, 1998). Við þessa rannsókn var notuð
blönduð rannsóknaraðferð (e. mixed methods). Eigindlegi hlutinn sneri að viðtölum við
þátttakendur, bæði barn og foreldri, aðila frá skólanum, starfsmann og aðstandendur
ÁTAKS. Viðtölin voru fimm í heildina en eitt viðtalanna, sem var við aðstandendur
verkefnisins, var rýnihóps- og upplýsingaviðtal. Þar sem lítið er skráð um ÁTAK var ákveðið
að taka viðtal við aðstandendur verkefnisins til þess að fá fram þær upplýsingar sem
skorti. Rýnihópar flokkast undir eigindlega rannsóknahefð og er yfirleitt fámennur hópur
fólks sem fenginn er til að ræða tiltekið málefni. Aðferðin byggist á hópaviðtölum sem
miða meðal annars að því að afla forþekkingar á viðfangsefni áður en lengra er haldið
með rannsókn. Aðferðinni hefur lengi verið beitt innan félagsvísinda í sambandi við
margvíslega þróunarvinnu. Rýnihópar henta vel ef leitað er eftir mismunandi
sjónarmiðum og miklum upplýsingum á tiltölulega stuttum tíma. Hlutverk rannsakanda
er að sjá til þess að hópurinn tali um efnið sem rannsóknin beinist að og haldi sig við efnið
(Kristín Guðmundsdóttir og Sigrún Júlíusdóttir, 2006; Sóley Bender, 2003). Megindlegi
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hlutinn sneri að fyrirliggjandi gögnum um ÁTAK, dagála sem hafa verið skráðir í málaskrá
Reykjavíkurborgar frá upphafi verkefnisins.
Þegar leitast er við að skilja og túlka upplifun einstaklinga af veruleikanum hentar
eigindleg rannsóknarhefð vel. Slíkum rannsóknaraðferðum er beitt til að fanga
félagslegan veruleika þar sem reynt er að skyggnast inn í hugarheim, skoða upplifun og
aðstæður þeirra sem taka þátt í rannsóknum (Neuman, 2011). Veikleikar eigindlegra
rannsóknaraðferða eru meðal annars þeir að ekki er hægt að alhæfa niðurstöður
rannsóknar yfir á þýði. Hins vegar er hægt að nýta niðurstöður sem vísbendingar um
félagslegan veruleika og þær geta síðar orðið grunnur að frekari rannsóknum. Eigindlegar
aðferðir kappkosta ekki að sannreyna kenningar eða alhæfa í sama mæli og megindlegar
aðferðir heldur að rannsaka og leggja skilning í rannsóknarefnið (Esterberg, 2002).
Velferðarsvið veitti aðgang að málaskrá og því var hægt að vinna með dagála. Farið
var yfir alla dagála með innihaldsgreiningu (e. content analysis). Innihaldsgreining felur
oftast í sér að eigindlegum gögnum er breytt yfir í megindleg þar sem innihald texta er
kóðað og flokkað. Kóðunarkerfi (e. coding system) er notað til þess að hægt sé að greina
innihald texta á sem nákvæmastan hátt. Það er tegund af leiðbeiningum eða reglum sem
notaðar eru við innihaldsgreiningu, til útskýringar á hvernig rannsakandi breytir
kerfisbundið ákveðnu innihaldi texta í megindlegar upplýsingar eða gögn (Neuman,
2011).
Viðtölin voru hálfstöðluð en þau eru þannig uppbyggð að spurningarnar eru meira
sem viðmið og ekki nei eða já spurningar. Hálfstöðluð viðtöl eru hvorki lokaður
spurningarlisti né opnar umræður heldur má fremur líkja þeim við umræður þar sem farið
er eftir ákveðnum þemum. Með þessari aðferð gefst þátttakendum tækifæri til að koma
upplifunum og skoðunum sínum á framfæri (Kvale, 1996). Í öllum viðtölum var stuðst við
viðtalsvísi. Viðtölin voru hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt af rannsakanda. Mismunandi
viðtalsvísar voru gerðir fyrir hópana, einn fyrir starfsfólk, annar fyrir aðila skóla og svo
framvegis en þá má sjá í viðauka 5-8.
Viðtalsvísarnir voru unnir út frá dagálum ÁTAKS frá því sjónarhorni að ná fram
upplýsingum sem ekki koma fram í dagálum en ekki síst að fá fram upplifun, reynslu og
sjónarhorn viðmælenda.
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4.2.1 Skráning og úrvinnsla gagna
Viðtölin voru tekin upp á hljóðupptökutæki með leyfi þátttakenda og síðan afrituð orðrétt
í tölvu. Við skráningu gagna skrifaði rannsakandi jafnóðum niður eigin hugrenningar og
athugasemdir.
Rannsakandi marglas yfir viðtölin og hóf síðan kóðun. Með opinni kóðun eru gögnin
yfirfarin vandlega og eftir því sem rannsakandi kemst betur inn í textann reynir hann að
skilja gögnin og setja þau niður eftir flokkum eða þemu. Þemunum er síðan gefið nafn
þannig að rannsakandi getur fækkað þáttunum sem unnið er með, komið auga á tengsl
eða mynstur sem verða svo nýtt í niðurstöðum rannsóknar. Þegar gögn eru greind með
opinni kóðun þarf rannsakandi að nálgast efnið án fyrirfram ákveðinna hugmynda og vera
með opinn huga (Esterberg, 2002). Stuðst var við viðtalsvísana sem höfðu verið notaðir í
viðtölunum þegar var verið að kóða án þess þó að rannsakandi hafi verið bundinn af þeim.
Við vinnslu dagála í málaskrá Reykjavíkurborgar útbjó rannsakandi gátlista í Excel
skjali þar sem byrjað var að setja inn bakgrunnsbreytur líkt og kyn og fjölskylduaðstæður.
Einnig voru settir inn þættir sem höfðu komið fram í fræðunum um skólaforðun en öðrum
atriðum var bætt við samhliða yfirferð yfir dagála í ÁTAKS málum því erfitt var að vita
hvaða atriði myndu koma fram þar. Samhliða var skráð í Word skjal stutt yfirlit yfir hvert
mál án þess að nöfn eða persónugreinanleg atriði kæmu fram. Það var gert svo að
rannsakandi væri með þau gögn í höndunum við frekari vinnslu ef eitthvað yrði vanskráð
í gátlistanum.

4.3 Þátttakendur
Til þess að fá sem skýrasta yfirsýn yfir ÁTAK var ákveðið að taka eigindleg viðtöl við
starfsmenn, aðila frá skólum sem hafa nýtt ÁTAK og foreldra og nemendur sem hafa verið
þátttakendur í verkefninu.
Aðstandendur ÁTAKS hjá Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis gegndu hlutverki
hliðvarða og útveguðu viðtöl við starfsmenn og aðila frá skólum. Einnig höfðu þeir
samband við foreldra og nemendur sem höfðu tekið þátt í ÁTAKI þar sem rannsóknin var
kynnt og óskuðu eftir viðtölum við þau. Eitt viðtal var tekið við nemanda og annað við
móður hans.
Eitt viðtal var tekið við rýnihóp sem samanstóð af kennsluráðgjafa og tveimur
félagsráðgjöfum, annar þeirra er einnig unglingaráðgjafi. Þessir aðilar standa að baki
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ÁTAKI og hafa haft yfirumsjón með verkefninu til margra ára. Ákveðið var að framkvæma
viðtalið með þessum hætti til þess að fá fram reynslu þeirra, sögu og þróun verkefnisins.
Lítið hefur verið skrifað um ÁTAK og aðeins er til ein óbirt skýrsla sem gerð var árið 2011.
Með því að taka viðtal við þessa einstaklinga var hægt að fá fram sögu ÁTAKS og skrá
hana.
Þátttakendurnir í eigindlega hluta rannsóknar voru fimm talsins og til að gæta
nafnleyndar verða þeim gefin önnur nöfn. Anna er starfmaður ÁTAKS, Guðrún starfar í
einum grunnskólanna sem hefur tekið þátt í ÁTAKI, Daníel er fyrrum þátttakandi og
Margrét er móðir hans. Svo eru aðstandendur verkefnisins.

4.4 Siðferði, styrkleikar og takmarkanir rannsóknar
Til þess að rannsókn geti staðið undir nafni þarf hún að fylgja siðferðilegum kröfum jafnt
sem aðferðfræðilegum (Sigurður Kristinsson, 2003).
Sótt var um leyfi til velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og var það veitt þann 18.
september 2015 (sjá viðauka 2) með því skilyrði að tilkynna þyrfti rannsókn til
Persónuverndar. Það var gert en töluverð bið var á að svar fengist frá Persónuvernd en
staðfesting þaðan kom að lokum (sjá viðauka 1). Einnig þurfti að sækja um aðgang fyrir
rannsakanda að málaskrá Þjónustumiðstöðvar til þess að hægt væri að fara yfir dagála úr
ÁTAKI. Rannsakandi skrifaði undir trúnaðarsamning frá Þjónustumiðstöð Laugardals og
Háaleitis varðandi vinnu í málaskrá og fékk leyfi til að vinna með gögnin með því skilyrði
að fara ekki með þau úr húsi (sjá viðauka 3).
Tengsl rannsakanda við efnið voru engin fyrir utan áhuga og fyrri vinnu með ungu
fólki. Engin tengsl voru við Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis áður en að
rannsakandi hóf vinnu við rannsóknina.
Æskilegt hefði verið að ná fleiri viðtölum við börn og foreldra sem hafa tekið þátt í
ÁTAKI. Það náðist því miður ekki innan þess tíma sem vinna átti ritgerðina. Rannsóknin er
lítil umfangs en þetta er í fyrsta sinn sem gerð er markviss úttekt á verkefninu ÁTAK. Því
fylgdu annmarkar líkt og að litlar heimildir eða gögn eru til um verkefnið. Hafa ber í huga
að upplýsingarnar sem koma hér fram eru háðar skráningu í málaskrá Reykjavíkurborgar.
Þar sem upplýsingar eru ekki skráðar í málaskrá með rannsóknargildi í huga þá fer það
eftir viðkomandi starfmanni sem skráir málið, hvaða og hversu miklar upplýsingar koma
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fram. Það getur verið að ýmis tilvik hafi ekki verið rétt skráð, verið vanmetin og að um
vanskráningu hafi verið að ræða í einhverjum málum. Auk þess eru fleiri en einn
einstaklingur sem skrá þessar upplýsingar og geta þeir greint frá og túlkað upplýsingar á
mismunandi hátt (Helga Lára Helgadóttir, 2003). Þegar rannsakandi fór yfir málaskrá
Reykjavíkurborgar skoðaði hann öll skjöl sem tengdust hverju máli og safnaði þannig
upplýsingum sem koma hér fram.
Styrkleikar rannsóknar eru fólgnir í að það hefur ekki verið gerð rannsókn á ÁTAKI
áður og verkefnið er eina sinnar tegundar sem vitað er um.
4.4.1 Upplýst samþykki
Samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000) má
ekki skrá upplýsingar um sem snúa að einkamálum einstaklinga nema með samþykki
viðkomandi og að skráning upplýsinga hafi farið fram með hans vitund. Upplýst samþykki
á að tryggja að það hafi verið gert.
Óskað var eftir upplýstu samþykki þátttakenda í upphafi hvers viðtals (Sjá viðauka 4).
Rannsakandi lagði fram blað í tvíriti, kynnti innihaldið og þátttakendur skrifuðu undir. Þau
héldu jafnframt eftir öðru blaðinu. Þar kom fram hvert markmið og tilgangur rannsóknar
væri og hver stæði að baki hennar. Tilgreint var hvernig farið yrði með persónulegar
upplýsingar, að gætt yrði nafnleyndar og að gögnum yrði eytt við úrvinnslu þeirra (Lög um
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000; Sigurður Kristinsson, 2003).
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5 Niðurstöður
Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknar kynntar en umfjöllunin skiptist í tvo
hluta þar sem annar fjallar um helstu niðurstöður úr málaskrám og hinn um þemu sem
komu úr viðtölum.

5.1 Niðurstöður úr málaskrá Reykjavíkurborgar
Hér koma fram bakgrunnsupplýsingar um kyn og á hvaða ári þátttakandi var í ÁTAKI.
Fjallað er um vanda sem var til staðar þegar ÁTAK kom inn í málið og einnig er fjallað um
önnur atriði sem gátu mögulega verið áhrifaþættir. Fjallað er um aðra þjónustu sem
þátttakandi hefur nýtt sér áður eða á meðan á ÁTAKS tímabilinu stóð en sumir
þátttakendanna áttu við fjölþættan vanda að stríða. Að lokum verður farið yfir árangur
og eftirfylgd í ÁTAKS málum.
5.1.1 Nemendur/þátttakendur í ÁTAKI
26 nemendur hafa tekið þátt í ÁTAKI. Það getur þó verið vantalið þar sem ekki er til sérstök
skrá yfir ÁTAKS mál heldur blandast þau við önnur mál í stuðningsþjónustu. Af 26 málum
voru 3 einstaklingar sem ekki var hægt að skoða gögn hjá, hjá tveimur var það vegna
flutninga yfir í annað hverfi og gögnin hafa þá flust með þeim til annarra
þjónustumiðstöðva og í þriðja málinu þá virðast gögnin hafa týnst eða misfarist á einhvern
hátt. Upplýsingar um tvö mál voru ófullnægjandi og því er ekki fjallað um þau. Einn af
þessum 26 nemendum tók þátt í Áfram verkefninu sem er fyrir framhaldsskólastig.
Samtals eru þetta 13 drengir og 13 stúlkur, í töflu 1. eru aðeins tekin fram þau mál þar
sem hægt var að skoða gögnin og því eru þar aðeins 9 drengir og 11 stúlkur.
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Tafla 1: Fjöldi þátttakenda í ÁTAKI, flokkað eftir kyni

5.1.2 Fjölskylduaðstæður
Fjölskylduaðstæður þátttakenda voru mismunandi en þó bjuggu flestir hjá einstæðri
móður líkt og sjá má á töflu 2. Í 10 ÁTAKS málum kemur fram að annað eða báðir foreldrar
eru eða hafa sjálf glímt við erfiðleika í formi geðrænna veikinda, fíkni-og/eða
áfengisvanda. Í sumum málum voru samskiptaerfiðleikar milli föður og móður sem voru
skilin eða að ganga í gegnum skilnað. Þá virtist oft vera ósamræmi í heimilisreglum og
hversu mikið aðhald barninu var veitt. Sjö fjölskyldur voru samsettar þar sem stjúpfaðir
eða móðir og í sumum tilfellum stjúpsystkini áttu í hlut. Hjá þeim fjölskyldum voru
stundum samskiptaerfiðleikar við stjúpforeldrið. Athyglisvert er að enginn einstæður faðir
er skráður í ÁTAKS mál. Af dagálum mátti sjá að skólasóknarvandi barnsins og erfiðleikar
því tengdir höfðu oft mikil áhrif á foreldra, sköpuðu streitu, áhyggjur, álag og togstreitu í
samskiptum, bæði í samskiptum foreldra við barn og milli foreldra. Í sumum tilfellum kom
fram uppgjöf foreldra og vonleysi.

Tafla 2: Fjölskylduaðstæður þátttakenda ÁTAKS

5.1.3 Vandi til staðar
Það voru ýmsir þættir sem voru sameiginlegir hjá einstaklingunum áður en ÁTAK kom inn
í mál þeirra. Þau atriði sem koma fram í töflu 3. komu fram í málaskrám ÁTAKS. Það má
gera ráð fyrir að ýmislegt sé vanskráð eða að upplýsingar vanti í ýmsum tilvikum.
Athyglisvert er að sjá hve stór hluti hópsins er með greiningar. Þá er meðal annars átt
við athyglisbrest með ofvirkni (ADHD), athyglisbrest (ADD), þunglyndi, kvíðaröskun,
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félagskvíða, tourette eða einhverfuróf. 9 þátttakendur hafa verið greindir með ADHD og
einn með ADD. Meirihluti hefur glímt við kvíða sem oft virðist tengjast skólanum eða
fjarverunni frá skólanum. Þó nokkrir eru með depurðareinkenni og einn með
þunglyndisgreiningu.
Í meirihluta tilfella voru svefnerfiðleikar og stundum tengdist það óhóflegri tölvu- eða
símanotkun seint á kvöldin. Að koma reglu á svefn er atriði sem áhersla er lögð á í ÁTAKI
og með stuðningi við að koma rútínu á heimilislífið með stundatöflu þá lagaðist svefninn
oft á meðan ÁTAKS tímabilinu stóð.

Tafla 3: Vandi til staðar fyrir ÁTAK

5.1.4 Aðrir þættir
Á töflu 4 má sjá aðra þætti sem komu fram í dagálum þátttakenda ÁTAKS. Fjórir
einstaklingar af 26 áttu foreldri af erlendum uppruna og í einu málinu þurfti að fá
túlkaþjónustu í samskiptum við foreldrið. Aðeins sex þeirra stunduðu tómstundir eða
íþróttir og fáir héldu áfram ástundun á tímabilinu sem skólasókn varð að vandamáli. 13
einstaklingar höfðu þegið þjónustu áður, annaðhvort hjá þjónustumiðstöð, geðlækni,
sálfræðingi, Bugl eða öðrum fagaðilum. Einn hafði farið á milli margra grunnskóla vegna
tíðra flutninga móður sem virtist skapa rótleysi og erfiðleika fyrir barnið við að aðlaga sig
að núverandi skóla.
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Tafla 4: Aðrir þættir

5.1.5 Önnur þjónusta
Nokkrir höfðu þegið þjónustu áður en að ÁTAK kom inn í mál þeirra. En í tilfelli margra
nýttist ÁTAK einnig til að greina vandann og vísa í eða fá til samvinnu þá þjónustu sem
barnið eða fjölskylda þess þarfnaðist. Með ÁTAKI kom í sumum tilfellum upp á yfirborðið
vandi sem þurfti að leysa til að hægt væri að taka á skólasóknarvandanum.

Önnur þjónusta
6
5
4
3 3
1 1 2

1

3
2 1 2

2 2

2 2 2

1 1 1

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Sálfræðingur

1

1

2

4

3

2

1

Félagsráðgjafi

1

3

1

5

2

2

1

Stuðnings- og persónulegur
ráðgjafi

2

3

2

6

2

2

1

Sálfræðingur

Félagsráðgjafi

Stuðnings- og persónulegur ráðgjafi

Tafla 5: Önnur þjónusta sem þátttakandi hefur þegið áður eða á meðan ÁTAK stóð yfir

5.1.6 Árangur og eftirfylgd
Þegar fjallað er um árangur af ÁTAKI líkt og í töflu 6 þá er mikilvægt að hafa í huga að
tölurnar gefa takmarkaða mynd. Það hefur komið fram í umfjöllun um verkefnið að
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árangurinn birtist í mörgum þáttum sem er ekki endilega mælanlegur í tölum eða bættri
mætingareinkunn. Í 11 málum í málaskrá var tekið fram hvort að árangur væri góður en
misjafnt var hvort tekið væri fram í hverju það fælist. Í tveimur málum var fjallað um
bætta mætingareinkunn þar sem kom fram að einkunn hefði hækkað úr 1 upp í 4 og í hinu
málinu að nemandi hefði hækkað upp í 3 úr 1. Tekið var fram í einu máli að ÁTAK hefði
ekki skilað árangri.
Eftirfylgd var oft ákveðin en misjafnt var hversu lengi hún endist. Í þau skipti sem
eftirfylgd hætti var það annað hvort vegna þess að nemandinn neitaði að halda áfram að
þiggja þjónustuna eða að ákveðið var að draga úr þjónustu því að nemandinn nýtti hana
ekki. Eftirfylgdin var oftast í formi símtala starfsmanns við nemanda og stundum hitti
starfsmaður nemanda í einhver skipti, sérstaklega ef vandi nemandans snerist um að rjúfa
einangrun og komast út úr húsi. Í sumum tilfellum hélt unglinga- og félagsráðgjafinn áfram
að hitta viðkomandi í einhvern tíma eftir að ÁTAKS tímabilinu lauk. Stundum var sóst eftir
því að starfsmaður ÁTAKS yrði áfram persónulegur ráðgjafi.

Tafla 6: Árangur og eftirfylgni
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5.2 Niðurstöður - þemu
Í þessum kafla verður fjallað um þau þemu sem komu fram í viðtölunum 5 og tekin verða
brot úr þeim til umfjöllunar.
5.2.1 Forvörn
Guðrún úr skólanum talaði um að ÁTAK dygði oft til þess að stöðva frekari þróun vandans:
... Þetta sem fyrsta skref í inngripi varðandi bara ... velferð unglings og þetta er fyrsta
trappan og þetta er oft nóg ... það er líka búið að stofna til sambands við
þjónustumiðstöðina þar sem er svo mikil þekking og það eru svo mikil úrræði
einhvern veginn ... já það er stóra gagnið í þessu ... Stundum er þetta nóg ...

Umræðan um hvort að ÁTAK ætti að koma fyrr inn í málin kom upp og Anna sagði meðal
annars:
... þetta eru allt krakkar sem eru komnir í óefni ... þá ertu að taka við barni sem er
kannski kominn með 1 í einkunn og þá á að fara að gera eitthvað því að skólinn segir:
jah við erum búin að reyna allt og allt í lagi en héddna en þú veist að vera með 1 í
einkunn strax þá er barnið orðið vant því að vera ekki í skólanum ... því finnst ekkert
óeðlilegt að hverfa úr tímum eða úr miðjum skóladegi ...

Einnig kom umræðan líka upp í viðtali við rýnihópinn og þar komu fram dæmi:
... Jah, við höfum oft rætt um þetta í forvarnaskyni og það er komið á það stig að
skólanir segja: það er nú gott að hún „Sigga“ fái ÁTAK til að koma henni inn á góða
braut til þess að allt hitt komi ekki sem var á síðasta skólaári eða síðustu ár ...
... Til dæmis ... sko rannsóknir hafa sýnt að ef að mætingarvandi er snemma ... jafnvel
bara á leikskólaaldri þá bendir það til þess að það verður mætingarvandi seinna.. og
t.d. er einn skólinn orðinn það þjálfaður í þessu að það var barn í 1. bekk sem var ekki
farið að mæta í nóvember og það var ennþá að kúra með mömmu sinni því það var
svo huggulegt og var búið að gera það allan leikskólann, þetta að kúra með mömmu
sinni til 11-12. Þeir höfðu strax samband við okkur: Við verðum bara að fá ÁTAK og
við vorum rosa spennt: endilega og svo bara þróaðist málið í aðrar áttir, man ekki
alveg ...

5.2.2 Hvað hefur hjálpað?
Aginn, aðhaldið og ramminn sem að ÁTAK hafði í för með sér kom iðulega fram, bæði í
viðtölunum og í málaskrám sem mjög hjálplegur þáttur. Anna, starfsmaður ÁTAKS talaði
um að inngripið gæti stundum verið viðbrigði fyrir börn sem virtust hafa gengið sjálfala í
2-3 ár og átti þá við að það væri ekki mikil agi eða rammi utan um þau á heimilinu:
... Þetta eru börn ... Þau þurfa rammann en foreldrarnir voru kannski bara ...
hjálparlaus ...
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En hins vegar virtist þetta skila árangri, til dæmis þegar hún hringdi á morgnana í
unglingana og viðkomandi hélt áfram:
... Þó að þeir svöruðu ekki eða svöruðu eitthvað: ömm uh.. þá mættu þeir. Þeir mættu
samt betur. Bara það að hafa þetta hringlandi yfir höfðinu „hey, hún hringir“ ...

Samskiptavandi kom fram í öllum viðtölunum og með tilkomu ÁTAKS var stundum
hægt að bæta úr þeim vanda með því að létta undir með foreldrunum, taka álagið sem
hefur legið á þeim varðandi það að koma barninu í skólann. Anna talar um hvernig hún
nálgast það:
... Maður notaði oft, bæði við að tala við foreldra ... svona prófið þið að taka frí frá
kvörtunum og nöldrinu og þú veist, ég skal sjá um það og eitthvað svoleiðis og
héddna ... og svo sagði maður við barnið: nú ætla mamma og pabbi að sleppa aðeins
nöldrinu og þá skulum við bara standa okkur, erum þetta saman þú veist, ég og þú,
við erum hérna í þessari baráttu og þau ætla ekkert að nöldra og það hjálpaði sko að
einhvern veginn svona taka rútínuna sem var byrjuð að myndast á heimilinu. Þessi
svona þessi dýnamík milli foreldra og barns....

Sameiginlegu fundirnir virðast vera einn af sterku hliðum ÁTAKS en með þeim er búinn til
umræðuvettvangur þar sem allir geta tjáð sig, ekki síst barnið. Guðrún frá skólanum talar
um hvernig samskiptaleiðirnar opnast:
... Ég held ég geti fullyrt það að þetta hljóti að vera jákvætt fyrir samskiptin í
fjölskyldunni. Samskipti unglingsins við foreldra sína. Ég held að þetta sé jákvætt fyrir
unglinginn sem að gengur hér inn í skólann sinn og finnur að okkur er ekki alveg sama
um hann. Og ég held að það skili mjög miklu að foreldrar fái samtal við
félagsráðgjafann á þjónustumiðstöð um unglinginn sinn af því að það er eitthvað
komið í óefni ...

Margrét, móðir Daníels talaði einnig um fundina:
... Mig minnir að það hafi verið, bara, þú veist, svo var alltaf bara fundur, sjá hvernig
gengi, staðan tekin út, skilurðu. Svo fékk hann náttúrulega að heyra hvar hann var
ekki búinn að standa sig og þar sem hann var náttúrulega búinn að standa sig, og
unglingaráðgjafinn bara alveg óspart að hrósa honum, sem hann var ánægður með,
og ég líka náttúrulega ... Það svona rífur hann upp ...

Starfsmenn ÁTAKS og félags- og unglingaráðgjafinn þurfa að byggja upp traust til að hægt
sé að nálgast rót vandans. Margrét og Daníel bera mikið traust til unglinga- og
félagsráðgjafans og það kom fram hjá þeim báðum að gagnlegt hefði verið að fá
hlutlausan aðila inn í málið:
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... líka kannski bara best að ... að einhver utanað ... þriðji aðili væri frekar að reyna
tala um, þú veist, myndi frekar opna sig meira við hana heldur en hann myndi opna
sig við mig. Þannig að mér fannst það hjálpa mikið. Mjög mikið. Þriðji aðili ætti, ekki
kannski mamma, eða amma, við erum alltaf eitthvað að nauða og tuða í honum. Þá
fannst mér hann stundum oft bara fara í baklás og bara “Ég nenni þessu ekki”,
skilurðu, þú veist. Það er frekar þá að [unglinga- og félagsráðgjafinn] myndi bara
“Elsku Daníel minn ...” og af hverju, og hann sagði henni það, ég veit ekki skilurðu. Þá
bara, ákvað hann sig bara og hann lofaði henni, og þá stóð hann alveg við það.
Gagnvart henni, skilurðu, að gera betur, skilurðu, og reyna ...

Aðspurð hvað það væri sem henni fyndist bera árangur, svaraði Anna:
... oftast þurfti ekki meira hjá þessum krökkum heldur en að einhver bara sýndi þeim
áhuga ...
... foreldrarnir fengu verkfæri í hendurnar með því að slökkva á tölvu og þú veist,
ekkert sjónvarp og kannski láta barnið fara í sturtu, fara í föt, heimalærdómur, allt
þetta var sko var skilvirkt á blaði sem hægt var að setja á ísskápinn ... ekki bara að
þetta sé ÁTAK og að þetta sé unglingurinn heldur fá tækifæri til að virkja foreldrana
líka ...

Móðir Daníels talaði um eftirfylgdina og minntist nokkrum sinnum á mikilvægi þess að
sett séu raunhæf markmið fyrir barnið:
... Þetta er náttúrulega þessi eftirfylgni, skilurðu, prógram, setja þetta svona upp,
setja sér einhver markmið, sem eru viðráðanleg. Ekki eitthvað ... alveg, sprengja
skalann, og gera of miklar kröfur. Bara ... byrja smátt. Og þegar það er kannski komið
í lag, frekar bæta þá við, ekki bara “Þarf að bæta þetta, þetta, þetta og þetta. Og ný
skalt þú byrja, gjörðu svo vel.” Skilurðu. Bara byrja smátt, skilurðu ...

5.2.3 ÁTAK sem greiningartæki
Þetta þema kom upp í þremur viðtölum af 5, við Önnu, Guðrúnu og við rýnihópinn.
Guðrún talaði um að eftir að búið væri að taka á tölvunotkun og koma svefninum í lag þá
kæmi stundum annað upp á yfirborðið:
... Getur líka verið eitthvað annað. Getur verið eitthvað tilfinningalegt eða einhver
uppreisn í gangi ...

Hún hélt áfram að ræða að það væri þá hægt að takast á við það og jafnvel vísa málinu
í réttan farveg. Í viðtali við rýnihópinn var talað um að hinn markvissi ferill ÁTAKS virkaði
einnig sem greiningartæki:
... Nú er ég að tala um ferilblaðið sko og það var alltaf mjög mikilvægt strax frá
upphafi og við vorum allar sammála um og það var tímafaktorinn. Að þetta yrði
ákveðinn, skilgreindur tími sem svona ÁTAK stæði yfir og svo hefur bara reynslan sýnt
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að þetta.. að þessi markvissi ferill hefur virkað sem sko greiningartæki eiginlega á mál
...

Í viðtali við Önnu kom upp samræða um ÁTAK sem greiningartæki þegar málin væru þung
og inngripið reyndist kannski ekki nóg:
... Þegar það er komið í óefni og allt í einu er hann farinn að ráða soldið mikið og það
er meðvirkni og allt og það þarf að komast út úr þessu, þá er ÁTAK ofsalega gott. Og
ég veit að skólinn veit alveg af þessu þú veist, skiluru. En sumir skólar voru með alltof
alvarleg mál og héddna en þá er rosa flott að ÁTAKIÐ geti komið inn og sagt þið þurfið
að fara þangað ... R: Vísa í réttan farveg? A: Já, það þarf sálfræðing eða það þarf svona
eða inn á heimilið þarf miklu meiri aðstoð sko ...

5.2.4 Árangur
Árangur af ÁTAKI er ekki endilega alltaf mælanlegur í tölum eða einkunnum heldur getur
einnig verið huglægur. Daníel, fyrrum þátttakandi í ÁTAKI lýsti því hnitmiðað þegar hann
var spurður að hver hans upplifun af verkefninu væri:
... Þetta var bara, já, gott spark í rassinn ...

Spurður hvort ÁTAK hefði skilað árangri fyrir hann, svaraði Daníel:
... Já, þetta gerði það. Þetta ... mætingareinkunnin, hún hækkaði og fór að mæta
aðeins betur ... Og gagnaðist bara mjög ágætlega, bara upp á það að mæta eitthvað
í skólann og svona. Ég meina ég átti ekki í miklum námserfiðleikum, það var aðalega
stærðfræðin svona sko. Annars var hitt allt í fína sko ...

Anna talaði ánægð um að hafa hitt stundum fyrrum ÁTAKS þátttakendur og að oft væru
þau búin að ná takti í lífi sínu þó stundum væri það ekki endilega hin hefðbunda
bóknámsleið. Anna sagði:
... ég hitti nú eina sem að var fyrst ... í Bónus. Hún var að vinna í Bónus og hún þú
veist mætti aldrei í skólann og eitthvað og hún er núna að klára menntaskólann... svo
hitti ég þessa krakka svona hér og þar og ef ég er að tala við þau þá eru þau í
framhaldsskóla og hin eðlilegustu og yndislegustu, eins og þau voru ...

Guðrún kom nokkrum sinnum inn á að árangurinn væri ekki alltaf sýnilegur:
... Þó að mætingareinkunnin hækki ekki þá er alltaf árangur ...

Annað sem kom fram í rýnihópsviðtalinu og hægt væri að flokka sem árangur er að
verklagið sem hefur þróast í ÁTAKI hefur einnig verið notað í almennri tilsjón, persónulegri
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ráðgjöf eða öðrum málum sem ekki tilheyrðu ÁTAKI. Að mati þeirra þriggja sem tóku þátt
í rýnihópsviðtalinu þá nýtist bæði verklagið og gögn úr ÁTAKI:
... En það sem að mér hefur fundist til viðbótar er að mér hefur fundist þetta þróa
tilsjónina þar sem að er ekki ÁTAK. Mér hefur fundist þetta gefa input í tilsjónina.
Tilsjón við foreldra almennt, stuðningur sem sagt við foreldra í uppeldishlutverkinu.
Mér finnst hún verða markvissari, mér finnst við hafa betri yfirsýn yfir hvað það er
sem við þurfum að gera þegar foreldrarnir eru í vandræðum ...

Einnig kom fram í viðtölum við Daníel og móður hans hvað eftirfylgdin reyndist þeim
mikilvæg en þau nefndu það margsinnis hvað unglinga- og félagsráðgjafinn hefði reynst
þeim vel. Enn í dag, um það bil þremur árum eftir þátttöku í ÁTAKI eru þau í sambandi við
ráðgjafann og virðast finna mikið öryggi í að geta leitað til hans. Sem dæmi má nefna
leitaði Margrét, móðir Daníels, til unglinga- og félagsráðgjafans eftir að ÁTAKI og
grunnskólagöngu hans var lokið. Hún hafði áhyggjur af Daníel þar sem hann var mikið
heima og var aðgerðar- og framtakslaus. Í kjölfarið af viðtali við unglinga- og
félagsráðgjafann, sendu þau umsókn til Fjölsmiðjunar þar sem hann var í nokkra mánuði.
Fjölsmiðjan hentaði Daníel ekki en varð til þess að hann komst í virkni. Fyrir nokkrum
mánuðum leitaði hann eftir aðstoð ráðgjafans við að gera ferilskrá sem varð til þess að
hann fékk þá vinnu sem hann stundar í dag og hann virðist vera ánægður í þeirri vinnu.
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6 Umræða
Í umræðum verður farið nánar í niðurstöður rannsóknar og þær tengdar við fræðilega
umfjöllun. Einnig verður svarað rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi
ritgerðar.
Það hafa um það bil 26 nemendur og fjölskyldur tekið þátt í ÁTAKI frá upphafi. Þar af eru
13 drengir og 13 stúlkur en hins vegar var ekki hægt að skoða gögn hjá þremur einstaklingum,
upplýsingar um tvö mál voru ófullnægjandi og því er ekki fjallað um þau og 1 var í Áfram
verkefninu. Því er í raun fjallað um 20 þátttakendur. Kynjaskiptingin í ÁTAKI er nokkuð jöfn líkt
og almennt er þegar um skólaforðun eða vanda vegna skólasóknar er að ræða. Það kemur
einnig fram í fræðunum um skólaforðun að vandinn sé ekki kynbundinn (Kearney og Bensaheb,
2006). Ekki er ólíklegt að þátttakendur séu fleiri en ekki er til sérstök skrá yfir ÁTAKS mál heldur
tilheyra þau stuðningsþjónustu og tilsjón hjá Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis.
Fjölskyldan leikur eitt stærsta hlutverkið í þroskaferli og lífsgöngu hvers einstaklings (Berk,
2010). Frá upphafi ÁTAKS hefur áhersla verið lögð á að foreldrar væru einnig þátttakendur í
ferlinu og að vinnslan færi einnig fram á heimilinu, ekki einungis á vettvangi skólans (Hildur Ýr
Hjálmarsdóttir o.fl., 2011). Tengsl barna við foreldra skipta miklu máli við mótun sjálfsmyndar.
Barn sem hefur fengið jákvæða athygli og átt jákvæð samskipti við foreldra er mun líklegra til
að hafa sterka sjálfsmynd en þeir sem hafa búið við afskiptaleysi (Brendtro, Brokenleg og
Bockern, 1990). Í viðtali við Önnu, starfsmanns ÁTAKS kom fram að henni fyndist það oft bera
árangur að sýna börnunum áhuga, það væri stundum eina sem þurfti. Af því má draga þá
ályktun að vöntun á athygli gæti hafa átt þátt sinn í vanda barnanna þó vissulega séu fjölþættar
ástæður í hverju máli.
Af 20 ÁTAKS málum eru 16 fjölskyldur þar sem til staðar er samskiptavandi barns við
foreldri eða foreldra. Öruggt og innilegt samband við foreldra hefur jákvæð áhrif og eykur
aðlögunarhæfni einstaklingsins meðal annars með jákvæðara sjálfsáliti, jákvæðum vinskap og
samböndum og betri námsárangri. Einnig stuðlar öruggt samband við foreldra að ólíklegra er
að börn finni fyrir kvíða, þunglyndi, einmanaleika eða stundi vímuefnamisnotkun (Berk, 2010).
Í 10 ÁTAKS málum kemur fram að annað eða báðir foreldrar séu eða hafi sjálf glímt við
erfiðleika í formi geðrænna veikinda, fíkni-og/eða áfengisvanda. Mikilvægt að er veita þeim
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fjölskyldum enn frekari stuðning þegar hugað er að velferð barnsins í tengslum við
skólaforðun. Fræðimenn telja flestir að uppeldisaðferðir foreldra á fyrstu árunum leggi grunn
að velferð barnsins og að á unglingsárunum sé sjálfsmynd og hæfni á ýmsum sviðum kominn
langt í mótun, þar á meðal sjálfsagi og viðhorf til náms sem að getur haft sterk áhrif á
framgöngu í námi (Steinberg, 2001).
Vandi sem var til staðar þegar ÁTAK kom inn í málið hefur verið margvíslegur. Í þeim fáu
málum sem ÁTAK skilaði ekki árangri var einhvers konar vandi til staðar sem krafðist annars
konar inngrips en það sem ÁTAK bauð upp á. Þá var um að ræða geðrænan vanda þar sem
einstaklingarnir þurftu að fá mikla aðstoð, til dæmis frá Bugl. Í öðrum tilfellum var
áhættuhegðun í formi áfengisneyslu, tengsl við félagsskap sem var í fíkniefnaneyslu og að láta
sig hverfa án þess að láta foreldra vita af sér. Ýmiss konar aðferðir hafa verið notaðar í inngripi
við skólaforðun þó rannsóknir hafa ekki enn getað sýnt fram á hvaða aðferð hefur reynst
árangursríkust. Þó hefur atferlis- og hegðunarmeðferð verið einna helst rannsökuð og hefur
verið mikið notuð (Chitiyo og Wheeler, 2006; Maynard o.fl., 2015).
Í málaskrám Reykjavíkurborgar komu fram aðrir þættir sem rannsakandi ákvað að taka
fram því þeir gætu haft áhrif í stöðu viðkomandi þátttakanda. Fjórir einstaklingar af 20 áttu
foreldri af erlendum uppruna og í einu máli þurfti að fá túlkaþjónustu í samskiptum við
foreldrið. Það gæti hafa verið áhrifavaldur fyrir þann þátttakanda ásamt því að koma frá öðrum
menningarheimi. Eins kom fram að aðeins sex einstaklingar af 20 stunduðu tómstundir eða
íþróttir og fáir héldu áfram ástundun á tímabilinu þegar skólasókn varð að vandamáli. Anna,
starfsmaður ÁTAKS, minntist á að þátttakendurnir væru oft áhugalausir eða skorti áhugamál
og að hún væri oft að reyna að vekja einhvern áhuga hjá þeim. Líkt og kom fram í rannsókn
Nuttall og Woods (2013) þá er metnaður og tilgangur einn þeirra þátta sem voru mikilvægir til
að ná árangri í inngripi gagnvart skólaforðun.
Eftirfylgd getur reynst mikilvæg til að auka árangur og að veita einstaklingi stuðning eftir
að ÁTAKS tímabili er lokið þar sem mikið aðhald og athygli er á viðkomandi á meðan á ÁTAKI
stendur. Það geta reynst töluverð viðbrigði að halda áfram á eigin vegum og því getur
eftirfylgni reynst hjálpleg. Það hefur verið misjafnt í ÁTAKS málum hvort að eftirfylgd sé
ákveðin en í 15 málum kom fram að eftirfylgd var ákveðin. Í 5 málum voru engar upplýsingar
um hvort eftirfylgd hafi átt sér stað. Í sumum tilfellum hætti viðkomandi að þiggja eftirfylgd,
til dæmis með því að hætta að svara þegar hringt var í hann af starfsmanni eða unglinga- og
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félagsráðgjafa. Eftirfylgdin sem Daníel og móðir hans, Margrét, hafa fengið frá unglinga- og
félagsráðgjafanum er ágætt dæmi um hvernig sveigjanleiki og einstaklingsmiðuð nálgun
kemur fram í verkefninu. Einnig sýnir þeirra mál fram á að hversu mikilvæg eftirfylgdin getur
reynst þátttakendum og fjölskyldum þeirra. Með því að hafa valdeflingu í forgrunni þar sem
sjónarhornið er á styrkleika, getu og hæfni einstaklingsins til að takast sjálfur á við þann vanda
sem hann stendur frammi fyrir, eru líkurnar meiri á að árangur nái fram að ganga. Þá er einnig
unnið í lausn mála í aðstæðunum sem einstaklingurinn er staddur í (Thompson, 2009; 2010),
líkt og ÁTAK gerir þegar unnið er með fjölskyldunni á heimili þátttakandans og í skólanum.
ÁTAK getur nýst sem forvörn. Líkt og kom fram í viðtali við Guðrúnu, meðal annars, þá
virðist það inngrip sem ÁTAK veitir virðist stundum nægja til að stöðva frekari þróun hjá
nemendum sem eru í vanda vegna skólasóknar. Það má einnig velta því fyrir sér hvort að ÁTAK
ætti að koma fyrr inn í málin. Eins og verklagsreglur um þjónustu fyrir grunnskólanema með
fjölþættan vanda eru núna þá er ferlið mjög skýrt. Skólinn þarf að hafa fullreynt sín úrræði
áður en þeir leita til þjónustumiðstöðvar og sækja um ÁTAK (Skóla- og frístundasvið
Reykjavíkur/ Velferðarsvið Reykjavíkur, 2012). Þá eru málin stundum orðin mjög alvarleg, líkt
og kom fram í viðtali við Önnu, starfsmann ÁTAKS. Hún nefndi að börnin væru þá orðin vön
því að vera ekki í skólanum og að þeim þætti ekki óeðlilegt að láta sig hverfa úr tímum eða úr
miðjum skóladegi. Sum börnin eru komin með 1 í mætingareinkunn og þá getur reynst erfitt
eða jafnvel yfirþyrmandi fyrir barnið að takast á við það. Það kom einnig fram í viðtali við
rýnihópinn að oft hefði komið upp sú umræða hvort að það væri hægt að nýta ÁTAK betur
sem forvörn, með því að grípa fyrr inn í. Það er þó spurning hvort að það sé möguleiki þegar
verklagsreglur, sem var vísað í að ofan, kveða skýrt á um hvenær ætlast er til að
þjónustumiðstöð komi inn í málin.
Í tilviksrannsókn Nuttall og Woods (2013) eru þau atriði sem stuðla að hjálplegu inngripi
ásamt því hvað þarf að vera til staðar og hverju þarf að huga að sett upp í vistfræðilíkan líkt og
sjá má í mynd 3. Það er margt sem niðurstöður þessarar rannsóknar um ÁTAK sem er í
samræmi við líkanið. Þar má nefna að byggja upp traust milli starfmanna eða fagaðila og
nemandans og foreldra hans, að til sé aðili sem hægt er að leita til, hvort sem það sé barnið
eða foreldrarnir sem þess þurfa og að aðgengið sé greitt. Einnig það að reglulegt endurmat sé
á ferlinu með viðhorfi til hvað sé að ganga vel og hvað megi gera betur. Í rannsókn Nuttall og
Wood og í viðtali við Margréti, móður Daníels, kom fram að á endurmatsfundum er mikilvægt
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að hrósa fyrir það sem gengur vel. Það styrkir nemandann og foreldra hans til að halda áfram
og er jafnframt valdeflandi. Það skipti greinilega Daníel og móður hans máli að unglinga- og
félagsráðgjafinn sýndi honum einlægan áhuga og hafði trú á að honum vegnaði vel, sem er í
samræmi við það sem kom fram í rannsókn Nuttall og Woods. Eins kom þar sterkt fram hvernig
persónuleiki, seigla, færni og reynsla fagaðila hefur mikið vægi í ferlinu og við að ná árangri í
inngripi við skólasóknarvanda (Nuttall og Woods, 2013).
ÁTAK getur nýst sem greiningartæki en líkt og kom fram viðtali við Guðrúnu þá er ÁTAK
stundum fyrsta inngrip eða „fyrsta trappan“ í máli nemandans af hálfu annarra en skólans.
Með því gefst tækifæri til að meta aðstæður, hvort sem það er líðan nemanda eða
heimilisaðstæður og ef þörf er á þá er hægt að vísa málinu í frekari farveg. Einnig hefur
myndast samband við fagaðila á þjónustumiðstöðinni og það getur auðveldað foreldrum eða
nemanda að leita þangað eftir aðstoð eða ráðgjöf (Hildur Ýr Hjálmarsdóttir o.fl., 2011).
Það má ætla að hluti þátttakenda í ÁTAKI hafi glímt við skólaforðun en ekki er hægt að
fullyrða um það hér þar sem greina þyrfti málin betur og athyglisvert væri að rannsaka það.
Aðrir glímdu við annan vanda sem hefur komið niður á skólasókn líkt og mikil geðræn veikindi
eða áhættuhegðun.
Ýmislegt hefur verið reynt til að takast á við skólaforðun en engin ein lausn hefur reynst
bera bestan árangur. Einnig er mikilvægt að skoða ástæður skólaforðunar hjá hverju barni og
haga meðferðarnálgun samkvæmt því.

6.1 Svör við rannsóknarspurningum
Hér verður leitast við að svara rannsóknarspurningum verkefnis niðurstöður og ræddar með
hliðsjón af þeim kenningum og rannsóknum sem kynntar hafa verið í fræðilega hluta
rannsóknar. Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram eru eftirfarandi:


Hefur ÁTAK skilað árangri með bættri skólasókn?



Hver er reynsla allra málsaðila (barns, foreldra, skólans og starfmanni ÁTAKS) af
ÁTAKI?



Kom inngripið að gagni?

6.1.1 Hefur ÁTAK skilað árangri með bættri skólasókn?
Erfitt er að svara þessari spurningu beint þar sem það kom ekki fram í öllum dagálum málaskrár
Reykjavíkurborgar. Þó kom það fram í nokkrum málum og í einu máli var talað um að
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mætingareinkunn hafi hækkað úr 1 upp í 4 á ÁTAKS tímabilinu og í öðru máli hækkaði
einkuninn úr 1 upp í 3. Annars var talað um að skólasókn hefði orðið betri í nokkrum málum.
Hins vegar þyrfti að fara yfir mætingarskrár þátttakenda ÁTAKS í skólum þeirra til þess að fá
nákvæmar árangurstölur.
6.1.2 Hver er reynsla allra málsaðila (barns, foreldra, skólans og starfmanni ÁTAKS) af
ÁTAKI?
Reynsla þeirra málsaðila sem tekin voru viðtöl við, var almennt góð og mikil ánægja virtist ríkja
með verkefnið. Af málaskrám að dæma má segja að meirihlutinn hafi verið ánægður með
ÁTAK. Rannsakandi vill þó benda á að niðurstöður gætu verið skekktar að einhverju leyti út frá
hversu fá viðtöl voru tekin. Hins vegar er hægt að álykta að meirihluti hafi notið góðs af ÁTAKI,
hvort sem að sé til skamms eða lengri tíma litið.
6.1.3 Kom inngripið að gagni?
Inngripið virtist koma langoftast að gagni þó árangur væri ekki alltaf mælanlegur. Í einhverjum
tilfellum virtist það ekki skila árangri, þá var nemandi kannski að eiga við geðræna erfiðleika
og þurfti meiri aðstoð eða að viðkomandi var kominn í áhættuhegðun og þurfti annars konar
inngrip.
Árangur af ÁTAKI er erfitt að meta því hann mælist ekki endilega í bættri mætingareinkunn
eða á annan tölulegan hátt. Árangurinn getur falið í sér bætt samskipti, betri svefnvenjur,
samtalið sem á sér stað milli foreldri, barns og skólans og fleira sem geta talist huglægir þættir.
Barnið og foreldrar þess komast í samband við fagaðila og aðra sem geta reynst þeim hjálplegir
við áframhaldandi vinnu til að greiða úr vandanum. Það kom til dæmis fram í viðtali við
Margréti, móður Daníels.
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7 Lokaorð
Rannsóknin er lítil umfangs en þátttakendur hafa ekki verið margir frá upphafi. Einnig eru vissir
þættir sem áhugavert væri að skoða frekar varðandi ÁTAK, líkt og meta árangur út frá
mætingareinkunn, kanna afdrif þátttakenda og ræða við fleiri þátttakendur og foreldra þeirra um
upplifun og reynslu þeirra. Þessi rannsókn endurspeglar kannski það sem virtist koma endurtekið
fram í fræðigreinum um skólaforðun og gagnsemi inngrips, það skortir gögn og frekari rannsóknir,
sérstaklega langtímarannsóknir. Rannsakandi stóð frammi fyrir því að það voru ekki til opinberar
heimildir um ÁTAK og þrátt fyrir að dagálar málaskrár Reykjavíkurborgar væru að mörgu leyti vel
skráðir þá voru þeir ekki skráðir markvisst og ekki með rannsóknargildi í huga. Rannsakandi vill
leggja til að þar verði gerðar úrbætur svo hægt sé að leggja mat á árangur ÁTAKS og annarra
þróunarverkefna. Ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður þessarar rannsóknar því úrtakið er lítið.
Niðurstöður gefa hins vegar hugmynd um hvað verkefnið ÁTAK getur reynst þátttakendum og
fjölskyldum vel.
Rannsóknin hefur fræðilegt gildi með umfjöllun um hvers konar inngrip hafa reynst
gagnleg samkvæmt erlendum rannsóknum og getur vonandi nýst sem framlag í
brottfallsumræðuna. Skólaforðun er tiltölulega nýtt hugtak hér á landi sem er athyglisvert í
ljósi þeirrar miklu umfjöllunar sem hefur verið um brottfall í framhaldsskólum. Lítið sem ekkert
er að finna í íslenskri umfjöllun um efnið og er það von rannsakanda að þetta verkefni stuðli
að umræðu um málefnið því rannsóknir sýna okkur að hægt er að grípa inn í með
árangursríkum hætti. Mikil þekking og reynsla er til staðar innan skólakerfisins og
þjónustumiðstöðvanna og með verkefni líkt og ÁTAKI er hægt að sinna þeim nemendum sem
sýna skólaforðunarhegðun.
Rannsóknin hefur einnig hagnýtt gildi og rannsakandi vonast til að rannsókn þessi verði til
þess að koma ÁTAKI frekar á framfæri, að meira fjármagn verði veitt í verkefnið og að aðrar
þjónustumiðstöðvar kynni sér það og taki það til sín. Það er ljóst að ÁTAK hefur gagnast
langflestum þátttakendum á einhvern hátt og óskandi væri að fleiri gætu nýtt sér það.
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Viðauki 4: Upplýst samþykki
Ágæti þátttakandi,
rannsakandi er Þórey Guðmundsdóttir, nemi í meistarnámi til starfsréttinda í félagsráðgjöf við
Háskóla Íslands og netfang er thg93@hi.is. Leiðbeinandi og ábyrgðaraðili er Steinunn
Hrafnsdóttir, dósent og varaforseti við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Netfang
Steinunnar er steinhra@hi.is.
Rannsóknarefnið er ÁTAK sem er sértæk stuðningsúrræði fyrir börn í áhættuhópi vegna
slakrar skólasóknar og foreldra þeirra. Tilgangur og markmið rannsóknar er að kanna hvort að
ÁTAK hafi skilað árangri í bættri skólasókn og skoða upplifun og reynslu allra málsaðila. Þá er
átt við börn, foreldra, aðila frá skólum og starfsfólk ÁTAKS.
Við rannsóknina verður notuð eigindleg viðtöl við fyrrnefnda aðila til að fá fram sem
skýrustu mynd af rannsóknarefninu. Búast má við að viðtölin vari í 30-60 mínútur. Viðtölin
verða hljóðrituð og síðan afrituð án þess að nafn viðmælanda komi fram. Leitast verður við að
gera niðurstöður ópersónugreinanlegar og órekjanlegar til þeirra sem taka þátt. Hljóðskrár og
afritin verða varðveitt hjá rannsakanda og verður eytt eftir vinnslu rannsóknar sem verður í
desember 2015. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum nr.
77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Trúnaðar og nafnleyndar verður
gætt við vinnslu rannsóknar og í niðurstöðum. Þátttakandi hefur rétt á að neita að svara
ákveðnum spurningum eða að ræða vissa þætti. Einnig er þátttakenda frjálst að hafna eða
hætta þátttöku hvenær sem er á ferli rannsóknar án útskýringa.
Samþykki þetta er í tvíriti og heldur þátttakandi eftir einu eintaki.
Mér hefur verið tilkynnt eðli og umfang rannsóknar og er samþykk/ur þátttöku.
Dagsetning:

Undirskrift þátttakanda

Undirskrift rannsakanda

72

Viðauki 5: Viðtalsvísir-nemendur
Bakgrunnur
Kyn: Karl_ Kona_
Aldur:
Á hvaða aldri tókstu þátt í ÁTAKI?
Spurningar


Forsaga að þátttöku í stuttu máli?



Hver var upplifun þín af ÁTAKI?



Fannst þér inngripið bera árangur? Bætt skólasókn? Annað?



Hvað gagnaðist þér vel?



Hvað fannst þér gangast fjölskyldunni þinni?



Var eitthvað sem að þér fannst að hefði mátt gera betur eða sem að hentaði ekki?



Hvernig fannst þér samstarfið milli skólans, heimilis og þjónustumiðstöðvar
ganga?



Fékkstu eftirfylgni eftir að verkefninu lauk?
- Í hvaða formi?
- Hvernig fannst þér hún? Hjálpleg?



Er eitthvað sem að þú vilt að komi fram? Bæta við?



Hvernig gengur þér í dag? (Ertu í skóla? Vinnu?)



Myndirðu mæla með þátttöku í ÁTAKI við aðra nemendur sem væru í svipuðum
sporum og þú varst?
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Viðauki 6: Viðtalsvísir – foreldrar
Bakgrunnur
Kyn: Karl_ Kona_
Spurningar


Forsaga að þátttöku í stuttu máli?



Hver var upplifun þín af þátttöku í ÁTAKI?



Hvernig fannst þér samstarf milli allra aðila ganga (skóli, fjölskyldu,
þjónustumiðstöð)?



Fannst þér inngripið bera árangur? Bætt skólasókn? Annað?



Hvað fannst þér gagnast vel fyrir þig?



Voru einhverjir þættir sem að þér þótti ábótavant, hefði mátt fara betur?



Hvað er barnið að gera í dag? (Skóli? Vinna?)
- Hvernig gengur?



Fengu þið eftirfylgni?
- Í hvaða formi?
- Hvernig fannst þér eftirfylgnin?



Er eitthvað sem að þú vilt að komi fram? Bæta við?



Myndir þú mæla með ÁTAKI við aðra foreldra barna í svipaðri stöðu og barnið þitt var
í?
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Viðauki 7: Viðtalsvísir – starfsmenn
Bakgrunnur
Kyn: Karl_ Kona_
Menntun:

Fagmenntun: nei_ já_ Hvaða?

Spurningar


Hversu lengi hefurðu unnið/vannstu í ÁTAKI?



Hefur orðið þróun eða breyting?



Hvaða verkefnum hefurðu sinnt?



Geturðu lýst verkferlinu?



Hverjir voru samstarfsaðilar?



Hvernig fannst þér að samstarf milli skóla og þjónustumiðstöðvar?



Samstarf milli skóla og foreldra/barna ganga? Þjónustumiðstöðvar og foreldra?



Hversu oft að meðaltali hittirðu hvern einstakling (nemenda-foreldra-skóla)?



Fannst þér að inngripið hafi komið að gagni fyrir viðkomandi?



Hvernig viðtökur fékkstu frá foreldrum/nemendum?



Hver er reynsla þín af ÁTAKI?



Hvað finnst þér hafa komið að gagni? (Kostir)



Er eitthvað sem að þér finnst mátt betur fara? (Gallar)



Er eitthvað sem að þú vilt að komi fram? Bæta við?
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Viðauki 8: Viðtalsvísir – rýnihópur
Spurningar


Sagan frá 2011 þar til núna – allavega, jafnvel lengra aftur



Fræðilegur grunnur verkefnis?



Hefur orðið þróun eða breyting? Getiði lýst því?



Hvert er ykkar hlutverk í ÁTAKI? Hvaða verkefnum hefurðu sinnt?



Getiði lýst verkferlinu?



Hvernig fannst þér/ykkur að samstarf milli skóla og þjónustumiðstöðvar?



Samstarf milli skóla og foreldra/barna ganga? Þjónustumiðstöðvar og foreldra?



Hversu oft að meðaltali hittirðu hvern einstakling (nemenda-foreldra-skóla)?



Fannst þér/ykkur að inngripið hafi komið að gagni?



Hvernig viðtökur fékkstu frá foreldrum/nemendum?



Ykkar tilfinning um fjölskyldugerðir? Hópinn?



Verkefnin sem hafa þróast út frá ÁTAKI? t.d. ÁFRAM



Aðrar þjónustumiðstöðvar farnar af stað?



Hver er reynsla þín/ykkar af ÁTAKI?



Hvað finnst þér/ykkur hafa komið að gagni? (Styrkleikar-Kostir)



Er eitthvað sem að þér/ykkur finnst mátt betur fara? (Gallar)



Er eitthvað sem að þú/þið viljið að komi fram? Bæta við?
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