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Útdráttur 

Í ritgerðinni er fjallað um skólaskyldu barna. Gerð verður grein fyrir hver skólaskylda 

barna er á Íslandi samkvæmt lögum, reglugerðum og aðalnámskrá. Því verður velt upp 

hvort að skólaskylda sé raunveruleg og hver sé ábyrgur fyrir því að henni sé sinnt sem 

skyldi. Staða nemenda eftir grunnskóla er gerð skil og helstu áhættuþáttum þess að 

nemendur hætta námi. Leitað er svara við eftirfarandi spurningum Er raunveruleg 

skólaskylda á Íslandi, hver er raunverulegur réttur barna til menntunar? Hafa erfiðleikar 

í skóla langtímaafleiðingar? Eru nemendur nógu vel undirbúnir undir framhaldsnám eftir 

10 ára grunnskólagöngu? Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að það er réttur 

allra barna að njóta menntunar og er það tryggt í lögum og reglum. Ábyrgð 

skólayfirvalda er skýr og ályktað er að yfirvöld standi ekki undir henni vegna mikils 

brotthvarfs úr framhaldsskólum. Niðurstöður sýna einnig að erfiðleikar í skóla geta haft 

þær afleiðingar að börn fái lágar einkunnir en þær eru helsta forspárgildi þess hvernig 

nemandanum muni reiða af í framhaldsskóla. Það getur verið afleiðing námserfiðleika 

að nemendur séu ekki nógu vel undirbúin eftir 10 ár í grunnskóla. Af þessum 

niðurstöðum má draga þá ályktun að ekki sé nógu mikið eftirlit með skólahaldi í landinu. 

Þess vegna þarf að vekja athygli á alvarleika þess að skólaskylda er ekki raunveruleg og 

hvetja til þess að meiri kröfur séu gerðar til skólayfirvalda um að vandað sé til verka. 
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1 Inngangur 

Menntun er talin vera jöfnunartæki og undirstaða lífsgæða einstaklinga. Það er talinn 

kostur að hafa skólaskyldu á Íslandi til þess að stuðla megi að jöfnuði. Á Íslandi eru í gildi 

lög um grunnskóla nr. 91/2008 sem hafa það að markmiði að stuðla að þroska og 

þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi í sífelldri þróun. Grunnskóli skal reyna að hafa störf sín í 

samræmi við þarfir og stöðu nemenda og stuðla að góðu samstarfi heimilis og skóla, til 

þess að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda. Öllum börnum á 

Íslandi er skylt að sækja grunnskóla að jafnaði í tíu ár, þó getur það verið til skemmri 

tíma. Í lögunum er tekið fram að foreldrar gæti hagsmuna barna sinna á skólaskyldualdri 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Stuðningur í skólum getur skipt miklu máli til þess að koma í veg fyrir að börn og 

ungmenni þrói með sér innri og ytri vanda (Masten og Reed, 2005). Skólafélagsráðgjafar 

vinna ávallt út frá heildarsýn, þ.e. þeir eru tenging á milli skólans og þeirra kerfa sem 

nemandinn er partur af. Sem dæmi um kerfi geta verið heimilið, þjónustustofnanir, 

stefnumótunaraðilar o.fl. Ef nemandi glímir við þætti sem hindra að hann njóti sín í námi 

þá myndi skólafélagsráðgjafi veita félagslega og persónulega ráðgjöf og stuðning. 

Skólafélagsráðgjafi veitir einnig ráðgjöf til kennara og starfsfólks skólanna. Hann getur 

veitt mikilvæga fræðslu og stuðning til foreldra og nemenda sem eiga við vanda að 

stríða. Mikilvægt er að bæði skólafélagsráðgjafi og náms- og starfsráðgjafi starfi í 

hverjum skóla til þess að sporna við því að vandi nemenda verði stærri og kosti 

samfélagið ennþá meira. Skólafélagsráðgjafar hafa víðtæka þekkingu og geta sinnt 

veigamiklu starfi í skólum (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2011). 

Áhuginn á efninu vaknaði eftir að ég hafði farið framhaldsskólanna á milli, verið á 

vinnumarkaði í mörg ár, farið í frumgreinanám í Háskóla Reykjavíkur og endað í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands þar sem ég fór að tengja kvíða við skólagöngu mína. 

Það að hafa útskrifast úr grunnskóla án þess að vera nógu vel undirbúin undir 

framhaldsskóla varð svo að öllum líkindum til þess að ég entist ekki nógu lengi þar til 

þess að útskrifast. Seinna komst ég að því að það er ekki vegna þess að ég get ekki lært 

heldur frekar það að ég hafi ekki fengið nægan stuðning í grunnskóla til þess að geta 

liðið vel í skóla og haft ánægju og yndi af því að stunda nám eins og ég hef í dag.   
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Markmið ritgerðarinnar er að vekja athygli á því að grunnskólar beri mikla ábyrgð og 

það getur haft verulegar afleiðingar í lífi fólks ef þeim skyldum er ekki sinnt sem skyldi. 

Þær spurningar sem leitað verður svara við eru eftirfarandi: Er raunveruleg skólaskylda á 

Íslandi, hver er raunverulegur réttur barna til menntunar? Hafa erfiðleikar í skóla 

langtímaafleiðingar?  

Eru nemendur nógu vel undirbúnir undir framhaldsnám eftir 10 ára grunnskólagöngu? 

Ritgerðinni er skipt í fimm kafla. Í öðrum kafla verður fjallað um skólaskyldu og rétt 

barna til náms. Farið verður yfir lög, reglugerðir og aðalnámskrá ásamt skyldu 

skólayfirvalda gagnvart börnum og skólaskyldu þeirra. Vistfræðikenning 

Bronfenbrenner, sem fjallar um kerfin í kringum hvert barn, verður kynnt en hana er 

vert að hafa í huga þegar ábyrgðin er skoðuð. Í þriðja kafla verður fjallað um þau atriði 

sem helst valda því að nemandi þurfi stuðning í námi, námserfiðleika og sálfélagslega 

erfiðleika. Góður alhliða þroski er talinn forsenda þess að nám gangi vel og þess vegna 

verður fjallað um þroskakenningu Erikson. Kynntar verða nokkrar tegundir 

námserfiðleika. Þar sem greiningar á námserfileikum eru algengar verður fjallað um 

stimlun og mögulegar afleiðingar hennar. Í fjórða kafla er staða nemenda eftir 

grunnskóla skoðuð og reynt að varpa ljósi á það hvort nemendur séu nógu vel 

undirbúnir fyrir framhaldsnám eftir 10 ár í grunnskóla. Í fimmta kafla verða niðurstöður 

settar fram, þær ræddar í fræðilegu ljósi og ályktanir af þeim dregnar.
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2 Skólaskylda og réttur barna 

Skólaskylda barna á Íslandi er að jafnaði tíu ár. Öllum börnum er skylt að sækja 

grunnskóla. Í lögum um grunnskóla (2008) er kveðið á um að markmið skólagöngunnar 

sé að stuðla að víðsýni, efla frumkvæði barna, sjálfstæða hugsun þeirra og þjálfa þau til 

samstarfs við aðra. Skólinn hefur það markmið að eiga gott samstarf við heimili og 

tryggja árangursríkt skólastarf. Það er gert með velferð og öryggi nemenda að leiðarljósi. 

Ráðuneyti ber að sjá til þess að skólaskyldu sé sinnt og að sveitarfélög og skólar sinni 

þeim skyldum sem þeim ber að uppfylla. Ráðuneytið hefur eftirlit með gæðum 

skólastarfsins (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Það er réttur nemenda að fá kennslu við 

sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi og að það skuli tekið tillit til sjónarmiða þeirra eins og 

unnt er. Þeir nemendur sem eru með sérþarfir eiga rétt á því að það sé komið til móts 

við þeirra námsþarfir og þeim mætt með stuðningi í samræmi við mat á þörfum þeirra 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í lögum er fjallað um foreldra og skyldur þeirra. Þeim 

ber að hafa samráð við skóla, fylgjast með og styðja börn sín við skólagöngu, sjá til þess 

að þau mæti úthvíld og fylgi skólareglum. Markmið laganna sem voru sett árið 2008 er 

að stuðla að samvinnu milli heimilis og skóla. Einnig skal gæta að andlegri, líkamlegri og 

félagslegri vellíðan barna (Menntamálaráðuneytið, 2015).  

Til viðbótar við opinbera skólastefnu sem fram kemur í lögum, reglugerðum og 

aðalnámskrá setja sveitarfélögin eigin skólastefnu og skólarnir bera ábyrgð á 

framkvæmd þessarar stefnumótunar (Árskýrsla skólaskrifstofu Mosfellsbæjar 2014-

2015).  

Í Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum segir að 

hver grunnskóli skuli setja sér reglur þar sem fram komi hvaða viðbrögð verði við broti á 

reglum skólans. Í 4. gr. reglugerðarinnar er skýrt tekið fram að nemendur verði að sækja 

grunnskóla nema um veikindi eða önnur forföll sé að ræða. Foreldrar bera ábyrgð á að 

barnið sé innritað í skóla, mæti þangað og stundi nám sitt með fullnægjandi hætti en 

annars verði samstarf við skóla um lausn mála (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011). Í reglugerðinni er tekið fram að skólar 
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skuli semja skólareglur og kynna þær nemendum og foreldrum. Það skuli stuðla að 

áhuga nemandans á menntun og styrkja sjálfsmynd hans. Ef nemandi brýtur 

skólareglurnar skal leita aðstoðar skólastjórnenda og annarra sérfræðinga til þess að 

finna leiðir svo leysa megi vandann. Nemandanum skal veita stuðning til þess að hann 

geti bætt t.d. lélega mætingu og taka þarf tillit til þess að nemendur hafa mismunandi 

þarfir og þroska. Ef nemandi brýtur ítrekað reglur skólans er það hlutverk 

umsjónarkennara hans að aðstoða hann við lausn á rót vandans. Ef það dugar ekki til 

geta kennarar fengið aðstoð sérfræðiþjónustu á vegum sveitarfélaga. Einnig þarf að hafa 

í huga hlutverk nemendaverndarráðs skv. reglugerð nr. 584/2010 (Reglugerð um ábyrgð 

og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011). Það er alveg ljóst að 

vel er greint frá því hvernig þessum málum skal háttað samkvæmt lögum, 

aðalnámskrám, reglugerðum og stefnumörkun skóla. 

Aðalnámskrá er sett sem útfærsla laga til þess að leiðbeina um tilgang og markmið 

skólastarfs miðað við gildandi lög hverju sinni. Hún er gefin út af mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu og er ætlað að vera stjórntæki þar sem finna má 

sameiginleg markmið skólastarfs í landinu ásamt viðmiðum og verkfærum til þess að 

fylgja eftir ákvæðum laga. Hún á að stuðla að því að réttur nemenda til 

lágmarksmenntunar og jafnrétti til náms sé tryggður. Aðalnámskráin er verkfæri fyrir 

ráðuneytið sem sinnir því hlutverki samkvæmt lögum að hafa yfirstjórn og eftirlit með 

skólastarfi í landinu. Annars vegar er um að ræða innra mat sem skólarnir framkvæma 

sjálfir og hins vegar ytra mat sem er unnið af utanaðkomandi aðila. Þetta eftirlit er 

meðal annars haft til þess að tryggja rétt nemandans til náms og veita viðeigandi 

þjónustu ef þess þarf. Í aðalnámskránni er tekið fram að meginábyrgðin á skólahaldi 

liggur hjá sveitarfélögunum og því að framfylgja grunnskólalögum. Grunnskólanum ber 

skylda til þess að mennta börn á árangursríkan hátt. Ytra mat er framkvæmt til þess að 

ganga úr skugga um að lögum og reglugerðum sé framfylgt ásamt markmiðum 

sveitarfélaga og skóla. Ráðuneytinu ber að fylgja niðurstöðunum eftir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Ákveðin viðmið eru sett í aðalnámskrá þar sem kemur 

fram hvaða hæfni nemandi á að hafa við lok 4. bekkjar, 7. bekkjar og 10. bekkjar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Það eru því til ákveðin tæki til þess að 

meta hæfni og þekkingu nemenda en það er ekki minnst á það í aðalnámskrá hvað skal 

gera ef um frávik er að ræða.  
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Sveitarfélögin bera ábyrgð og eiga að setja reglur um hvernig skuli bregðast við 

frávikum. Í fundargerð velferðarráðuneytis árið 2014 kemur fram að óskað sé eftir að 

vinnu starfshóps sé flýtt en verkefni hans voru meðal annars þau að samræma vinnulag 

fyrir þjónustu við börn milli þjónustumiðstöðva hjá Reykjavíkurborg (Reykjavík, e.d.). 

Það virðist augljóst að ef samræmis er ekki nægilega gætt innan sama sveitarfélags þá 

megi leiða að því líkur að samræmi sé ekki nægilegt á milli sveitarfélaga og virðist sem 

það vanti vinnulag til þess, þ.e. að það sé eitthvað ferli sem fari af stað til þess að grípa 

til aðgerða ef skólareglum og viðmiðum sem eru sett eru ekki uppfyllt.  

 

Sem dæmi um vinnulag má nefna reglur Mosfellsbæjar en þar er ferli sem fer af stað 

ef nemandi uppfyllir ekki þau skilyrði sem eru sett og ef að skólareglum er ekki fylgt. Þar 

er leiðbeinandi ferill fyrir grunnskóla um hvernig eigi að standa að málum nemenda með 

sérþarfir. Ef umsjónarkennari hefur áhyggjur af námi, þroska, hegðun eða líðan barns þá 

á ákveðið ferli að fara af stað. Umsjónarkennari metur hvernig vandinn er, hefur 

samband við foreldra og kannar hvort þau hafi áhyggjur líka. Umsjónarkennari getur 

fengið ráðgjöf innan skólans hjá öðrum kennurum, fagstjóra sérkennslu, stjórnendum 

o.fl. Ef þess þykir þörf þá er sett upp teymi í kringum nemandann og honum veitt 

sérfræði- og sálfræðiþjónusta eftir þörfum. Einnig getur verið að nemendaverndarráð 

Mosfellsbæjar þurfi að vísa málinu til annarra aðila, svo sem félagsþjónustu, 

barnaverndar, greiningardeilda, læknis eða annarra sérfræðinga (Leiðbeinandi ferill fyrir 

grunnskóla um meðhöndlun mála nemenda með sérþarfir, 2006). Það er því skýrt að 

ferlið byrjar hjá umsjónarkennara sem leitar til skólayfirvalda eða skólaskrifstofu 

bæjarfélagsins sem ber ábyrgð á að hagsmunum nemandans sé gætt og að hann njóti 

viðunandi menntunar og undirbúnings undir framhaldsskóla. 

Það virðist þurfa margar hendur til að barn komist í gegnum skóla ef það á við 

einhvern vanda að stríða. Það er þess vegna viðeigandi að fjalla um vistfræðikenningu 

Bronfenbrenner en samkvæmt henni þarf heilt þorp til þess að ala upp barn. 

2.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Bandaríski sálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner setti fram vistfræðikenningu (e. 

ecologial theory) til þess að reyna að útskýra hvernig innri og ytri kerfi hafa áhrif á 
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þroska mannsins. Hann skilgreindi þau í Nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. 

mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem), heildarkerfi (e. macrosystem) og lífkerfi (e. 

chronosystem). Þessi kerfi geta haft áhrif á hvort annað og þau móta börn 

(Bronfenbrenner, 1979).  Umhverfi barna getur haft áhrif á þroska þeirra og getur haft 

bæði jákvæðar og neikvæðar afleiðingar á líf þeirra. Þá skiptir máli á hvaða aldri börnin 

eru þegar þau verða fyrir neikvæðum áhrifum, þ.e. hvort það hafi áhrif á aðlögun 

barnsins í lífinu. Það eru meiri líkur á að ung börn sem verða fyrir neikvæðum áhrifum 

frá umhverfinu verði fyrir einhvers konar truflun á þroska (Bronfenbrenner og Evans, 

2000). 

Nærkerfið er nánasta umhverfi barnsins. Þá er átt við heimili barnsins, fjölskyldu, 

vini, kennara, skóla og það sem stendur barninu næst. Allir þeir sem hafa samskipti við 

barnið hafa áhrif á það og þroska þess og skiptir máli að það upplifi jákvæð samskipti 

eins og hvatningu, hlýju, stuðning og leiðsögn. Einnig hafa samskipti á milli þessara hópa 

áhrif á barnið og á hvor annan. Það getur haft mikla þýðingu fyrir framtíð barnsins 

hvernig aðhlynningu, alúð og stuðning það fær við uppvöxt þess og hvernig barnið 

bregst við (Bronfenbrenner, 1979). 

Næsta kerfi við nærkerfi kallast millikerfi og felur í raun og veru í sér samskipti innan 

nærkerfa og víxlverkun milli þeirra. Það að jákvæð tengsl séu á milli nærkerfa barna 

getur minnkað líkurnar á hegðunarvanda. Samskipti milli foreldra og skóla skipta 

sköpum í betri námsframvindu og betri aðlögun nemanda (Bronfenbrenner, 1979). 

Stofnanakerfi inniheldur þær stofnanir sem hafa áhrif á líf barnsins, s.s skólakerfi, 

heilbrigðiskerfi, félagsþjónusta og stórfjölskylda. Barnið er í raun og veru ekki beinn 

þátttakandi en kerfin hafa þó áhrif á daglegt líf þess (Bronfenbrenner, 1979). 

Heildarkerfið kemur því næst og er talinn vera rammi utan um hin kerfin. Lög, 

reglugerðir, gildi, stjórnkerfi, menning, viðhorf til barna og fleira eru dæmi um 

heildarkerfi en það sem er í þeim kerfum hefur áhrif á hin kerfin. Þessi kerfi hafa óbein 

áhrif á barnið án þess að barnið verði þess vars (Bronfenbrenner, 1979). 

Lífkerfi felur í sér þau áhrif sem barnið verður fyrir í lífi þess. Skammtímabreytingar, 

ýmis atvik og misjafnt umhverfi barnsins hafa áhrif á þroska þess. Dæmi um slíkar 

breytingar eru innri breytingar sem hafa áhrif á þroska einstaklingsins eins og 

unglingsárin hafa í för með sér og ytri breytingar þar sem ytri aðstæður hafa áhrif á 
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þroska einstaklings. Það geta verið breytingar innan fjölskyldunnar, búseta, efnahagur 

og margt fleira (Bronfenbrenner, 1994).  

Samkvæmt kenningu Bronfenbrenner hefur umhverfi barna áhrif á líf þess og þar af 

leiðandi er samstarf milli heimilis og skóla mikilvægt fyrir framtíð barnsins. Það má því 

með sanni segja að það þurfi heilt þorp til þess að ala upp barn eða jafnvel heila þjóð. 

Hvatning, hlýja og stuðningur við barnið í nærumhverfi verður til þess að millikerfið 

heppnast vel og líkurnar minnka á hegðunarvanda. Stofnanakerfi eru til þess að styðja 

við barnið og eðlilegan þroska þess en einnig ef það koma upp vandamál. Heildarkerfi og 

Lífkerfi eru svo yfirleitt þau kerfi sem barnið áttar sig ekki endilega á að hafi áhrif á líf 

þess en þessi kerfi eru það sem leggur grunn að góðri framtíð barnsins og þarf að vanda 

til verka við það að byggja grunnstoðir samfélagsins þegar kemur að börnum.  
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3 Námserfiðleikar og langtímaafleiðingar 

Það geta verið ótal margar ástæður þess að nemanda gengur ekki sem skyldi í sínu námi 

og margt sem getur spilað inn í. Í þessum kafla verður fjallað um atriði sem geta komið í 

veg fyrir að barni líði nógu vel, geti stundað sitt nám með viðeigandi árangri og fengið 

nægan undirbúning fyrir komandi nám. Fyrst verður þroskakenning Erikson kynnt en 

samkvæmt henni er mikilvægt fyrir sjálfsmynd barna að það fari í gegnum þroskastigin 

með eðlilegum og jákvæðum hætti. Þá er talið mikilvægt að barnið myndi tengsl strax í 

upphafi og treysti umönnunaraðila sínum, að það öðlist trú á eigin getu, sé sjálfstætt, 

geti sýnt frumkvæði, hafi dugnað og sjálfsvitund. Allt þetta getur haft áhrif á velgengni í 

námi og lífi. Í kaflanum um þroskakenningu Erikson verður gerð grein fyrir þeim 

þroskastigum sem snerta börn. Því næst verður bæði fjallað um almenna og sértæka 

námserfiðleika og hvernig þeir eru greindir. Sálfélagsleg vandkvæði geta einnig haft áhrif 

á framgang og velgengni fólks í lífinu og verða dæmi tekin um þau. Það getur þó verið 

varasamt að greina erfiðleika og úrskurða takmarkanir hjá einstaklingum. Það getur leitt 

til þess að viðkomandi er stimplaður og það hefur afleiðingar. Bæði er hætta á að 

einstaklingurinn missi trú á eigin getu ef það er búið að skilgreina hann með einhverjar 

takmarkanir og að væntingar til einstaklingsins hafi áhrif á frammistöðu hans og 

sjálfsálit.  

3.1 Þroskakenning Erikson 

Erik H. Erikson var lærisveinn Sigmund Freud og hafði hans kenningar til hliðsjónar þegar 

hann skapaði sína eigin. Samkvæmt kenningu hans gengur maðurinn í gegn um 8 stig í 

sálfélagslegri þróun á lífsleiðinni. Á hverju stigi þarf fólk að kljást við verkefni sem þarf 

að leysa til að betur gangi að fást við verkefni á næsta stigi. Ólíkt kenningum Freuds þá 

trúði hann því að fólk þroskaðist alla ævi en ekki aðeins fram að fullorðinsárum eins og 

Freud hélt fram (Cicarelli og White, 2014). Aðeins verður fjallað um fyrstu fimm stig 

kenningarinnar sem viðkoma börnum. 

Fyrsta stig kenningarinnar fjallar um traust á móti vantrausti en það á við um ung 

börn á aldrinum núll til eins árs. Á þessu stigi komast börnin að því hvort þau geti treyst 
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umönnunaraðilum sínum og umheiminum. Þau börn sem finna að þarfir þeirra eru 

uppfylltar, læra að treysta og finna að lífið er ánægjulegt. Ef þau upplifa þetta ekki læra 

þau að engum skuli treysta (Green og Piel, 2002). 

Næsta stig um sjálfstæði á móti skömm og efasemd  á við um börn á aldrinum eins 

til þriggja ára. Á þessu stigi eiga börnin að finna fyrir sjálfstæði og sjálfstjórn. Ef þetta 

stig heppnast þá upplifa börnin sjálfstæði og viljastyrk, en ef þau eru hindruð í sjálfstæði 

þá efast þau um getu sína og fyllast skömm og efasemdum (Green og Piel, 2002). 

Þriðja stigið er um frumkvæði á móti sektarkennd en það hefst á aldrinum þriggja til 

fimm ára. Börnin byrja að hafa meiri stjórn á ákvörðunum sínum. Ef þau klára þetta stig 

fullkomlega og ná að bera ábyrgð á gjörðum sínum, þá öðlast þau hæfileikann til að sýna 

frumkvæði. Ef þau ná því ekki fyllast þau sektarkennd (Green og Piel, 2002). 

Fjórða stigið fjallar um dugnað á móti minnimáttarkennd. Það á sér stað á aldrinum 

fimm til tólf ára. Á þessu stigi eiga þau að uppgötva stolt og afrek. Ef því er náð þá mun 

það leiða til þess að þau upplifi sig hæf en ef ekki þá þjást þau af minnimáttarkennd 

(Green og Piel, 2002). 

Sjálfsvitund á móti ringulreið er fimmta stigið. Það á sér stað frá 12 ára aldri. Á 

unglingsárum er tími sjálfskoðunar. Þeim sem tekst vel til á þessu stigi upplifa sjálfstrú 

en þeim sem tekst ekki jafn vel til upplifa óvissu um hlutverk sitt og stað í lífinu (Green 

og Piel, 2002). 

Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eiga við námserfiðleika að stríða eiga jafnvel í 

vanda við að mynda tengsl, bæði við kennara og foreldra (Al-Yagon, 2007; Al-Yagon og 

Mikulincer, 2006). Náin tengsl og samheldni innan fjölskyldu minnkar líkurnar á 

sálrænum vanda og eykur félagslega færni og vellíðan barna (Walsh, 2012). Vel heppnuð 

tengsl í æsku geta verið grunnur að öryggis- og verndartilfinningu barna. Það getur leitt 

til þess að börn eigi auðveldara með að mynda tengsl við aðra í framtíðinni og þau þar af 

leiðandi notið stuðnings og hvatningar frá fleirum (Bowlby, 1988). Alhliða þroski barna 

er mikilvægur í samhengi við menntun en hann er talinn undirstaða þess að börn 

aðlagist og gangi vel í námi. Það er mikill munur á börnum í þroska þótt þau séu á sama 

aldri af sama kyni. Munur er á hvort börn þroskist hratt eða hægt (Aldís 

Guðmundsdóttir, 2007).  
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Það má því teljast augljóst að ekki eru öll börn eins og þroski þeirra misjafn. Þó eru 

ákveðin þroskaatriði sem þarf að gæta svo að gangi vel. Með því að auka þekkingu 

foreldra á þessum þroskastigum og auka fræðslu til starfsfólks sem vinnur með börn er 

mögulega hægt að koma í veg fyrir bæði sálfélagslega erfiðleika og námserfiðleika.  

3.2 Námserfiðleikar 

Þeir sem eiga við námserfiðleika upplifa skólaárin sem álagstímabil og eiga hættu á að 

eiga við sálfélagslegan vanda og ganga illa í skóla (Al-Yagon og Mikulincer, 2006). 

Fræðimenn eru sammála því að námserfiðleikar geta verið af líffræðilegum og 

umhverfislegum ástæðum eða samspili beggja þátta (Iversen, Hetland, Havik og 

Stormark, 2010). Sú aðferð sem helst er notuð er alþjóðlegt viðurkennt flokkunarkerfi, 

DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual og Mental Disorder) og ICD-10 (International 

Classification of Diseases), til þess að skilgreina vandann. Þar eru námserfiðleikar 

skilgreindir sem annars vegar almennir námserfiðleikar (e. learning disability) og hins 

vegar sértækir námserfiðleikar (e. special learning disability) (World Health 

Organization, ed.).  

Sértækir námserfiðleikar uppgötvast þegar nemandi er prófaður og það kemur í ljós 

að hann sýnir lakari frammistöðu en jafnaldrar hans eða þær kröfur sem gerðar eru til 

hans miðað við aldur og þroska í lestri, skrift, stafsetningu eða stærðfræði. Það á þó 

aðeins við um þá sem eru meðalgreindir eða þar yfir. Algengast er að nemendur eigi í 

erfiðleikum með lestur eða eru með lesblindu (e. dyslexia) en 10-17% barna á skólaaldri 

glíma við þann vanda (Shaywitz, Fletcher, og Escobar, 1990). Talið er að 7-10% barna og 

ungmenna eigi við vanda að stríða hvað varðar stærðfræði en rannsóknir hafa sýnt að 

rekja megi þann vanda til taugasálfræðilegra orsaka (Barbaresi, Katusic, Colligan, 

Weaver og Jacobsen, 2005).   

Um almenna námserfiðleika er að ræða þegar börn eiga erfitt með nám, 

greindarvísitala þeirra er lægri en meðalgreind, eða undir 70-85/90, og þau eru flokkuð 

sem tornæm (e. slow-learners) eða með þroskaskerðingu (Kavale og Forness, 1998). 

Þeir sem eiga við almenna námserfiðleika að stríða eru þeir sem eru tornæmir eða 

þroskahamlaðir, þ.e. eru eftir á í þroska og námi. Mælt hefur verið með greindarprófi 
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fyrir þá einstaklinga og greiningu á almennum námserfiðleikum einnig (Iversen, Hetland, 

Havik og Stormark, 2010).  

Þessi greining býður hættu á félagslegri stimplun og einföldun á vanda barna 

(Thomas og Loxley, 2007).  

3.3 Sálfélagslegir erfiðleikar 

Kvíði, þunglyndi, athyglisbrestur og félagsleg vandamál eru meðal þess sem kallast geta 

sálfélagslegir erfiðleikar. Þeir sem eiga við námserfiðleika geta líka átt í félagslegum og 

tilfinningalegum vanda (Leichtentritt og Shechtman, 2010).  

Þá getur ýmis geðrænn vandi verið ástæða þess að nemandi eigi við námserfiðleika 

að stríða. Talið er að hátt í 20% barna víðs vegar um heiminn eigi við geðrænan vanda 

að stríða (World Health Organization, 2005). Algengar geðraskanir barna sem geta haft 

áhrif á skólagöngu þeirra er kvíði (e. anxiety), þunglyndi (e. depression) og 

athyglisbrestur með eða án ofvirkni (e. attention deficit hyperactivity disorder; ADHD) 

(Froehlich, Lanphear, Epstein,  Barbaresi, Katusic, og Kahn, 2007). Ef ekki er brugðist við 

slíkum vandamálum strax þá getur það haft í för með sér alvarleg vandamál. 

Kvíði er sú geðröskun sem hrjáir börn og unglinga hvað mest en líklega má greina 

kvíðaraskanir hjá um það bil 8-18% barna (Silverman og Ginsburg, 1998). Einkenni kvíða 

geta verið bæði líkamleg, falist í hugsunum og hegðun. Þessi einkenni geta haft áhrif á 

áhuga barnsins til þess að sinna því sem því þótti áður skemmtilegt (Huebner, 2009). 

Eðlilegt er að finna einhvern kvíða en þegar hann er farinn að hamla fólki í daglegu lífi er 

það orðin kvíðaröskun. Kvíði gerir ekki boð á undan sér og oft á fólk bágt með að gera 

sér grein fyrir því að hann sé til staðar. Það eru ekki alltaf ástæður fyrir kvíðanum en það 

getur verið að hann stafi af ofverndun foreldra sem nota jafnvel ómeðvitaðan 

hræðsluáróður sem getur svo ýtt enn frekar undir kvíðann (Sheehan, 1997).  

Þunglyndi er oft fylgifiskur kvíða en þunglyndi getur haft áhrif á skólagöngu barna 

(Flakierska o.fl., 1988). Tíðni þunglyndis meðal barna er í kringum 2-4% og 4-8% meðal 

unglinga. Þunglyndi getur haft mikil áhrif á lífsgæði fólks og getu þess til að lifa 

innihaldsríku lífi. Fram að kynþroska er hlutfall þunglyndis á milli kynja frekar jafnt en 

eftir kynþroska eykst tíðni þess hjá stelpum (Coghill og Usala, 2006). Talið er að 
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þunglyndi muni verða næstalgengasta orsök þjáningar og örorku á eftir 

kransæðasjúkdómum. 

Athyglisbrestur með ofvirkni er dæmi um úthverfa röskun, þar sem einstaklingur 

hefur sýnilegar hegðunartruflanir (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Hér er um að 

ræða tiltölulega nýja röskun en fjölgun í greindum tilfellum. Einnig má spyrja sig hvort 

þolmörk hinna hafi minnkað (Gísli Baldursson, Ólafur Ó. Guðmundsson og Páll 

Magnússon, 2000). Röskunin hefur mikil áhrif á líðan, skilvirkni í skóla og álag á 

fjölskyldu. Það má reikna með að einn af hverjum tíu nemendum í grunnskóla að jafnaði 

hafi athyglisbrestur með ofvirkni (Margrét Valdimarsdóttir, Agnes Huld Hrafnsdóttir, Páll 

Magnússon og Ólafur Ó. Guðmndsson, 2005). Gera má ráð fyrir að námsframvinda 

barna með AMO sé skrykkjóttari og það feli í sér aukinn kostnað fyrir samfélagið að 

veita þessum börnum viðeigandi úrræði.  

Félagslegur vandi getur orsakað námsvanda hjá börnum og ýtt undir lélegt sjálfsmat 

þeirra. Þeir sem hafa einhverjar raskanir geta dregist aftur úr og átt erfitt með 

heimanám og verkefnavinnu sem aftur hefur áhrif á líðan nemandans (Parker, 2005). 

Það sem áður taldist ekki vera félagslegur vandi er jafnvel skilgreint sem félagslegur 

vandi í dag (Rubington og Weinberg, 2003). Það fer þess vegna eftir samfélaginu hverju 

sinni hvað er flokkað sem félagslegur vandi og hvað ekki. Menning, trú og samfélagið 

hafa áhrif á hvernig skoðanir fólks, gildi og viðmið félagslegs vanda eru (Eitzen og Zinn, 

1989). Dæmi um félagslegan vanda getur verið vímuefnavandi (Bonino, Cattelino og 

Ciarano, 2005), fátækt, og ofbeldiog einn af mikilvægustu þáttum í því að auka lífsgæði 

fólks og koma í veg fyrir og viðhalda fátækt er menntun (Save the Children, 2014). 

Niðurstöður rannsóknar á jákvæðri námsframvindu nemenda með námserfiðleika 

sýndu að þeir sem tóku þátt í rannsókninni og höfðu verið valdir úr úrtaki þeirra sem 

höfðu hafið nám á almennri braut við ME á tveggja ára tímabili, höfðu átt við 

námserfiðleika að stríða en þrátt fyrir það lokið námi. Tíu nemendur tóku þátt í 

rannsókninni og voru þeir spurðir um upplifun þeirra á viðbrögðum skólans við 

erfiðleikum þeirra bæði í grunn- og framhaldsskóla. Þeir voru spurðir að því hvað þeir 

héldu að hefði hjálpað þeim til þess að komast í gegnum námið þrátt fyrir 

námserfiðleika, hvaða námserfiðleika þeir hefðu glímt við, hvernig líðan þeirra var í 
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námi og hvert þeir hefðu getað leitað, hvort þeir hefðu leitað til foreldra eða skóla 

(Sigrún Harðardóttir, 2014).  

Nemendurnir virtust átta sig snemma á því á skólagöngunni að þau ættu við 

vandamál að stríða í námi. Sú upplifun orsakaði vanlíðan og streitu. Þau fundu fyrir 

tilfinningum eins og reiði og upplifðu sig öðruvísi en aðrir nemendur. Nemendurnir 

töluðu um höfnun frá kennurum sínum og það að þau upplifðu sem kennaranum þættu 

þau heimsk. Nemendurnir urðu meira vör við námserfiðleika sína eftir því sem þau urðu 

eldri og námið þyngdist. Þau tóku eftir því að þau fengu ekki auka aðstoð vegna þess að 

þau höfðu ekki fengið formlega greiningu (Sigrún Harðardóttir, 2014). 

Þegar nemendur höfðu fengið greiningu voru þeir hissa á því að ekki hefði verið 

áhugi af hálfu skólans til þess að kanna hvort um erfiðleika væri að etja. Eftir greiningu 

upplifðu þeir létti en þó fannst þeim niðurlægjandi að vera teknir út úr bekknum til þess 

að fá aðstoð og missa af því sem restin af bekknum var að fást við. Það að fá á sig stimpil 

að vera verri en hinir hefði reynst þeim erfitt. Upplifun af sérkennslunni var sú að hún 

væri einskis virði (Sigrún Harðardóttir, 2014).  

Það sem þótti hjálpa nemendum með námserfiðleika mest var stuðningur foreldra, 

kennara og vina. Það að foreldri hefði fylgst með, stutt við og ýtt á eftir úrræðum í skóla 

hefði verið þess valdandi að viðkomandi hélt áfram námi. Þeir sem nutu ekki stuðnings 

foreldra töluðu um stuðning frá vinum eða kennurum sem olli því að þeir fundu fyrir 

hvata til þess að halda áfram náminu. Námsstuðningur frá öðrum nemendum, betra 

gengi og hrós urðu til þess að nemendur efldust og öðluðust meiri metnað. Það var 

greinileg hræðsla meðal nemendanna að byrja í framhaldsskóla og mörg voru efins en 

hvatning frá foreldrum og löngun til þess að fylgja hópnum gerði það að verkum að þau 

slógu til. Margir minntust á það hve erfitt væri að mynda tengsl við kennara vegna þess 

hve margir þeir væru (Sigrún Harðardóttir, 2014). 

Flestir nemendurnir töldu sig ekki fá nægjanlega aðstoð frá skólakerfinu eftir að 

námserfiðleikar komu í ljós. Þeir hefðu viljað að vandinn hefði komið í ljós fyrr og þau 

fengið viðeigandi aðstoð (Sigrún Harðardóttir, 2014). 
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3.4 Stimplunarkenning (e. labeling theory) og (e. stigma) 

Hin svokallaða stimplunarkenning beinir athygli að því að ákveðinn stimpill getur haft 

afleiðingar á þann sem fær stimpilinn. Frank Tennenbaum sagði að einstaklingur er eins 

og aðrir skilgreina hann en hann setti fram hugtakið stimplun árið 1938 í þá mynd eins 

og það er þekkt í dag. Edwin Lemert fylgdi fast á eftir og setti fram grunn að 

stimplunarkenningu árið 1951. Hann sagði að hugmyndir fólks og hvernig þær gætu haft 

áhrif á líf fólks, leiddi meðal annars til félagslegra refsinga, höfnunar og útskúfunar 

(Schur, 1971).  

Þegar samfélagið hefur uppgötvað að einstaklingur er öðruvísi getur hann 

einangrast og lent utangarðs. Markmið kenningarinnar er að sjá hverjir það eru sem 

verða fyrir því að vera stimplaðir og um leið skoða hverjar afleiðingar þess að setja 

stimpil á fólk geta orðið (Becker, 1963). Þegar stimplunarkenningin var prófuð í upphafi 

voru tveir hópar bornir saman, annars vegar þeim sem gert var að mæta fyrir dómstól 

fyrir frávik og hinum sem sluppu við dómstólinn. Niðurstöðurnar sýndu að þeir sem fóru 

fyrir dómstól voru líklegri til þess að brjóta af sér aftur heldur en þeir sem fóru ekki fyrir 

dómstól (McGrath, 2009).  

Það eru helst tvö hugtök sem notuð eru til þess að skilgreina stimplunarkenningu en 

annars vegar er það smán eða brennimerking (e. stigma) og hins vegar spegilsjálfið (e. 

looking glass self) (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Erving Goffmann setti fram fyrra 

hugtakið þar sem hann vildi meina að samfélagið og menningin hefðu áhrif á 

staðalmynd frávika. Það er svo margt í umhverfi fólks sem hefur áhrif á þessa 

staðalmynd. Kvikmyndir, bækur og dagleg umræða, svo dæmi séu tekin, geta haft áhrif 

á staðalmynd fólks um eitthvað ákveðið. Börn verða strax fyrir þessum áhrifum 

umhverfis með tilliti til þess hvernig t.d. afbrotamenn eru en það er vegna þess að 

dregin er neikvæð mynd af þeim í teiknimyndum og bókum (Jón Gunnar Bernburg, 

2009). Charles Horton Cooley setti fram síðara hugtakið þar sem spegilsjálfið er 

skilgreint sem svo að álit fólks hafi áhrif á sjálfsálit fólks. Væntingar fólks til 

einstaklingsins speglast í hans eigin áliti á sér sjálfum (Ritzez, 1980). Frank Tennenbaum 

hélt því fram að ungir einstaklingar skeri sig úr ef samfélagið lítur þannig á þá og að þeir 

verði alveg eins og samfélagið skilgreinir þá (Ward, 1971).  
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Að mati Alberts Cohen er sjálfsmat og sjálfsöryggi ungs fólks í samfélagi mótað af því 

hvernig aðrir dæma það (Ward, 1971). Svo virðist sem það gleymist oft að athuga 

hversu miklu máli það álit skiptir sem jafningjar og kennarar hafa í því sem kallast 

stimplunarferli (Adams, Robertson, Gray-Ray og Ray, 2003). Þessi greining býður upp á 

hættu á félagslegri stimplun og einföldun á vanda barna (Thomas og Laxley, 2007).   

Þetta ber að hafa í huga þegar verið er að greina börn með hvers kyns frávik því að 

það hefur áhrif á sjálfsmynd barna að vera greind með ákveðnar takmarkanir. Það að 

vera nemandi sem er sendur í sérkennslu vegna þess að hann les ekki jafn hratt og hinir 

eða víxlar saman stöfum eða tölum getur haft veruleg áhrif á sjálfsálit nemandans. Í 

upphafi skal endinn skoða er vel við hæfi við þessi kaflaskil. Forvarnir strax í æsku og 

skimun fyrir tengslaröskun, að barn upplifi öryggi með eigin færni, geti bjargað sér, haft 

frumkvæði, elju og þekki sjálft sig eru dæmi um það sem þroskakenning Erikson fjallar 

um. Þessi atriði þurfa að ganga vel til þess að þroskaferlið gangi eftir. Allt þetta hefur 

áhrif á að viðkomandi öðlist gott sjálfstraust og seiglu til þess að trúa á sjálfan sig. Þetta 

er það sem þarf að byggja á og hlúa að í stað þess að stimpla börnin sem þurfa stuðning 

í skóla. Náms- og sálfélagslegir erfiðleikar eru helstu áhættuþættir brottfalls en í næsta 

kafla mun brotthvarfi úr framhaldsskólum gefinn gaumur. Það ætti að gefa vísbendingar 

um hvort nemendur séu nógu vel undirbúnir undir framhaldsnám eftir 10 ár í 

grunnskóla.
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4 Brotthvarf úr framhaldsskólum 

Menntun er máttur. Lífsgæði fólks eru talin betri ef það hefur menntun. Samt sem áður 

er brottfall úr framhaldsskóla mikið og lítil menntun hjá mörgum. Í þessum kafla verður 

fjallað um stöðu nemenda eftir grunnskóla, hvaða langtímaafleiðingar geta orðið af því 

að hafa litla sem enga menntun. 

Aðeins 44% nemenda framhaldsskóla ljúka námi á eðlilegum tíma. Í Hvítbók, sem er 

skýrsla unnin af mennta- og menningarmálaráðuneytinu um umbætur í menntun á 

Íslandi, kemur fram að þau tvö meginmarkmið sem stefna skuli að til ársins 2018 séu 

þau að efla þurfi læsi og að lágmarksviðmið í lestri verði 90% í stað 79%. Einnig er sett 

fram markmið um að fleiri nemendur muni ljúka námi á framhaldsskólastigi á tilsettum 

tíma eða 60% í stað 44%. Það sé gert með því að skipuleggja námið á nýjan leik og stytta 

námið til lokaprófa, breyta skipulagi starfsmenntunar og skima fyrir áhættuþáttum 

brotthvarfs. Starfsnám eigi einnig að endurskoða, einfalda og byggja upp. Hvítbókinni er 

ætlað að vekja umræðu og í framhaldinu verða settir af stað hópar til þess að gera 

áætlanir og sjá til þess að þær verði framkvæmdar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2014).  

Tæplega þriðjungur þeirra nemenda sem innritast á brautir framhaldsskóla innritast 

á almennar brautir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014). Áður en núverandi 

reglur tóku gildi var það þannig að þeir sem ekki náðu að meðaltali 5,0 í einkunn á 

samræmdu lokaprófi og skólaeinkunum yrðu að hefja nám á almennum brautum eða 

sérdeildum. Þá mátti engin einkunn á samræmdu prófi vera lægri en 4,5, annars höfðu 

nemendur þann eina kost að sækja nám á almennri námsbraut eða í sérdeildum 

(Reglugerð um innritun nemenda í framhaldsskóla nr 1150/2008). Í rannsókn Sigrúnar 

Harðardóttur (2014) var sálfélagsleg líðan barna mæld við upphaf náms í framhaldsskóla 

og það kom í ljós að líðan barna á almennri braut mældist slakari en þeirra sem voru á 

bóknámsbrautum og færni þeirra almennt minni.  

Það telst vera áhyggjuefni hversu margir nemendur hætta í framhaldsskóla vegna 

andlegra veikinda en í skýrslu Námsmatsstofnunar (2015) kemur fram að 12% þeirra 

sem ekki skiluðu sér í próf haustið 2014 hættu í skóla vegna andlegra veikinda. Munur er 
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þó sjáanlegur í þeim skóla sem býður sálfræðiþjónustu innan skólans. Það hefur áhrif á 

brotthvarf úr skóla að náms- og starfsráðgjafar geti ekki sinnt þeirri þjónustu sem þeir 

eiga að sinna. Þeir veita nemendum þjónustu tengdum erfiðum persónulegum 

vandamálum, sem heppilegra væri að skólafélagsráðgjafi myndi sinna. Einnig kemur 

fram að lokaeinkunnir úr grunnskóla hafa mesta forspárgildi um hvernig nám muni 

ganga í framhaldsskóla. Mikilvægt þykir að skima fyrir brotthvarfsáhættu með því að 

leggja fyrir skimunarpróf í öllum framhaldsskólum og vinna að forvörnum, íhlutun og 

stuðningi við þá nemendur sem þurfa á að halda. 

Þeir sem ekki búa yfir menntun geta staðið frammi fyrir skertum lífsgæðum og meiri 

líkum á sálfélagslegum erfiðleikum og að þeir þurfi á velferðarþjónustu að halda 

(Martin, Tobin og Sugai, 2002; McIntosh, Flannery, Sugai, Braun og Cochrane, 2008; 

Ólafur Páll Jónsson, 2011; Rumberger, 2011; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Rúmlega 70% 

þeirra sem tóku þátt í könnun sem gefin var út árið 2010 á aðstæðum, viðhorfum og 

samfélagsþátttöku örorkulífeyrisþega hafa ekki lokið námi á framhaldsskólastigi áður en 

þeir voru metnir með örorku. Fleiri stunda sjálfboðastarf þrátt fyrir örorku ef þeir hafa 

bóklegt nám eða háskólanám að baki heldur en þeir sem hafa aðeins skyldunám eða 

starfsnám að baki (Guðrún Hannesdóttir, Sigurður Thorlacius og Stefán Ólafsson, 2010). 

Það virðist því vera hagkvæmara fyrir samfélagið að fólk búi yfir meiri menntun en 

aðeins skyldunámi eða starfsnámi. Hlutfall þeirra sem innritast á almennar brautir 

framhaldsskóla hlýtur að vera áhyggjuefni og nauðsynlegt er að finna lausn á þeim 

málum.    

 

 

  



27 

Fjöldi Íslendinga með heilsufarslegar takmarkanir við daglegar athafnir eftir 

menntun  

 

Tafla 1Íslendingar með heilsufarslegar takmarkanir við daglegar athafnir eftir menntun 

 

Á töflu nr. 1 má sjá að af þeim sem eru með heilsufarslegar takmarkanir við daglegar 

athafnir eru greinilega fleiri sem eru aðeins með grunnmenntun heldur en þeir sem hafa 

framhaldsskólamenntun eða háskólamenntun. Það má því álykta að þeir sem hafa minni 

menntun verði líklegri til að vera með heilsufarslegar takmarkanir. 

Í úttekt Mennta- og menningarmálaráðuneytis á skólastarfi Mosfellsbæjar (2010) 

kemur fram að á 10 ára tímabili fara 50-60% grunnskólanemenda Varmárskóla til 

sálfræðings í greiningu og stór hluti þeirra fær greiningu. Tæp 30% af heildar 

kennslustundafjölda þess skóla eru ætlaðir til sérkennslu eða í aðra sértæka þjónustu. 

Skólaskrifstofa er á vegum bæjarfélagsins og veitir ráðgjöf og þjónustu til skóla. Það 

kemur fram í skýrslunni að hagsmunaaðilar sem rætt var við við gerð hennar, töldu að 

kennsluráðgjöf sem Skólaskrifstofan býður upp á standi ekki undir væntingum. Eins og 

sjá má er stór hluti nemenda sem virðist fara í greiningu og á við vanda að stríða sem 

aftur veldur því að þeir eru sendir til sálfræðings og þaðan í greiningu. Hættan eykst á 

stimplun. 

Í skýrslu Sambands íslenskra sveitarfélaga um gráu svæðin í velferðarþjónustu sem 

var gefin út árið 2016 kemur fram að sambandið skuli vinna að því að fækka þeim 

svæðum þar sem skil á milli ábyrgðar ríkis og sveitarfélaga eru ekki nægjanlega skýr á 

sviði skóla- og velferðarmála (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2016).  

Með gráu svæði er átt við þegar upp koma einhverjir hnökrar í samstarfi þeirra aðila 

sem aðstoða einstaklinga og fjölskyldur. Það sem lítur að einstaklingnum er að það vanti 

samfellu í þjónustuna og að þjónustuþættir sem einstaklingurinn nýtir fari að lifa 
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sjálfstæðu lífi. Ein af ástæðum þess að þjónusta var færð frá ríki til sveitarfélaga var að 

stuðla að og tryggja samfellu og samþættingu í þjónustu við einstaklinga. Þó hefur ekki 

öll þjónusta við einstaklinga verið færð frá ríki til sveitarfélaga og þar má nefna rekstur 

framhaldsskóla, heilbrigðisþjónustu o.fl og til hefur komið sú umræða að það myndi 

tryggja betri samfellu á milli skólastiga að öll þjónustan við einstaklinga yrði hjá 

sveitarfélögum (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2016). Fram kemur í skýrslunni að það 

sé greinileg þróun í þá átt að kerfi eins og Heilsugæslan vísi fólki frekar til skólaþjónustu 

sveitarfélaganna varðandi frumgreiningu á atriðum eins og námsvanda svo kostnaðurinn 

lendi á sveitarfélagi en ekki ríkinu. Skólaþjónusta sveitarfélaga hefur meðal annars séð 

vöxt á málum sem ættu í raun að vera verkefni heilbrigðisþjónustu, eins og til dæmis 

tilfinningavandi, kvíði og vanlíðan. Staðreyndin er sú að í mörgum tilfellum er ekki 

fagfólk til staðar á Heilsugæslum sem getur sinnt slíkum vanda og þá er málunum vísað 

til skólanna þar sem sálfræðingar, námsráðgjafar og fleiri taka við þessum málum á 

kostnað annarra verkefna. Jafnframt segir að koma þurfi málum í rétt horf svo þeim sé 

ekki vísað fram og aftur vegna þess að það er einhver ágreiningur um hver skuli borga 

þjónustuna. Það að heilsugæsla vísi fólki til skólakerfisins vegna tilfinningavanda og að 

framhaldskóli vísi fólki í endurtekna greiningu til sveitarfélaganna er ekki nógu gott. Það 

þarf að sporna við þeirri þróun að skilin milli þess að veita ráðgjöf eða meðferð og 

þjálfun hætti að sjást. Samkvæmt skýrslunni þykir það vera ljóst að ríkinu beri skylda til 

þess að veita börnum og ungmennum þá meðferð og þjálfun sem til þarf og tryggja 

aðkomu heilbrigðisstarfsfólks (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2016). Það væri fróðlegt 

að sjá hvort samstarf ríkis og sveitarfélaga við kostnað vegna þjónustu við fólk væri 

kannski lausnin. Sjá má dæmi um það að ríki og sveitarfélög skipti kostnaði á milli sín og 

þá þarf fólk ekki að vera í vafa um hvert það eigi að sækja sína þjónustu heldur sækir 

það bara þjónustu sem sveitarfélagið innheimtir svo hluta af kostnaðinum til ríkisins líkt 

og er gert í málum fósturbarna þar sem ríkið greiðir helming á móti greiðslum til 

fósturforeldra. 

Aðeins 16% þeirra sem hófu nám á almennri braut og áttu við námsvanda að etja 

höfðu lokið námi fjórum og hálfu ári eftir að hafa hafið nám í Menntaskólanum á 

Egilstöðum á árunum 2005-2007 en um var að ræða um það bil helming nemenda af 

þeim sem hófu nám á þriggja ára tímabili á almennri braut. Þeir nemendur sem höfðu 

átt við námserfiðleika að stríða í grunnskóla höfðu fengið stuðning sem fólst að mestu í 
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sérkennslu. Hún dugði þó ekki til að þeir næðu þeirri færni sem þurfti svo nám á 

almennri braut tækist sem skyldi (Sigrún Harðardóttir, 2014). 

Rannsókn Hjalta Jóns Sveinssonar og Barkar Hansen (2010) fjallar um trú unglinga á 

eigin færni og hvata til náms og þar er leitað svara við spurningunni „hvernig standi á því 

að sumir þeir nemendur sem innritast hafa á Almenna námsbraut 1 í 

Verkmenntaskólanum á Akureyri (VMA) hafi hætt eftir fremur skamma viðdvöl, þrátt 

fyrir ýmis úrræði sem þeim stóðu til boða, en aðrir haldið áfram“. Þeir unglingar sem 

innrituðust á almenna braut fengu sérstakan stuðning og aðlögun náms svo fátt eitt sé 

nefnt. Þrátt fyrir það hvarf stór hluti nemenda án skilgreindra námsloka frá námi eða um 

60%. Rannsóknin fólst þar af leiðandi í því að rannsaka hvers vegna slíkt brottfall væri 

þrátt fyrir aukinn stuðning og aðhald við nemendur almennra námsbrauta í samhengi 

við hugtökin „trú á eigin færni til náms (e. self-efficacy) og hvata til náms (e. 

motivation)“. Tekin voru viðtöl við 10 nemendur árið 2008 sem höfðu hafið nám á 

almennri braut árið 2002. Tveir þeirra höfðu lokið námi, tveir voru enn í námi en hinir 

sex höfðu hætt námi á einhverjum tímapunkti. Lögð var áhersla á félagslega þætti, 

stöðu þeirra í grunnskóla, líðan þeirra við upphaf náms í VMA, hvernig þeim hafði 

gengið eftir að þeir hófu nám í framhaldsskóla og almennt um sjálfsmynd þeirra (Hjalti 

Jón Sveinsson og Börkur Hansen, 2010).  

Níu af tíu þessara nemenda átti við námserfiðleika að stríða. Áhugaleysi, kvíði og 

lélegt sjálfsmat virtist einkenna hópinn. Sumir upplifðu þó breytingarnar spennandi og 

jákvæðar, en öllum þótti breytingin mikil. Sumum þótti það ágætt að falla í fjöldann á 

meðan öðrum leiddist og þeir einangruðust. Það benti til þess að það þyrfti að huga 

betur að nýnemum og kynna þá betur fyrir hver öðrum því þeir virtust feimnir og 

óframfærnir. Sumir viðmælendanna voru áhugalausir um að hefja nám í framhaldsskóla 

og töldu sig hafa verið neydda til þess að fara í skóla. Þeir hefðu sjálfir haft áhuga á að 

byrja að vinna og eignast pening til eigin neyslu. Einn hafði verið greindur með ADHD í 

grunnskóla en hafði áhuga á að fara í framhaldsskóla. Allir áttu það sameiginlegt að vita 

ekki hvert þeir stefndu og hvað þeir ætluðu sér að læra að lokum. Einn talaði um að hafa 

fengið innsýn í fjölbreytt fög í kynningaráfanga sem boðið var upp á (Hjalti Jón Sveinsson 

og Börkur Hansen, 2010). 
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Námserfiðleikar voru algengir meðal viðmælenda. Fimm höfðu verið greindir með 

lesblindu, en ekki nema tveir þeirra á meðan þeir voru ennþá í grunnskóla. Einn til 

viðbótar var talinn vera líklegur til þess að vera með lesblindu. Tveir voru með ADHD 

greiningu og sömuleiðis einn til viðbótar líklegur til þess. Það virðist sem þessir 

erfiðleikar nemendanna hafi haft þær afleiðingar að þeir hættu námi. Huga þurfi betur 

að þeim sem eru með ofvirkni og athyglisbrest (Hjalti Jón Sveinsson og Börkur Hansen, 

2010). 

Kvíði kom einnig oft við sögu í viðtölum við nemendur, bæði vegna stöðu þeirra 

félagslega og vegna náms. Sum dæmi sýndu að kvíði vegna prófa var mikill og orsakaði 

hræðslu hjá nemendum. Aðeins tveir nemendur höfðu þó leitað sér aðstoðar eða sótt 

námskeið vegna kvíða og var kvíði talinn ein ástæða þess að nemendurnir voru 

óframfærnir og að þeir höfðu ekki haft frumkvæði til þess að bera sig eftir björginni. Svo 

virðist sem kvíði fylgi námserfiðleikum (Hjalti Jón Sveinsson og Börkur Hansen, 2010).  

Einn nemendanna sem var einna svartsýnastur við upphaf náms átti erfitt 

uppdráttar og gekk illa í bóklegum fögum sem snéru að öðru en þeim verklegu fögum 

sem hann stundaði nám í. Hann bar sig eftir björginni og fékk undanþágu frá því að klára 

bóklegu fögin sem honum gekk ekki vel í og var brautskráður sem húsasmiður úr VMA 

þar sem leið hans lá beint í sveinspróf (Hjalti Jón Sveinsson og Börkur Hansen, 2010). 

Stór hluti nemenda sem hefur nám á almennri braut lýkur ekki námi en niðurstöður 

rannsóknarinnar eru þær að trú á eigin færni og hvati til náms skiptir þar sköpum. Lélegt 

sjálfmat, áhugaleysi og námserfiðleikar hafa áhrif á námsgengi þeirra. Flestir 

þátttakenda voru ánægðir með kennslu og skólann í heild. Stuðningur kennara og 

samnemenda virtist hafa jákvæð áhrif á þá sem viðurkenndu vanda sinn. Þátttaka 

foreldra er mikilvæg og þarf að efla en hvatning þeirra er nauðsynleg þótt þeir hafi ekki 

allir tök á að aðstoða við námið (Hjalti Jón Sveinsson og Börkur Hansen, 2010).  

Áhættuþættir vegna brottfalls eru greinilega náms- og sálfélagslegir þættir. Það að 

sálfélagsleg líðan barna við upphaf framhaldsskóla sé mæld lakari hjá þeim sem eiga við 

námsvanda að stríða heldur en hjá þeim sem ekki eiga við vanda að stríða er áhyggjuefni 

sem auðvelt ætti að vera að koma í veg fyrir með skimun fyrir þessum þáttum aðeins 

fyrr. Það væri einfaldlega auðveldara ef allir skólar hefðu skólafélagsráðgjafa til þess að 

sinna þeim störfum.
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5 Niðurstöður og umræða 

Í þessari ritgerð er fjallað um skólaskyldu barna. Markmið ritgerðarinnar er að vekja athygli á 

því að skylda skólans er veruleg og að það getur haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar í lífi fólks ef 

þeim skyldum er ekki sinnt lögum samkvæmt. Leitast var svara við eftirfarandi spurningum: 

Er raunveruleg skólaskylda á Íslandi, hver er raunverulegur réttur barna til menntunar? Hafa 

erfiðleikar í skóla langtímaafleiðingar? Eru börn nógu vel undirbúin undir framhaldsnám eftir 

10 ára grunnskólagöngu? 

       Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að það sé ljóst í lögum að skólaskylda sé í 10 ár og að 

skólinn eigi að stuðla að þroska einstaklinga, styðja þá í að öðlast færni í lífinu. Skólinn skuli 

koma til móts við námsþarfir hvers og eins og styðja einstaklinga eftir þörfum (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Það er sameiginlegt verkefni foreldra og skóla að tryggja það að 

börn njóti þeirrar þjónustu sem þau hafa rétt á (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011). Með aðalnámskrá eru lögin útfærð nánar 

og er hún verkfæri fyrir ráðuneyti til þess að hafa eftirlit með því að skólastarfi sé sinnt sem 

skyldi en það eru sveitarfélögin sem bera meginábyrgð á að þessum reglum sé fylgt (Mennta 

og menningarmálaráðuneyti, 2013). Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að réttur 

barna til náms sé ríkulegur hér á landi og lögin tryggi það að allir njóti jafns rétts til náms. 

Skyldur og ábyrgð yfirvalda er skýr. Kennarar, skólayfirvöld, sveitarfélög og ríki bera ábyrgð 

ásamt foreldrum á menntun barna. Draga má þá ályktun út frá miklu brotthvarfi að þessir 

aðilar séu ekki að standa undir þeirri ábyrgð. Það er þess vegna hagur alls þjóðfélagsins að 

þessum málum sé vel háttað því annars gæti næsta skaðabótabylgja verið fólgin í því að 

innheimta skaðabætur fyrir þá einstaklinga sem ekki fengu viðeigandi þjónustu og stuðning í 

skóla. Slagorð þeirra fyrirtækja gætu til dæmis verið Fort, númer eitt í innheimtu námsbóta.  

Þegar litið er til þess hvort erfiðleikar í skóla hafi langtímaafleiðingar fyrir nemendur hafa 

niðurstöður rannsókna bent til þess að afleiðingar geta verið brottfall úr framhaldsskóla 

vegna þess að þeir fá lágar einkunnir í grunnskóla og eru í mikilli brottfallshættu eftir að 

grunnskóla lýkur (Hjalti Jón Sveinsson og Börkur Hansen, 2010; Rumberger, 2011; Sigrún 

Harðardóttir, 2014). Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að mikilvægt sé að koma í 

veg fyrir að börn nái ekki lágmarkshæfni í grunnskóla með því að grípa fyrr inn í heldur en er 
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gert í dag með sérstökum námsbrautum eins og almennum brautum og framhaldsskólabraut 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Það væri hægt að gera með því að hafa 

úrræði á reiðum höndum fyrir þau börn sem ekki ná ákveðnum viðmiðum við lok 4., 7. og 10. 

bekkjar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Sem úrræði mætti nefna óheftan 

aðgang að skólafélagsráðgjafa sem vísa mætti börnum til sem ekki ná þessum viðmiðum. 

Með því móti væri hægt að greina hvort um sé að ræða nám- eða sálfélagslegan vanda og 

aðstoða barnið svo koma megi í veg fyrir námsárangur undir lágmarksviðmiðum sem eru 

sett. Þar yrði unnið út frá heildarsýn í veittri aðstoð til nemenda og foreldra sem eiga við 

vanda að stríða (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2011). Það getur sparað samfélaginu 

fjármuni að grípa í taumana fyrr og nýta þekkingu félagsráðgjafa til þess að koma í veg fyrir 

að vandi nemenda verði ennþá meiri og koma í veg fyrir frekari meðferð seinna í lífi 

einstaklings (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2011). 

Undirbúningur nemenda virðist ekki vera nægur, minna en helmingur 

framhaldsskólanemenda ljúka námi á eðlilegum tíma. Það þarf að efla læsi og fjölga þeim 

sem ljúka námi á tilsettum tíma (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014). Margir 

nemendur innritast á almennar brautir en rannsóknir hafa sýnt að sálfélagsleg líðan þeirra er 

slakari og færni þeirra minni en þeirra sem innritast á bóknámsbraut (Sigrún Harðardóttir, 

2014). Andleg veikindi hafa áhrif á brottfall úr framhaldsskóla og sjáanlegur munur er á þeim 

skóla sem hafði sálfræðiþjónustu á boðstólnum (Námsmatsstofnun, 2015). Hér er sú ályktun 

dregin að það skipti sköpum að hafa skólafélagsráðgjafa til þess að veita nemendum 

heildræna þjónustu þar sem stuðningur vegna erfiðleika getur haft jákvæðar afleiðingar og 

komið í veg fyrir brottfall seinna á lífsleiðinni.  

Samfélagsþátttaka öryrkja er meiri ef þeir hafa bóklegt- eða háskólanám að baki en 

rúmlega 70% öryrkja sem voru þátttakendur í könnun höfðu ekki framhaldsskólamenntun 

þegar þeir voru metnir öryrkjar (Guðrún Hannesdóttir, Sigurður Thorlacius og Stefán 

Ólafsson, 2010). Út frá þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að nemendur eru ekki 

nógu vel undirbúnir undir framhaldsnám eftir 10 ár í grunnskóla og enn og aftur skal benda á 

að hægt er að grípa inn í mikið fyrr og styðja börn betur í gegnum nám sitt án þess þó að 

stimpla þau, flokka og hafa áhrif á sjálfstraust þeirra. Það væri jafnvel góð byrjun á að hafa 

skólafélagsráðgjafa í álíka starfi og skólahjúkrunarfræðinga sem fara á milli skóla en hafa 

aðsetur og aðalstarfsstöð á heilsugæslunni eða skólaskrifstofu eins og sálfræðingar. Kannski 
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gætu sveitarfélögin ráðið til sín að minnsta kosti einn skólafélagsráðgjafa sem myndi fara á 

milli skóla sveitarfélagsins. Það væri hægt að hafa skólafélagsráðgjafa í verktöku eins og er 

gert með talmeinafræðinga en mestu máli skiptir að tryggja aðgang nemenda að 

skólafélagsráðgjöfum til þess að styðja við börn á þessum mikilvæga þroskakafla í lífi þeirra. 

Hins vegar verður að liggja fyrir hver ber ábyrgðina. Ályktun höfundar er sú að sveitarfélögin 

beri ábyrgð á þjónustu við barnið varðandi skóla og þörfum þess þar. Rannsókn Hjalta Jóns 

og Barkar (2010) leiddi í ljós að nemendur þurftu að öðlast trú á eigin færni og finna það fag 

sem þeir höfðu svo áhuga á en það veitti nemendum innsýn í fögin að hafa kynningaráfanga 

þar sem þeim voru kynnt hin ýmsu fög. Það má álykta sem svo að það sé jafnvel einblínt um 

of á háskólanám og að áherslan sé slík að það sé rétta leiðin að velgengni í lífinu. Hins vegar 

væri hægt að vera með þá kynningu og hvatningu við nemendur fyrr að háskólanám sé ekki 

eina leiðin til velgengni í lífinu. Þá myndi áhuginn og staðfestan kannski aukast. Höfundur 

telur að of mikil áhersla sé lögð á bóklegt nám sem henti einfaldlega ekki öllum nemendum.  

Aðgangur að menntun við hæfi ætti að vera áhersla samfélagsins. Allir ættu að geta valið 

sér menntun við hæfi. Skólakerfið á að hjálpa einstaklingum að finna sig á réttum stað í stað 

þess að hætta námi og gefast upp. Með öðrum orðum þá þarf að grípa í taumana strax á 

grunnskólastigi og koma í veg fyrir brottfall. Skólafélagsráðgjafa í alla skóla til þess að spara í 

meðferðum seinna meir eru lokaorð mín að þessu sinni. 
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