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Ágrip 

Þessi meistaraprófsritgerð fjallar um rannsókn á þörf umsjónarkennara fyrir 

ráðgjöf í starfi. Í rannsókninni var rýnt í reynslu kennara og ráðgjafa af 

ráðgjöf sem umsjónarkennurum í grunnskólum er veitt í dag. Kannað var hvort 

þörf er á aukinni ráðgjöf og stuðningi fyrir þá og hvernig sú ráðgjöf þyrfti að 

vera. Notuð var eigindleg viðtalsaðferð þar sem tekin voru einstaklingsviðtöl 

við sex reynslumikla umsjónarkennara auk fjögurra sérfræðinga sem sinna 

ráðgjöf til kennara. Rannsóknin beindist að skólum á Eyjafjarðarsvæðinu.  

Í takt við örar breytingar í þjóðfélaginu og skólastefnu um menntun án 

aðgreiningar hefur nemendahópur grunnskólans orðið fjölbreyttari en nokkru 

sinni fyrr og þarfir hans margbreytilegri. Gerð er krafa um víðtæka 

fagþekkingu kennara, fjölbreytta kennsluhætti og þverfagleg vinnubrögð innan 

skólans. Uppeldishlutverk kennara verður sífellt viðameira og 

umsjónarkennara ber auk kennslunnar að fylgjast með líðan og almennri 

velferð nemenda og eiga farsælt samstarf við foreldra og samstarfsfólk. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að kennarar sinna í æ ríkari 

mæli ráðgjöf til nemenda, foreldra og samstarfsfólks og þurfa til þess stuðning 

og ráðgjöf. Kennarar óska helst eftir ráðgjöf sem tengist námi og námsaðlögun 

fyrir nemendur með fjölbreyttar og oft sértækar þarfir. Einnig þurfa þeir 

ráðgjöf vegna hegðunar og þátta sem tengjast líðan nemenda en samkvæmt 

rannsóknum fer andleg líðan grunnskólanema hrakandi. Kennarar kalla 

jafnframt eftir ráðgjöf nær vettvangi. Ráðgjafar myndu einnig vilja starfa í 

auknum mæli inni í skólunum en komast ekki yfir það sökum anna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að þörf sé fyrir fleiri 

sérfræðinga, ráðgjafa og fagstéttir með fjölbreytta þekkingu til að starfa inni í 

skólunum með kennurum í teymum til þess að vinna með þeim að 

sameiginlegum markmiðum skólastarfs, nemendum og foreldrum til hagsbóta 

og velferðar.  

 

  



 

 



 

 

Abstract 

This masters thesis covers a research into the needs of a supervising teacher's 

need for consultation in his/her work. The research focused on the experience 

of teachers and consultants of consultation offered to primary school teachers. 

An inspection was made whether more consultation and support is needed for 

those teachers and in what way it would be most efficient. 

A qualitative interview method was used where six experienced supervising 

teachers along with four specialists who consult teachers were interviewed. 

The study was focused on shools in the Eyjafjörður region. 

In connection with rapid changes in the society and school policy of 

inclusive education the group of students has become much more varied than 

before and its needs as well. There is an increased demand on teachers' wide 

specialisation, great variety of teaching methods and inter-connected working 

methods within the school. The role of the teacher as an up-bringer is 

constantly growing and the supervising teacher has to, besides normal 

teaching, supervise the welfare of their students and be in good contact with 

the parents and co-workers. 

The main findings of the research is that teachers do more and more 

consultation work with their students, parents and co-workers, and 

consequently need consultation themselves. Teachers mostly require guidance 

to consultation regarding education and educational adaptation for students 

with diverse and special needs. They need consultation in respect of behavioral 

aspects and mental well-being of the students, but according to research mental 

health of young primary school students is deteriorating. Teachers also call for 

assistance nearer to their workplace. Consultants would also like to work in 

schools, but cannot because of routine workload. The research indicates that 

there is more need for consultants and specialists within various disciplines to 

cooperate with and guide teachers towards common goals of school work for 

the benefits of pupils and their parents.    
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1. Inngangur 

Þær gagngeru og hröðu breytingar sem hafa átt sér stað í samfélaginu 

undanfarin ár hafa haft mikil áhrif á skólaþróun og störf kennara. Hvort sem 

litið er til tækni og samskipta, efnahags-, atvinnu- eða félagsmála má finna 

breytingar sem hafa áhrif á þekkingu og menntun. Auknar kröfur eru gerðar til 

fagþekkingar, fjölbreyttra kennsluhátta og þverfaglegra vinnubragða kennara. 

Kennarar gegna lykilhlutverki í heildstæðri skólastefnu þar sem leitast er við 

að virkja alla nemendur til þátttöku, efla alhliða þroska þeirra, þekkingu, leikni 

og hæfni burtséð frá bakgrunni þeirra eða stöðu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 12–15).  

Nemendahópur grunnskólans er fjölmenningarlegur og fjölbreyttari en 

nokkru sinni fyrr og þarfir hans margbreytilegar. Nemendum með sérþarfir, 

andlega erfiðleika og ýmiss konar raskanir hefur fjölgað í takt við stefnu um 

skóla án aðgreiningar sem felur í sér rétt allra nemenda til náms við hæfi í 

sínum heimaskóla. Gerð er sú krafa til kennara að þeir hafi yfirgripsmikla 

þekkingu á stöðu þeirra, námi, líðan og úrræðum þeim til hagsbóta og 

velferðar. Ef góður árangur á að nást við kennslu í dag þarf að vera fyrir hendi  

skapandi námssamfélag í skólum sem er í sífelldri þróun, þar sem tekið er mið 

af margvíslegum hæfileikum nemenda með ólíkar námsþarfir. Veita þarf 

nemendum einstaklingsmiðaða aðstoð og bjóða upp á fjölbreytt úrræði til að 

veita þeim stuðning (Ferguson og félagar, 2012, bls. 1–3).  

Uppeldishlutverk kennara verður sífellt víðfeðmara og vandasamara og 

fram hefur komið hjá reyndum kennurum að þeim finnist starf sitt orðið 

flóknara en það var áður (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 144–145).  

Í ljósi þess hversu viðamikið og fjölþætt hlutverk kennara er orðið fannst 

mér mikilvægt að rannsaka hvort kennarar þurfi í auknum mæli á faglegum 

stuðningi og ráðgjöf að halda til að takast á við flókin, viðkvæm og erfið 

viðfangsefni sem krefjast skjótra úrlausna. Ég hef starfað í grunnskólum sem 

þroskaþjálfi og sérkennari í tuttugu ár og síðastliðin sjö ár sem 

umsjónarkennari. Reynslan hefur sýnt mér að suma kennara skorti aukna 

þekkingu á leiðum til að mæta þörfum nemenda með fötlun og sértækar 

námsþarfir og mér finnst skipta máli að kanna hvernig hægt sé að styðja við 
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kennara á sem árangursríkastan hátt til að efla kennslu en mikilvægt er að 

hlusta á þekkingu, reynslu og innsæi kennara þegar þróa á skólastarf og stuðla 

að framförum í menntakerfinu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2015, bls. 6). 

 Í lögum um grunnskóla er meðal annars tiltekið að umsjónarkennara beri 

að fylgjast með líðan og almennri velferð nemenda og ráðleggja þeim um 

persónuleg mál. Einnig á hann að stuðla að því að efla samstarf heimila og 

skóla (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Upplifun mín er sú að ráðgefandi hlutverk mitt sem umsjónarkennari bæði 

við fjölskyldur nemenda og annað starfsfólk skóla hafi orðið fyrirferðameira á 

undanförnum árum og tel ég það mikilvægan þátt í starfi mínu.  

Kennaranámið þarf að vera í takt við þróun kennarastarfsins og þær kröfur 

sem gerðar eru til kennara og námið er einnig í sífelldri þróun. Einn af þeim 

þáttum sem mér fannst áhugavert að kanna var hvort kennarar fái fræðilegan 

bakgrunn varðandi ráðgjöf í námi sínu hvað varðar þekkingu á leiðum og 

áherslum í ráðgjöf.  

Fáar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á ráðgjöf til kennara. Mér fannst 

því brýnt og áhugavert rannsóknarefni að kanna og rýna í þörf kennara fyrir 

ráðgjöf og stuðning í starfi og stuðla þannig vonandi með þeim hætti að því að 

efla þá í starfi og mikilvægu forystuhlutverki sínu í lærdómssamfélaginu.  

 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort þörf er á auknum 

stuðningi og ráðgjöf til umsjónarkennara og þá hvernig. Tilgangurinn var að 

rýna í reynslu umsjónarkennara og ráðgjafa af þeirri ráðgjöf sem veitt er í dag 

til umsjónarkennara í grunnskólunum á Eyjafjarðarsvæðinu. Notuð var 

eigindleg rannsóknaraðferð sem byggir á gagnasöfnun með viðtölum við 

einstaklinga sem hafa töluverða reynslu af rannsóknarefninu. Rætt var við bæði 

kennara og ráðgjafa. 

Rannsóknarspurningar mínar eru því tvær: 

1) Hver er þörf umsjónarkennara fyrir ráðgjöf? 

Viðmælendur mínir í hópi kennara voru beðnir um að lýsa þeirri ráðgjöf 

sem þeir fá, reynslu þeirra af henni, þörfinni fyrir ráðgjöf og segja frá eigin 

skoðunum á ráðgjafarþjónustunni. Einnig voru þeir spurðir að því hvort þeir 
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teldu sig vera í og sinna ráðgefandi hlutverki og hvernig þeir vildu hafa ráðgjöf 

til sín. 

2) Hver er reynsla ráðgjafa af þörf umsjónarkennara fyrir ráðgjöf? 

Ráðgjafar voru spurðir út í þá ráðgjöf sem þeir veita, á hvaða sviðum 

kennara skortir helst ráðgjöf og reynslu þeirra af ráðgjafarþjónustunni eins og 

hún er í dag. Einnig voru þeir spurðir út í hvernig þeir vildu helst hafa 

skólaráðgjöfina. 

 

Lykilhugtök: Umsjónarkennari, skólaráðgjöf, sérfræðiþjónusta í 

grunnskólum, lærdómssamfélag, teymiskennsla.  

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla. Í upphafi fjalla ég um kveikjuna að 

ritgerðarefninu, markmið með verkinu og set fram rannsóknarspurningar. Í 

fræðilegri umfjöllun geri ég grein fyrir kenningum sem mótað hafa ráðgjöf og 

fjalla um markmið og einkenni ráðgjafar og skólaráðgjafar og fer yfir 

rannsóknir á því sviði. Þá koma kaflar um skóla margbreytileikans, 

lærdómssamfélag og teymiskennslu. Ég rýni svo í 

skólaþjónustu/sérfræðiþjónustu skóla með sérstakri áherslu á 

Eyjafjarðarsvæðið, hegðun og líðan nemenda og aðkomu og viðhorf foreldra 

til ráðgjafar og stuðnings. Næsti kafli ritgerðarinnar fjallar um 

rannsóknaraðferðina sem ég notaði og hún er rökstudd. Fjórði kafli 

ritgerðarinnar er niðurstöðukaflinn en hann skiptist í fimm kafla sem byggja á 

þeim þemum sem fram komu í viðtölunum við þátttakendur. Hver þessara 

kafla hefur svo tvo undirkafla sem byggja á sýn og upplifun kennara annars 

vegar og ráðgjafa hins vegar af rannsóknarefninu. Í lokin eru svo umræður út 

frá helstu niðurstöðum, ég tengi þær fræðilegri vitneskju og dreg af þeim 

ályktanir.   
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2. Fræðileg umfjöllun 

Þessi kafli fjallar um þann fræðilega grunn sem rannsóknin byggir á. Fjallað 

verður um kenningar sem mótað hafa ráðgjöf. Síðan verða skólaráðgjöf gerð 

skil en hún felur í sér alhliða ráðgjöf sérmenntaðra ráðgjafa til nemenda, 

foreldra og kennara í skólum. Nýjustu rannsóknir á sviði ráðgjafar í skólum 

verða einnig skoðaðar. Að því loknu koma kaflar um skóla margbreytileikans, 

sérfræðiþjónustu skóla, hegðun og líðan nemenda og þörf foreldra fyrir 

ráðgjöf. Að síðustu er stutt samantekt á efni kaflanna. 

 

2.1 Ráðgjöf 

Þrjár mikilvægar kenningar hafa mótað íhlutun ráðgjafa í skólum til þessa 

dags. Í fyrsta lagi sálaraflskenningar kenndar við sálgreinandann Sigmund 

Freud (1856–1939) en aðrir þekktir fræðimenn svo sem Alfred Adler (1870–

937), Otto Rank (1884–1939) og Eric H. Ericson (1902–1994), sem vísað er 

til sem neo-Freudian byggðu kenningar sínar einnig á þessari nálgun. Í öðru 

lagi atferliskenningar þróaðar af fræðimönnum eins og B. F. Skinner (1904–

1990) og William Glasser (1925–2013) og í þriðja lagi einstaklingmiðuð 

aðferð Carl R. Rogers (1902–1987) sem var fyrsta ameríska nálgunin í ráðgjöf 

(Wright, 2012, bls. 184).  

Kenningar Rogers hafa verið kallaðar þriðja aflið í ráðgjöf en þær tilheyra 

mannúðar- og tilvistarkenningum. Nálgun byggð á kenningum hans og annarra 

mannúðarsálfræðinga er mjög mikið notuð enn í dag í ráðgjöf, bæði í mennta- 

og heilbrigðiskerfinu ekki síst vegna þess að í þeim er horfið frá þeirri nálgun 

að ráðgjafinn muni leysa eða laga vandamál ráðþegans til þeirrar nálgunar að 

ráðþeganum er hjálpað að finna lausnina innra með sjálfum sér (Wright, 2012, 

bls. 17). 

Í sálgreiningu hafði áherslan aðallega verið á túlkun og greiningu 

meðferðaraðilans á hegðun skjólstæðingsins og í atferliskenningum á 

atferlisgreiningu og mótun hegðunar en Rogers lagði áherslu á að ráðþegar 

byggju yfir hæfninni til að finna lausn á vandamálum sínum sjálfir ef þeim 

væru sköpuð rétt skilyrði af hálfu ráðgjafa. Hann taldi hlutverk ráðgjafa vera 

að skapa hlýlegt andrúmsloft, sýna skilning og samkennd, nota virka hlustun 
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og veita ráðþega endurgjöf til að leiða hann að réttu lausninni (Ivey, DʼAndrea, 

Ivey og Simek-Morgan, 2009, bls. 188–189). 

Upp úr 1930 var algengt að ráðgjafar byggðu aðferðir sínar á einni 

ákveðinni kenningu, til dæmis sálfræðikenningu Freuds, eða tækjust á um 

hvaða nálgun hentaði best til að kalla fram persónulegar breytingar hjá 

skjólstæðingum. Smám saman varð viðurkennt að það að einblína á eina 

kenningu og útiloka aðrar gæti orðið til þess að horft væri fram hjá aðferðum 

sem kannski gætu skilað auknum árangri. Frá því um 1980 hafa ráðgjafar lagt 

áherslu á að byggja ráðgjöf sína á breiðum grundvelli kenninga. Í dag er ráðgjöf 

lýst sem ferli þar sem ráðgjafinn notar verkfæri og aðferðir úr mörgum 

kenningum og mótar þannig sína eigin persónulegu ráðgjafarkenningu. Til 

þess þarf hann að hafa traustan fræðilegan grunn og þekkingu á mismunandi 

aðferðum og kenningum. Ráðgjafarstíll hvers og eins er persónubundinn og 

aðferðir hans þurfa að samræmast lífsviðhorfum hans og gildismati (Corey, 

2013, bls. 3–5; Hess, Magnusson og Beeler, 2012, bls. 82).  

Meginmarkmið ráðgjafar, sama á hvaða kenningum hún er byggð, er að 

aðstoða ráðþegann við að koma af stað breytingum tengdum hugsun, 

tilfinningum og hegðun. Þessar breytingar geta einnig haft áhrif á þá sem 

tengjast ráðþeganum eins og fjölskyldu hans og því geta markmið ráðgjafar 

beinst að fleirum en honum einum. Svo dæmi séu tekin þá getur markmiðið 

með fjölskylduráðgjöf verið að breyta neikvæðu hugsana- og hegðunarmynstri 

sem viðheldur óæskilegum samskiptum sem jafnvel hafa viðgengist mjög 

lengi. Í feminískri ráðgjöf er lögð áhersla á valdeflingu einstaklingsins og 

markmiðið er að auka jafnrétti í samskiptum, þannig leiðir hún til félagslegra 

breytinga (Corey, 2013, bls. 34–35, 117–118). Corey bendir á að flestar 

samtímameðferðir séu af hugrænum toga því markmiðið með þeim sé að breyta 

hugmyndum ráðþega um sjálfan sig og heiminn. Til dæmis má benda á að 

hugræn atferlismeðferð byggir á því að draga úr neikvæðum hugmyndum 

ráðþega um sjálfan sig og kenna honum aðferðir til að breyta hugsun sinni og 

þar af leiðandi hegðunarmynstri (Corey, 2013, bls. 113–114).  

Mörg siðferðileg álitamál tengjast ráðgjöf og því þurfa ráðgjafar að fylgja 

ákveðnum siðareglum. Mikilvægt er að ráðgjafi þekki siðareglur vel og fylgi 

þeim í hvívetna. Algengustu brotin á siðareglum tengjast meðal annars brotum 

á trúnaði, vanrækslu í starfi, að gera ráðþegann of háðan sér eða að stofna til 

kynferðislegs sambands við ráðþega svo eitthvað sé nefnt (Gladding, 2004, bls. 

58–60).  
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Corey (2013, bls. 124–127) bendir á mikilvægi þess að ráðgjafar séu 

meðvitaðir um að verða ekki meðvirkir ráðþegum sínum. Ráðgjafar þurfa að 

finna rétt jafnvægi milli þess að geta sett sig í spor annarra, sýna skilning og 

samúð og varast að yfirfæra tilfinningar sínar á ráðþega eða að taka yfir 

hlutverk þeirra. Einnig er algengt að ráðþegar yfirfæri tilfinningar sínar á 

ráðgjafa. Þetta er erfitt að koma í veg fyrir en ráðgjafi þarf ávallt að vera 

meðvitaður um hættuna á þessu og vera fær um að takast á við slík mál á 

viðeigandi hátt. 

Viðnám ráðþega er annað vel þekkt fyrirbæri í ráðgjöf sem mörgum 

ráðgjöfum finnst erfitt að mæta (Corey, 2013, bls. 56–58). Höfundur segir 

viðnám ennfremur vera ómeðvitaða leið ráðþegans til að láta reyna á það hvort 

hægt sé að treysta sambandinu við ráðgjafann fullkomlega með því að opna sig 

alveg fyrir honum. Þetta er í raun eðlilegur hluti af ráðgjafarferlinu. Mikilvægt 

er að mæta viðnámi af virðingu og skilningi og hvetja ráðþegann til ræða hik 

sitt og kvíða í þessu sambandi. Varast skal að líta á viðnám sem tálma í 

meðferðinni. Oft eru þetta varnarviðbrögð ráðþegans þegar meðferðin er öflug 

og verið er að kafa í erfið og sársaukafull mál sem ráðþeginn á erfitt með að 

horfast í augu við. Ef  ráðgjafi nálgast viðnám ráðþega með samúð og af 

virðingu og áhuga eru meiri líkur á því að ráðþeginn komist yfir þetta viðnám 

og fái þar af leiðandi miklu meira út úr ráðgjöfinni.  

Taka þarf tillit til menningarmunar í tengslum við ráðgjöf og er þá vísað til 

þess að bakgrunnur ráðgjafa og ráðþega getur verið mjög ólíkur hvað varðar 

þjóðerni, aldur, trú, kyn og þjóðfélagsstöðu. Í fjölmenningarlegri ráðgjöf þarf 

ráðgjafinn að vera meðvitaður um þennan mun, fyrir fram mótaðar hugmyndir 

sínar og búa yfir hæfni til að vinna með fólki með ólíkan bakgrunn (Gladding, 

2004, bls. 86–90). 

Að ráðgefa börnum er vandasamt og viðkvæmt og mikilvægt að kunna vel 

til verka á því sviði áður en hafist er handa (Geldard, Geldard og Yin Foo, 

2018, bls. 5). Ráðgjafi þarf að hafa góðan skilning og þekkingu á eðli og 

tilgangi slíkrar ráðgjafar auk djúprar þekkingar á þroska og þörfum barna. 

Markmið með slíkri ráðgjöf þurfa að vera alveg skýr og ráðgjafinn meðvitaður 

um hvernig hann ætlar að ná þeim. Ekki er hægt að veita ráðgjöf til barna á 

sama hátt og til fullorðinna. Ráðgjöf til fullorðinna byggir aðallega á 

samræðum en börn hafa oft ekki úthald til slíks auk þess sem sum þeirra hafa 

slaka samskiptafærni og þau geta verið undir miklu tilfinningalegu álagi og 

streitu. Samband ráðgjafa og barns er gríðarlega mikilvægt með tilliti til 
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árangurs. Ráðgjafinn þarf að ná vel til barnsins og sambandið þarf að 

einkennast af trausti og festu. Reglur þarf að setja og útskýra strax í upphafi. 

Aðlaga þarf umhverfið sem ráðgjöfin fer fram í þannig að barnið upplifi öryggi 

og það geti tjáð sig óheft en einn mikilvægasti þátturinn í ráðgjöf til barna er 

að hjálpa barninu að segja sögu sína í öruggu umhverfi. Oft fer ráðgjöf til barna 

fram í gegnum leik eða sögur og notuð eru leikföng og annað efni af fjölbreyttu 

tagi sem nýtist vel til að ná til barnsins. Slík hjálpargögn þurfa að miðast við 

aldur, áhuga og þroska barnsins. Valdefla þarf barnið og hjálpa því að fá útrás 

fyrir tilfinningar sínar, aðstoða það við að finna lausn á málum með því að 

breyta hugsana- og hegðunarmynstri þess. Ráðgjöfin þarf að einkennast af 

miklum sveigjanleika því nauðsynlegt getur verið að breyta fyrirvaralaust um 

stefnu og aðferðir í ráðgjafarferlinu eftir því hvernig ráðgjöfin þróast eða eftir 

þörfum barnins. Við ráðgjöf til barna er ekki notuð ein ákveðin nálgun heldur 

ýmiss konar nálgun eins og í annarri ráðgjöf en margir ráðgjafar byggja ráðgjöf 

til barna á breiðum grundvelli kenninga (integrative approach). Ráðgjöf þarf 

að fara fram með samþykki og í góðri samvinnu við foreldra og stundum er 

ráðgjöf til barna samtvinnuð eða hluti af fjölskylduráðgjöf (Geldard, Geldard 

og Yin Foo, 2018, bls. 53–64 ). 

Ráðgjöf til unglinga einkennist af enn meiri sveigjanleika og minni 

formfestu en ráðgjöf til barna og fullorðinna gerir þar sem að unglingar geta 

verið svolítið óútreiknanlegir samkvæmt Geldard, Geldard og Yin Foo (2016, 

bls. 96–113). Höfundar fjalla einnig um framvirka nálgun (proactive approach) 

í skrifum sínum sem notuð er við ráðgjöf til unglinga og byggir á því að vinna 

með mál nemenda áður en þau vinda upp á sig. Þessi nálgun krefst þess af 

ráðgjafanum að hann hafi haldgóða þekkingu á þroskaferli unglinga, hann þarf 

að geta sett sig í þeirra spor og skilið hugsanagang og hegðun unglinga og mætt 

þeim á viðeigandi hátt á því þroskastigi sem þeir eru. Ráðgjafinn ætti að reyna 

að vera sjálfum sér samkvæmur, skapandi, sveigjanlegur og geta brugðist 

tafarlaust við þörfum unglingsins með því að nota viðeigandi ráðgjafartækni 

og samskiptamáta sem höfðar og nær til unglinga. Samhliða beitir svo 

ráðgjafinn aðferðum sem tengjast meðal annars hugrænum, sálrænum og 

hegðunarlegum þáttum. Ráðgjafi skoðar mál frá öllum hliðum með 

unglingnum og hugsanlegar leiðir til lausnar því oft eru fleiri en ein leið 

möguleg. Mögulegar leiðir að lausn mála eru vegnar og metnar og lögð er 

áhersla á að þrátt fyrir að ein leið gangi ekki upp er alltaf hægt að reyna aðrar 

leiðir. Hver ráðgjafartími þarf að geta staðið sem sjálfstæð eining, þ.e. að 
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ráðgjafi og ráðþegi sjái fram á ákveðinn árangur af vinnunni í lok tímans svo 

unglingurinn upplifi ekki komuna í tímann sem erindisleysu.  

Geldard o.fl. (2016, bls. 148) benda á að hægt sé að nota ýmiss konar 

ráðgjafartækni í ráðgjöf til ungs fólks sem ýti undir góðan árangur, ennfremur 

sé nauðsynlegt að nota athugun og mat er til að kanna stöðu unglingsins, 

hegðun og félagslega stöðu. Nauðsynlegt er að nota fjölbreytta 

spurningatækni, endurgjöf, húmor og útúrdúra til að viðhalda áhuga. Gott er 

að nota orðaforða og myndlíkingar sem unglingar skilja og höfðar til þeirra.  

 

2.2 Skólaráðgjöf  

Skólaráðgjöf (school counseling) er starfsgrein í mörgum vestrænum ríkjum 

en þekkist ekki í sömu mynd hérlendis. Hún er skilgreind sem alhliða ráðgjöf 

sérmenntaðra ráðgjafa til nemenda, foreldra og kennara í grunnskólum. 

Skólaráðgjafar starfa inni í skólum og hafa hlotið menntun á sviði ráðgjafar, 

sálfræði, félagsfræði, náms- og starfsráðgjafar og geta gert námslegar 

greiningar sem ná til félagslegrar stöðu nemenda og líðan þeirra í skólanum 

(Schmidt, 2003, bls. 28).  

Skólinn er í þeirri lykilstöðu að vera leiðandi afl í stuðningi við andlega 

heilsu nemenda. Þess vegna er mjög mikilvægt að þeir sem sinna því verkefni 

innan hans séu vel undirbúnir og kunni skil á árangursríkum aðferðum, 

forvörnum, snemmtækri íhlutun og áfallahjálp. Við ráðgjöf í skólum er stuðst 

við hinar ýmsu kenningar og aðferðir eins og í almennri ráðgjöf. Hafa þarf í 

huga að notast við og aðlaga aðferðir að þroskastigi og skilningi nemandans, 

einkum þegar unnið er með mjög unga nemendur og nemendur með 

þroskaraskanir (Gladding, 2004, bls. 49–50). 

Carlson og Kees (2013) segja aukinn þrýsting vera á skóla í að mæta 

nemendum með andlega erfiðleika þar sem þeim fjölgi hratt. Skólaráðgjafinn 

sé þar lykilaðili við að bera kennsl á nemendur með slíkan vanda. Hans 

hlutverk sé að vinna að forvörnum á því sviði, veita stuttar meðferðir, samhæfa 

þjónustuna sem slíkir nemendur þurfi og vísa þeim áfram til viðeigandi 

meðferðar ef þurfa þykir (Carlson og Kees, 2013, bls. 211). 

Parsons og Zhang (2013, bls. 15) segja skólaráðgjöf áhrifaríka til að draga 

úr kostnaði í skólum með tilliti til að hún dragi úr kvíða nemenda og 

hegðunarvanda. Í henni er líka oft unnið með að bæta félagsfærni nemenda og 



10 

 

nemendur bæta oft mætingu sína og áhuga á námi í kjölfar slíkrar ráðgjafar. 

Þannig hefur skólaráðgjöf fyrirbyggjandi áhrif. 

Samkvæmt Slaten og Baskin (2014, bls. 98–104) er hlutverk skólaráðgjafa 

fjölþætt og að nokkru leyti ólíkt annarri ráðgjöf Skólaráðgjafar hafa betra 

aðgengi að skjólstæðingum sínum en aðrir ráðgjafar því þeir starfa inni í 

skólunum og hafa því tækifæri til að hitta nemendur jafnvel oft í viku. Einnig 

geta þeir fylgst með nemendum við mismunandi aðstæður innan skólans, á 

einstaklingsgrundvelli, í mismunandi hópum eða bekkjaraðstæðum í lengri eða 

skemmri tíma. Skólaráðgjafar ættu að búa yfir víðtækri þekkingu og hæfni á 

fjölmörgum sviðum því nemendur eru margir og með mismunandi þarfir og 

bakgrunn. Þeir vinna oft með jaðarsetta hópa, nýbúa, nemendur með fatlanir, 

nemendur með hegðunarerfiðleika og nemendur sem búa við erfiðar 

félagslegar aðstæður. Þeir koma meðal annars að málum er varða nám 

nemenda, félagslega virkni þeirra og líðan. Þeir geta miðlað þekkingu sinni til 

starfsfólks skóla, sinnt fræðslu og eru í nánu samstarfi og samráði við starfsfólk 

skóla, stjórnendur og foreldra. Þeir hafa á valdi sínu tungutak 

fræðasamfélagsins og vinna að markmiðum í takt við stefnu og markmið skóla.  

Skólaráðgjafar vinna með öllum nemendum skóla. Mikilvægt er að þeir búi 

yfir þekkingu á árangusríkum leiðum til að mæta þörfum allra nemenda og 

ekki síst nemenda með sérþarfir. Eitt af hlutverkum þeirra er að vera talsmenn 

nemenda með sérþarfir innan og utan skólans. Þeir vinna einnig náið með 

foreldrum. Foreldrar þekkja börnin sín best, hafa mikil áhrif á persónulegan 

þroska barns síns og  þeir eru mikilvæg auðlind. Þeir geta oft ráðlagt fagaðilum 

varðandi það hvaða nálgun hentar barninu þeirra best. Þegar vel tekst til með 

samvinnu heimilis og skóla á þennan hátt leiðir það til bætts árangurs og færri 

agavandamála í skóla og heima. Þá veita skólaráðgjafar einnig kennurum 

ráðgjöf og geta aðstoðað og þjálfað kennarann í að vinna með félagsfærni, 

vináttu og sjálfsaga með hópum nemenda. Skólaráðgjafar vinna einnig náið 

með öðrum fagaðilum á borð við sálfræðinga, sérkennara, sjúkraþjálfara og 

talmeinafræðinga (Küçük, 2016, bls. 18–19). 

Amatea, Mixon og MacCarty (2012, bls. 137) benda á að þekking ráðgjafa 

og þjálfun geri þá mjög hæfa til að handleiða og þjálfa kennara fyrir samvinnu 

við fjölskyldur nemenda með margbreytilegan bakgrunn og að þannig geti þeir 

stuðlað að árangursríkari samskiptum milli heimila og skóla. Ráðgjafar ættu 

að búa yfir mikilli þekkingu á lausnaleit og því að byggja á styrkleikum 

einstaklinga og fjölskyldna. Höfundar benda jafnframt á að marga kennara 
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skorti fræðilegan bakgrunn og reynslu í því að sameina ólík sjónarmið og vinna 

með ágreining. Þetta getur leitt af sér að kennarar tala til foreldra en ekki við 

ráðgjafa. Ráðgjafi getur aukið starfshæfni kennara og aðstoðað við að breyta 

sjónarhorni þeirra frá því að einblína um of á erfiðleika nemenda yfir í það 

sjónarhorn að byggja á styrkleikum nemenda og fjölskyldna með fjölbreyttan 

bakgrunn.  

Hópráðgjöf er talin skila góðum árangri, ekki síst í skólum. Ráðgjafinn 

hefur þar tækifæri til að vinna með nokkra ráðþega samtímis og hún er því 

tímasparandi. Í hópráðgjöf gefst kjörið tækifæri til þess að vinna með 

félagsfærni, samskipti og reiðistjórnun. Einnig er hún notuð til að vinna með 

sorg og sorgarviðbrögð og fjölskylduvandamál af ýmsum toga. Hún er talin 

mjög heppileg leið í ráðgjöf til unglinga þar sem þeir eru oft mjög móttækilegir 

fyrir því sem jafnaldrar þeirra hafa fram að færa. Hópurinn sjálfur er þá 

uppspretta áhrifa og breytinga á einstaklinginn. Hægt er að byggja hópráðgjöf 

á mismunandi kenningum og aðferðum en valið byggist á þörfum hópsins og 

markmiðum ráðgjafarinnar. Meginmarkmið hópráðgjafar er það sama og í 

einstaklingsráðgjöf; að kalla fram breytingar hjá ráðþegum (Cooley, 2009, bls. 

3–11; Wright, 2012, bls. 207–209).  

Vandasamt er að veita hópráðgjöf til barna og unglinga og vel fer á því að 

tveir ráðgjafar vinni saman með hóp. Erfitt getur verið fyrir einn ráðgjafa að 

hafa nægjanlega yfirsýn og sinna bæði einstaklingsþörfum og þörfum hópsins 

í heild. Ráðgjafarnir þurfa hvor um sig að hafa vel skilgreind hlutverk áður en 

hafist er handa við ráðgjöfina. Annar ráðgjafinn sinnir þá leiðtogahlutverkinu 

sem felst í að stýra vinnunni með hópinn á meðan hinn ráðgjafinn styður við 

vinnu leiðtogans og sinnir einstaklingum í hópnum eftir þörfum, sækir 

hjálpargögn og tekst á við óvæntar uppákomur sem upp kunna að koma í 

tímanum. Bæði hlutverkin eru jafn mikilvæg og ráðlegast er að ráðgjafarnir 

skipti mjög reglulega um hlutverk svo börnin upplifi ekki annan ráðgjafann 

valdameiri en hinn. Sú ráðgjafartækni sem notuð er í hópráðgjöf með börnum 

og unglingum byggir á eftirtektarsemi ráðgjafa, virkri hlustun hans og 

endurgjöf. Ráðgjafar ættu að nota opnar og markvissar spurningar, þeir þurfa 

að leiðbeina börnunum, vera virkir og kunna að draga saman aðalatriði 

(Geldard o.fl., 2018, bls. 166–173). 

Stutt ráðgjöf (brief counseling) eða stutt lausnamiðuð ráðgjöf (solution-

focused brief counseling) er ekki nálgun sem byggist á einni ákveðinni 

kenningu eða aðferð heldur er þetta ráðgjöf sem veitt er í stuttan afmarkaðan 
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tíma, allt niður í eitt skipti. Í þeim eru styrkleikar ráðþegans í brennidepli, lögð 

er áhersla á framtíðina og lausnaleit (Parsons og Zhang, 2013, bls. 10; Wright, 

2013, bls. 212–213).  

Í slíkri meðferð verður ráðþeginn sérfræðingurinn í eigin lífi og hlutverk 

ráðgjafans er að hjálpa honum að koma auga á og nýta jákvæða eiginleika sína 

og hæfni svo sem seiglu, hugrekki og hugvitsemi. Stutt lausnamiðuð ráðgjöf 

byggir á ákveðinni tækni við að spyrja spurninga sem leiða ráðþegann sjálfan 

að lausn vandans, heimaverkefni eru sett fyrir og ráðgjafinn notar endurgjöf  

sem byggir á samantekt. Sett eru raunhæf markmið sem hægt er að ná sé 

ákveðnu atferli fylgt (Corey, 2013, bls. 115; Sklare, 2014, bls. 37–48).  

Aukin eftirspurn er eftir stuttum lausnamiðuðum aðferðum bæði innan og 

utan skóla og þær hafa þróast hratt á síðustu árum þar sem þær spara bæði tíma 

og peninga. Fjöldi rannsókna hafa bent til skilvirkni stuttra meðferða þegar 

kemur að vanda á borð við kvíðaraskanir, milt þunglyndi, hegðunarvanda og 

áfallastreituröskun. Þar sem mikil pressa er á tíma og aðföng eins og fjármagn 

innan skólakerfa er algengt að öll ráðgjöf þar sé stutt (Parsons og Zhang, 2013, 

bls 9; Sklare, 2014, bls. 12–13).  

Sklare (2014, bls. 9–14) fjallar um stutta lausnamiðaða ráðgjöf og segir 

hana byggja á að framkvæma frekar en að skoða vandamál ofan í kjölinn. Þetta 

geri það að verkum að hún henti vel til að nota með börnum því þau hafa oft 

ekki nægilegan þroska til að kryfja vandamál. Nemendum er tíðum vísað til 

skólaráðgjafa vegna þess að kennari, foreldrar eða aðrir forsjáraðilar vilja að 

nemandinn hætti einhverju ákveðnu eins og truflandi hegðun og slagsmálum 

eða þá að tilvísunaraðilinn vill að nemandinn byrji að gera eitthvað líkt og að 

mæta á réttum tíma, sinna heimanámi eða fylgjast betur með í tímum. Ef allur 

þungi er lagður á það sem nemandinn vill ekki gera eða eigi að hætta að gera 

felur það í sér neikvæð markmið sem erfitt er fyrir alla að ná hvort sem það eru 

börn eða fullorðnir. Í stuttri lausnamiðaðri ráðgjöf er unnið að jákvæðum 

markmiðum og því sem nemandinn þarf að gera til að ná þeim. Byggt er á 

styrkleikum og þeirri hegðun sem er árangursrík fyrir nemandann, að hann geri 

meira af því sem virkar vel. Tungutak nemandans sjálfs er notað til að orða 

markmiðin og er það talið höfða betur til nemenda og leiða til aukins árangurs. 
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2.3 Rannsóknir á sviði ráðgjafar í skólum 

Lítið er til af íslenskum rannsóknum á sviði ráðgjafar í skólum en nokkuð er 

um erlendar rannsóknir. Gildi skólaráðgjafar fyrir skólastarf var skoðað í 

breskri rannsókn Hamilton-Roberts (2012, bls. 465–475) en þar sýndu 

niðurstöður að bæði kennarar og skólaráðgjafar töldu þjónustuna ómetanlegt 

úrræði og mjög hjálplega á mörgum sviðum skólastarfs. Báðir hópar töldu 

þjónustuna hafa jákvæð áhrif á þætti sem tengjast andlegri og tilfinningalegri 

vellíðan nemenda og námsárangri. Skólaráðgjöfin var einnig talin hafa áhrif á 

þætti sem tengdust fjölskyldumálum nemenda en athyglisvert var að hún var 

ekki talin besta úrræðið til að vinna með hegðunarvanda nemenda nema hann 

væri af tilfinningalegum toga.  

Gerð var rannsókn á viðhorfi kennaranema til starfssviðs skólaráðgjafa og 

á mikilvægi samstarfs kennara og skólaráðgjafa. Helstu verkefni ráðgjafanna 

að mati kennaranemanna voru að veita nemendum ráðgjöf varðandi nám og 

framtíðarstörf, persónuleg ráðgjöf við nemendur, mat á námslegri stöðu þeirra 

og samvinna og samráð við kennara og foreldra. 93% þátttakenda sögðust vilja 

samráð og samvinnu við skólaráðgjafa þegar þeir yrðu farnir að starfa sem 

kennarar. Þeir töldu meðal annars mikla þörf vera á ráðgjöf í tengslum við 

nemendur með ýmsa erfiðleika, bráðgera nemendur og vegna ýmissa mála sem 

upp geta komið í skólastofunni. Einnig vildu þeir geta nýtt þjónustu 

skólaráðgjafans til þess að létta á sér varðandi erfið mál (Joy, Hesson og Harris, 

2011, bls. 386–397).   

Lai-Yeung (2014, bls. 37–42) gerði rannsókn á því hvort kennarar hefðu 

þörf fyrir þjálfun til þess að takast á við ráðgefandi hlutverk sitt í skólum. 

Kennaranemar voru beðnir um að láta í ljós skoðun sína á því á hvaða sviðum 

þeir þyrftu helst þjálfun. Í ljós kom að þeir töldu sig helst vanta þjálfun í 

samskiptafærni, ráðgjafartækni og færni til að takast á við erfið persónuleg 

vandamál nemenda eða vandamál tengd fjölskyldum þeirra. Einnig létu þeir í 

ljós þörf fyrir aukna þekkingu á hinum ýmsu kenningum tengdum ráðgjöf, á 

hlutverki kennara, samvinnutækni og ýmsum þáttum félagsfærni eins og 

hvernig best væri að þróa gott samband við nemendur. Rannsakendur benda á 

mikilvægi þess að kennsla og þjálfun kennaranema sé í takt við þarfir þeirra 

og væntingar, þannig verði hún sem árangursríkust. 

Grískir rannsakendur hönnuðu fræðilegt ráðgjafarlíkan sem byggt er á 

breiðum grundvelli kenninga (integrative counselling model) sem notað hefur 
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verið í grískum skólum með góðum árangri. Líkaninu er ætlað að mæta auknu 

álagi á kennara í skólum. Það byggir á ýmsum þáttum og aðferðum sem þykja 

árangursríkastar í ráðgjöf til kennara. Þeir félagar benda á að æskilegt væri að 

efla innsæi kennara og þekkingu á þeim þáttum sem geta orsakað erfiða hegðun 

hjá börnum, s.s. tilfinninga- samskipta- og félagslegum vanda þeirra auk 

erfiðra fjölskylduaðstæðna. Skólaráðgjafar ættu að vera meðvitaðir um 

mikilvægt hlutverk kennara, sýna þeim skilning og veita þeim viðeigandi 

ráðgjöf vegna mikils álags, streitu og neikvæðra tilfinninga sem þeir upplifa í 

tengslum við erfiða nemendur. Aukin þekking kennaranna á hinum ýmsu 

íhlutunaraðferðum, kenningum og bjargráðum sem mögulegt er að nota leiði 

til þess að þeir verði hæfari til að styðja við nemendur í víðum skilningi. Það 

telja þeir árangursríka leið til að fyrirbyggja frekari vandamál og að þau vindi 

upp á sig í framtíðinni (Kourkoutas og Giovazolias, 2015, bls. 144–148).  

Rannsakendurnir Jacobs og Struyf (2015, bls. 95–108) beina sjónum sínum 

að þeim breytingum sem hafa orðið á hlutverki kennara frá því að vera einungis 

fræðarar yfir í það að eiga að örva nemendur til fulls þroska með áherslu á 

tilfinningalega og félagslega vellíðan. Þeir fóru af stað með rannsókn í því 

augnamiði að hanna heildrænt líkan sem sýndi fram á hvaða þættir hafa áhrif 

á það hvort kennarar noti leiðsögn og ráðgjöf sem hluta af kennslu sinni. Helstu 

niðurstöður sýna að sú þjálfun og undirbúningur sem þeir fá í kennaranáminu 

og mótar fagmennsku kennara hefur gríðarleg áhrif. Aðrir áhrifavaldar eru 

stuðningur frá skólastjórnendum og samstarf og stuðningur milli kennara. Skýr 

framtíðarsýn (vision) skólans varðandi ráðgjöf virtist ekki hafa eins mikil áhrif 

á það hvort kennarar notuðu leiðsögn og ráðgjöf við nemendur og 

fyrirframgefnar hugmyndir höfðu gefið til kynna og ekki heldur samstarf við 

foreldra sem kom rannsakendum verulega á óvart. Rannsakendur benda á að 

æskilegt væri að auka áherslu í kennaranáminu á fræðslu um nemendur með 

ýmsar raskanir og félagslega og tilfinningalega erfiðleika og að leggja þurfi 

enn frekari áherslu á aðferðir sem ýta undir fulla þátttöku þeirra í skólastarfinu. 

Skilningur og þátttaka almennra kennara í leiðsögn og ráðgjöf til nemenda 

var skoðaður í rannsókn Lam og Hui (2010). Niðurstöður þeirra sýndu að allir 

þátttakendur töldu ráðgjöf og leiðsögn til nemenda órjúfanlegan hluta af starfi 

sínu sem kennara. Þeir notuðu leiðsögn og ráðgjöf til nemenda vegna mála sem 

tengdust námi þeirra, starfsvali og persónulegum vandamálum bæði 

félagslegum og tilfinningalegum auk ráðgjafar til nemenda með 

hegðunarvanda. Helstu hindranir að mati kennaranna voru skortur á þekkingu 
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á því hvernig á að takast á við hin ýmsu vandamál sem nemendur glíma við og 

of mikið vinnuálag sem tekur tíma frá ráðgefandi hlutverki kennara. 

Rannsakendur benda á að kennarar þurfi að vera í lykilhlutverki varðandi 

ráðgjöf og leiðsögn til nemenda vegna nálægðar þeirra við nemendur í 

kennslustofunni og þeim drjúga tíma sem þeir verja saman (Lam og Hui, 2010, 

bls. 224–228). 

Í rannsókn Young, Dollarhide og Baughman (2015, bls. 38-41) sem gerð 

var á skólaráðgjöf voru starfandi skólaráðgjafar spurðir um hvaða mikilvægu 

eiginleikum og hæfni góður skólaráðgjafi þarf að búa yfir. Niðurstöður ríma 

vel við það sem skrifað hefur verið um ráðgjöf í skólum. Þar kemur fram að 

öflugur skólaráðgjafi þarf að hafa forystuhæfileika. Hann þarf að hafa mikla 

færni og þekkingu á samskiptum og samvinnu. Hann þarf að vera fær í hinum 

ýmsu þáttum er lúta að tengslum við ráðþega, vera heiðarlegur, opinn og fær 

um að sýna samkennd en jafnframt að geta sett mörk í samskiptum. Einnig þarf 

hann að hafa góða þekkingu á markmiðum og leiðum og síðast en ekki síst 

réttindum og skyldum hvort heldur sem er sínum eigin eða skjólstæðinga sinna.  

Viðhorf unglinga til ráðgjafar á netinu voru rannsökuð og leiddi sú 

rannsókn í ljós að meirihluti þeirra eða rúmlega 80% sögðust myndu nýta sér 

rafræna ráðgjöf frá skólaráðgjafa ef hún væri í boði. Ekki kom fram 

merkingarbær munur milli kynja eða fyrri reynslu þátttakenda af ráðgjöf. En 

athyglisvert var að u.þ.b. helmingur stúlknanna sem tóku þátt í rannsókninni 

höfðu nýtt sér þjónustu eða viðtöl við skólaráðgjafa áður en einungis 21.6% 

drengjanna. Nemendur sem þjást af þunglyndi og kvíðaröskunum voru enn 

líklegri til þess að nýta sér ráðgjöf á netinu en þeir sem glíma ekki við 

geðraskanir (Glasheen, Shochet og Campbell, 2016, bls. 111–114). 

Ignat (2011, bls. 593–595) rannsakaði viðhorf foreldra og kennara 

bráðgerra nemenda til skólaráðgjafar og mikilvægi og þátttaka skólaráðgjafa í 

námsferli bráðgerra nemenda var skoðuð. Þátttakendur voru beðnir um að meta 

vægi þeirra fagstétta sem að menntun nemendanna koma. Í ljós kom að bæði 

kennarar og foreldrar töldu skólaráðgjafann mjög mikilvægan fyrir þessa 

nemendur, í samvinnu við hann næðu bráðgerir nemendur að hámarka árangur 

sinn. Horft er til þess í framtíðinni að hægt verði að þróa ráðgjöf til þeirra enn 

frekar og veita þeim þannig aukinn stuðning og tækifæri til að þróa sértæka 

hæfileika sína frekar þeim til framgöngu í samfélaginu.  
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2.4 Skóli margbreytileikans 

Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands kemur fram að allir skulu vera jafnir fyrir 

lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, 

þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru 

leyti (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944).  

Grunnskólalög endurspegla þessa sýn á jafnrétti en þar stendur að 

nemendur eigi rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum 

grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis og að 

nemendur með sérþarfir eigi rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við 

metnar sérþarfir (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Salamanca-yfirlýsingin sem Íslendingar undirrituðu árið 1994 ásamt 91 

þjóð hefur haft mikil áhrif á þróun menntamála hér á landi. Í henni var lögð 

áhersla á jafnan rétt allra barna til náms í almennum skólum án sérstakrar 

aðgreiningar burtséð frá mismun þeirra eða örðugleikum 

(Menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 9).  

Segja má að yfirlýsingin sé grundvöllur menntastefnunnar um menntun án 

aðgreiningar (inclusion) sem fest hefur sig í sessi víða um heim en sú stefna er 

samkvæmt grunnskólalögum opinber menntastefna íslensks menntakerfis (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008).  

Í aðalnámskrá grunnskóla er gerð grein fyrir grundvallarhugmyndafræði 

skóla án aðgreiningar. Þar kemur fram að allir nemendur á grunnskólastigi eigi 

rétt á að stunda skyldunám í almennum gunnskólum án aðgreiningar í sinni 

heimabyggð. Í skóla án aðgreiningar sé gengið út frá því að allir hafi jöfn 

tækifæri til náms óháð atgervi eða stöðu og að námið skuli vera á forsendum 

hvers einstaklings. Lögð er á það áhersla að borin sé virðing fyrir 

fjölbreytileika og mismunandi þörfum (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 42–43). 

Skóli án aðgreiningar (inclusion) byggist á því að menntun sé 

grundvallarmannréttindi og grundvöllur jafnara og réttlátara samfélags. Skóli 

án aðgreiningar felur í sér að skólar geti þjónustað alla nemendur, ekki síst þá 

sem hafa sértækar þarfir. Stefnan felur í sér viðleitni skólakerfisins til þess að 

ná til allra námsmanna og er þar af leiðandi hægt að túlka sem lykilstefnu til 

þess að ná fram jafnrétti fyrir alla (UNESCO, 2009, bls. 8). 

Fræðimenn hafa á síðustu árum notað orðalagið skóli margbreytileikans í 

ríkari mæli í stað skóla án aðgreiningar sem sumum þykir vísa um of á 
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nemendur með fatlanir eða sérþarfir. Þetta hugtak er víðara og getur því átt við 

margbreytileika menningar, kynhegðunar og trúar svo eitthvað sé nefnt. 

Skólastarf í skóla margbreytileikans er skipulagt þannig að litið er á fjölbreytni 

sem norm og þar hefur kennarinn það hlutverk að styðja nemendur við 

þekkingarsköpun (Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016, bls. 8-

24). 

Í takt við þessa menntastefnu standa kennarar frammi fyrir mörgum 

skyldum og áskorunum en þeir eiga að vera færir um að mæta öllum 

nemendum óháð þörfum þeirra og hversu ólíkar þær eru. Þetta kallar á nýja 

fagmennsku kennara sem felur í sér starfshætti sem einkennast af samstarfi og 

sameiginlegri ábyrgð á námi og velferð nemanda auk víðtæks samstarfs við 

foreldra, nærsamfélag og milli kennara í mismunandi skólum (Rúnar 

Sigþórsson, 2013, bls. 195; Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 248).  

Hlutverk umsjónarkennara er skilgreint sem svo í aðalnámskrá gunnskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44) að hann beri 

meginábyrgð á námi nemenda sinna, þroska, líðan og velferð. Þar segir einnig 

að umsjónarkennarinn eigi að vinna náið með öðrum kennurum 

umsjónarnemenda sinna og leggja sig fram um að kynnast nemendum sínum 

og aðstæðum þeirra sem best. Hann gegnir lykilhlutverki í farsælu samstarfi 

við heimili nemenda og er megintengiliður milli skóla og heimila.  

Ferguson o.fl. (2012, bls. 6–7) benda á í þessu samhengi að í ljósi þess 

hversu víðfeðmt hlutverk kennara er í dag sé frekar ólíklegt að einn kennari, 

sama hversu hæfur hann er, búi yfir allri þeirri þekkingu og færni sem þarf til 

að útfæra námskrá og kennslu fyrir alla nemendur. Betur fari á því að 

fjölbreyttur hópur kennara eða fagfólks með ólíka þekkingu útfæri í 

sameiningu virkar og einstaklingssniðnar námsaðstæður fyrir nemendur. Þó 

svo að hver fagmaður í teymi hafi sína sérþekkingu á ákveðnum sviðum geta 

þeir stutt hver annan, þannig er talað um að nýtt hlutverk allra starfsmanna í 

skóla sé að vera kennari.  

Þegar leitast er við að koma til móts við þarfir fjölbreytts nemendahóps er 

fjölbreyttni kennsluaðferða grundvallaratriði. Þarfir og námsstíll hvers 

nemanda er einstaklingsbundinn og engin ein kennsluaðferð er til þess fallin 

að stuðla að námi allra (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2012, bls. 5).  

Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 12–13) skilgreinir kennsluaðferð sem 

skipulag kennarans á kennslu sinni, viðfangsefnum, námsefni og samskiptum 

við nemendur í því skyni að nemendur læri það sem að er stefnt. 
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Kennsluaðferðir skipta hundruðum og markmið þeirra eru mjög mismunandi. 

Það er kennarinn sem mótar þær aðferðir sem hann notar hverju sinni en miklu 

skiptir að kennsluaðferðir hafi skýrt upphaf, miðju og endi. Þegar framkoma 

kennarans og sú kennsluaðferð sem hann beitir falla vel saman verður 

árangurinn markviss og kennslan sannfærandi.  

Ein af stærri áskorunum sem kennarar standa frammi fyrir í dag er að 

innleiða fjölbreytta kennsluhætti en það er sérstaklega mikil áskorun fyrir nýja 

og reynsluminni kennara. Rannsókn De Neve, Devos og Tuytens (2014, bls. 

36–38) sýndi fram á að sameiginleg ígrundun kennara og það að þeir deili og 

samnýti þekkingu sína leiðir til þess að þeir noti fjölbreyttari aðferðir sem 

koma betur til móts við einstaklingsþarfir. Einnig ýtti sameiginleg ábyrgð 

kennara undir slíka kennsluhætti. Sameiginleg ígrundun kennara og 

samábyrgð eru einkennandi fyrir lærdómssamfélag og teymiskennslu sem 

fjallað verður um hér á eftir.  

 

2.5 Lærdómssamfélag og teymiskennsla 

Í dag vinna kennarar miklu meira saman en áður var. Í því samhengi er oft rætt 

um faglegt námssamfélag eða lærdómssamfélag sem mikilvægt er að skapa í 

skólum. Fólk lærir af samvinnu, sameiginlegri ígrundun og með því að rýna 

saman í störf sín. Ábyrgð er sameiginleg í slíku skólastarfi. Það skiptir miklu 

máli að eiga sér samstarfsfélaga sem hægt er að deila með menntasýn sinni, 

áhyggjuefnum og sigrum. Í skólum sem leggja áherslu á þetta ríkir 

skólamenning sem einkennist af samvinnu innan skólans milli kennara, annars 

starfsfólks, skólastjórnenda, nemenda og foreldra og utan hans við 

nærsamfélagið, sveitarstjórnir og ráðuneyti (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2015, 

bls. 6–7).  

Owens og Valesky (2011, bls. 214– 215) segja lærdómssamfélag vera leið 

til að dreifa forystuhluverkinu í skólum en einkenni þeirra eru samkvæmt þeim: 

Sameiginleg verkefni, sýn og gildi, sameiginleg þekkingarleit, teymi sem 

vinna saman, virk stefnumörkun, vilji til að prófa sig áfram og bæta 

skólastarfið og lausnamiðun. Í lærdómssamfélögum spyr hópurinn sig 

spurninga, hann sannreynir, safnar gögnum og notar niðurstöður til þess að 

bæta kennsluna og vinna að sameiginlegum markmiðum og sýn (vision).  
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Fram kemur hjá Svövu Björgu Mörk og Rúnari Sigþórssyni (2011, bls. 39) 

að vaxandi fjöldi rannsóknarniðurstaðna bendi til þess að árangur skólastarfs 

sé bundinn hæfni kennara og viðleitni til sameiginlegrar ígrundunar með það 

að markmiði að bæta skólastarfið og stuðla að árangri nemenda. Til þess að 

það sé hægt þurfa kennarar að tilheyra samfélagi sem einkennist af samábyrgð, 

góðum samskiptum og sameiginlegri sýn á möguleika og velferð nemenda. Í 

slíku samfélagi leita fagmenn sameiginlegra lausna og þeir átta sig á að allt 

sem þeir gera hefur áhrif á heildina.  

Teymiskennsla er talin henta vel í þessu tilliti en hún felur í sér að tveir eða 

fleiri kennarar bera sameiginlega ábyrgð á kennslu ákveðins nemendahóps. 

Kennararnir vinna saman á jafnræðisgrundvelli og deila forystuhlutverki eftir 

þörfum (Britannica academic, 2018).  

Anna Kristín Sigurðardóttir (2013, bls. 47–50) bendir á mikilvægi þess að 

leggja áherslu á opna starfshætti í skólum þar sem kennarar læra hverjir af 

öðrum á óformlegan eða formlegan hátt og deila ábyrgð. Rjúfa þurfi einangrun 

kennara og skapa þeim tækifæri til þess að ígrunda starf sitt í samstarfi við 

aðra. Teymiskennsla er einkar vel til þess fallin auk þess sem eitt af 

markmiðum hennar er að gefa kennurum aukinn sveigjanleika og svigrúm til 

að koma til móts við nemendur með ólíkar þarfir.  

Teymiskennsla í skóla án aðgreiningar byggir oft á samvinnu 

umsjónarkennara og sérkennara eða annarra fagaðila sem leggja til 

mismunandi sjónarhorn og fagmennsku og vinna saman að lausn mála. Því 

krefst hún mikilla samskipta og samvinnu þar sem unnið er að því í sameiningu 

að mæta þörfum fjölbreytts nemendahóps. Reynsla og þekking skiptir máli í 

þessu samhengi. Niðurstöður Radić-Šestić, Radovanović, Milanović-Dobrota, 

Slavkovic, og Langović-Milićvić (2013) sýndu að reynslumeiri kennarar 

bjuggu yfir meiri hæfni til að aðlaga sig því umhverfi sem teymiskennsla krefst 

og þeir voru einnig meðvitaðri um hlutverk sitt innan teymisins. Því betri sem 

fræðileg þekking kennaranna var þeim mun auðveldari varð þeim 

teymisvinnan (Radić-Šestić, Radovanović o.fl., 2013, bls. 12–14) 

Í grein Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur (2010, bls. 8–9) sem 

byggir á niðurstöðum rannsóknar á skipulagi og framkvæmd stefnu um skóla 

án aðgreiningar í fimm íslenskum skólum kemur fram að samvinna er mikil 

þegar um er að ræða samkennslu eða teymiskennslu kennara í árgangi eða fleiri 

en einum árgangi. Ánægja kennara með samstarf og teymisvinnu var mikil og 

vildu þeir kennarar sem rætt var við í rannsókninni og höfðu reynslu af henni 
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ekki snúa til baka frá teymiskennslunni yfir í fyrra skipulag þar sem kennari er 

einn með bekk þrátt fyrir að í teymiskennslunni fælust margar áskoranir sem 

tengdust þá yfirleitt samstarfserfiðleikum af einhverju tagi. Samvinna 

starfsfólks hefur haft jákvæð áhrif á framgang stefnunnar um skóla á 

aðgreiningar og leitt til aukinnar blöndunar nemenda með sérþarfir í almenna 

bekki á nokkrum undanförnum árum.  

Niðurstöður rannsóknar Önnu Steinunnar Friðriksdóttur (2015, bls. 43–78) 

sem gerð var á teymiskennslu í skóla án aðgreiningar ríma vel við fyrrgreindar 

rannsóknir. Teymiskennslan hafði leitt af sér fjölbreyttari kennsluhætti sem 

þjónuðu hagsmunum nemenda með mismunandi þarfir betur og studdi þannig 

við skólastarf í skóla án aðgreiningar. Kennararnir í rannsókninni töldu einn af 

helstu kostum teymisvinnunnar vera þann stuðning og ráðgjöf sem þeir fengu 

hver frá öðrum og það tækifæri sem hún skapar til sameiginlegra lausnaleita í 

starfi. Einnig var það mat kennaranna að mikill styrkur væri fólginn í því að 

hafa sérkennara eða þroskaþjálfa starfandi með sér í teymi og þannig töldu þeir 

mismunandi þörfum nemenda vera sinnt betur.  

 Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara (2012, bls. 

6) stóðu fyrir rafrænni könnun meðal kennara í íslenskum skólum. Í henni voru 

þeir spurðir út í teymiskennslu og hvort þeir teldu hana vænlegri til árangurs 

en hefðbundna bekkjarkennslu innan árgangs. Tæpur helmingur svarenda var 

frekar eða mjög sammála því. Einungis 15% töldu hana ekki vænlegri en aðrir 

svöruðu hvorki né. Mikil fylgni var milli starfsaldurs hvað þetta varðaði og því 

lægri sem starfsaldur kennaranna var þeim mun líklegra var að þeir teldu 

teymiskennsluna vænlegri til árangurs en bekkjarkennsluna.  

Mikilvægt er að gefa öllum í skólasamfélaginu tækifæri til sameiginlegrar 

ígrundunar og að þeim sé gert kleift að framkvæma störf sín með menntun án 

aðgreiningar að leiðarljósi. Í fyrrnefndri úttekt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2017, bls. 15) á framkvæmd stefnu um menntun án 

aðgreiningar á Íslandi kemur fram að mörgu starfsfólki skólanna fannst það fá 

ófullnægjandi stuðning til þess. Þar kemur einnig fram að tryggja þurfi að 

þörfin á viðeigandi og árangursríkum stuðningi við skólastarf, almennt og í 

einstökum aldurshópum, sé öllum sem koma að skipulagi skólastarfs ljós.  
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2.6 Skólaþjónusta/sérfræðiþjónusta skóla 

Frá árinu 1996 hafa sveitarfélög séð um rekstur grunnskólanna og bera ábyrgð 

á sérfræðiþjónustu við þá samkvæmt lögum um grunnskóla. Sú breyting var 

gerð á lögunum í júní 2016 að í stað orðsins sérfræðiþjónusta kemur orðið 

skólaþjónusta (Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 191; Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Þar sem enn er notast við orðið sérfræðiþjónusta í flestum heimildum 

verður það notað hér.  

Í reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum kemur fram að sérfræðiþjónustan skuli 

beinast að því að efla skóla sem faglegar stofnanir og að markmið hennar séu 

að kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og félagsfræðileg þekking 

nýtist sem best í skólastarfi. Í henni er lögð áhersla á snemmtækt mat á stöðu 

nemenda og ráðgjöf og eftirfylgni við nemendur, foreldra og skóla. Samkvæmt 

reglugerðinni geta bæði foreldrar, kennarar og annað fagfólk skóla óskað eftir 

athugun, greiningu og ráðgjöf fyrir nemendur. Ef skólinn óskar eftir greiningu 

á barni þarf það að vera í samráði við foreldra. Í síðasta hluta reglugerðarinnar 

er fjallað um hlutverk og skipan nemendaverndarráðs skóla. Hlutverk þess sé 

að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við nemendur varðandi 

skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf og sérfræðiþjónustu og vera 

skólastjóra til aðstoðar um framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við 

nemendur (Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og 

grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010). 

Gerð er grein fyrir hlutverkum og skyldum sérfræðiþjónustunnar í 

aðalnámskrá grunnskóla og hún sögð eiga að veita stuðning, fræðslu og ráðgjöf 

til starfsfólks, nemenda og foreldra í grunnskólum. Þar kemur fram að 

sérfræðiþjónustan sinni snemmtæku mati á stöðu nemenda, bregðist við 

námslegum, félagslegum og sálrænum vanda þeirra og skipuleggi kennslu og 

stuðning með starfsfólki skóla. Þar er sérfræðiþjónustan sögð mótast af 

heildarsýn á þarfir nemenda og unnið sé á þverfaglegan hátt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 46).  

Auk kennara starfar stór hópur fagfólks með margvíslega menntun í 

íslenska skólakerfinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017, bls. 107). 

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir eru fagaðilar í skólum skilgreindir: 

 
Með sérkennurum og öðrum fagaðilum er átt við þá sem hafa 

sérmenntun til þess að veita sérstakan stuðning í námi og sinna ráðgjöf 
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til umsjónarkennara og annarra grunnskólakennara. Til fagaðila annarra 

en sérkennara teljast m.a. þroskaþjálfar, náms- og starfsráðgjafar og þeir 

sem starfa við sérfræðiþjónustu skóla og sérfræðistofnanir (Reglugerð 

um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010). 

 

Náms- og starfsráðgjöf er einnig lögbundinn hluti af sérfræðiþjónustu skóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 47). Hún felst í því að 

liðsinna nemendum við að finna hæfileikum sínum, áhugasviðum og kröftum 

farveg. Náms- og starfsráðgjafi aðstoðar nemendur við að leita lausna ef vandi 

steðjar að í námi eða starfi þeirra í skólanum og leiðbeinir þeim varðandi 

áframhaldandi nám eða starf.  

Heilsugæslustöðvar annast heilsugæslu í skólum samkvæmt lögum nr. 

97/1990 og hjúkrunarfræðingar annast heilsuvernd í grunnskólum. 

Meginmarkmið heilsuverndar skólabarna er að efla heilbrigði nemenda og 

stuðla að vellíðan þeirra. Starfsfólk vinnur í náinni samvinnu við 

foreldra/forráðamenn, skólastjórnendur, kennara og aðra sem koma að 

málefnum nemenda með velferð nemenda að leiðarljósi. Í henni felast 

heilsufarsskoðanir, bólusetningar og heilbrigðisfræðsla, ásamt ráðgjöf til 

nemenda, fjölskyldna þeirra og starfsfólks skólans (Heilbrigðisstofnun 

Norðurlands, 2018). 

Fræðslusvið Akureyrarbæjar sinnir sérfræðiþjónustu við grunn- og 

leikskóla á Norðurlandi. Á heimasíðu kemur fram að hlutverk þess sé að sinna 

sérfræðiþjónustu er varðar málefni einstakra nemenda. Þangað geta starfsmenn 

skóla og foreldrar sótt um sérfræðiþjónustu fyrir börn. Sem dæmi um börn sem 

leita má aðstoðar fyrir eru börn með sértæka námserfiðleika, þroskafrávik, 

hegðunarvanda, einelti og tilfinningalega erfiðleika. Um meðferð mála sjá 

starfsmenn fræðslusviðs, sérkennsluráðgjafar og sálfræðingar sem meta vanda 

barna með prófunum, viðtölum og skoðun á stöðu þeirra og gera tillögur um 

úrbætur í samvinnu við fjölskyldu og skóla. Getið er um samvinnu við ýmsar 

sérfræðistofnanir og þar á meðal Miðstöð skólaþróunar Háskólans á Akureyri 

(Akureyrarbær, 2018). 

Nemendur með sérþarfir eru skilgreindir á eftirfarandi hátt í reglugerð: 

 
Nemendur með sérþarfir teljast þeir sem eiga erfitt með nám sökum 

sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika 

og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992, 

nemendur með leshömlun, langveikir nemendur, nemendur með 

þroskaröskun, geðraskanir og aðrir nemendur með heilsutengdar 
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sérþarfir (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 

585/2010). 

 

Markmið þessarar reglugerðar er meðal annars að tryggja að nemendur fái 

jöfn tækifæri á eigin forsendum til náms og virkrar þátttöku í grunnskólum án 

aðgreiningar. Þess er getið í markmiðum að þessi jöfnu tækifæri í grunnskólum 

séu í samræmi við alþjóðlega samninga um réttindi barna. 

Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar kemur einnig að samhæfingu þjónustu og 

fræðslu vegna barna með fötlun og á því samstarf við skóla í formi teymisfunda 

vegna einstakra nemenda. Sérhæfð þjónusta við fatlaða felst í ráðgjöf til 

fatlaðra og fjölskyldna þeirra meðal annars í formi stuðningsviðtala og 

samhæfingar á þjónustu og fræðslu (Akureyrarbær, 2018). 

Miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri sinnir einnig ráðgjöf og 

fræðslu til grunnskóla á svæðinu og víðar um landið (Háskólinn á Akureyri, 

2018). Starfsemi hennar beinist að því að styrkja kennara, stjórnendur og annað 

fagfólk í formi ráðgjafar, verkefnisstjórnar og fræðslu. Þar starfa  

kennsluráðgjafar og lögð er áhersla á að starfa með starfsfólki skóla á vettvangi 

við að þróa hugar- og starfshætti sem efla skólastarf og vinnubrögð sem stuðla 

að námsvitund, námshvata og hlutdeild allra í skólasamfélaginu. Þjónustan er 

skólamiðuð og gengið er út frá því sjónarhorni að starfsfólk hverrar stofnunar 

séu sá hópur sem best er fallinn til að vinna að umbreytingum og þróun 

skólastarfs. 

Rúnar Sigþórsson (2013, bls. 192) bendir á að löngu sé orðið tímabært að 

rannsaka hvernig sérfræðiþjónustan hefur þróast undir stjórn sveitarfélaganna. 

Skoða þarf á hvaða menntasýn þjónustan er byggð, hver þjónustustefna hennar 

er og hvernig tekst til við að sinna lögboðnu hlutverki sveitarfélaganna. Rúnar 

bendir einnig á að ef sérfræðiþjónustan beinist meira að nemandanum, 

greiningum og skipulagningu sértækra úrræða fremur en námsaðstæðum hans 

dragi það úr möguleikum skólans til skilvirkrar fyrirbyggjandi vinnu. Enn 

fremur kemur fram hjá honum (bls. 209–211) að á meðan sérfræðingurinn er 

ráðgjafinn og fulltrúar skólans ráðþegar þróist starfshæfni kennarans ekki. 

Leggja þurfi áherslu á skólamiðaða ráðgjöf sem byggi á víðtæku samstarfi 

sérfræðiþjónustu og skóla og samvinnumiðaðri lausnaleit ráðgjafa og kennara 

í því skini að laga námsumhverfið að þörfum nemenda.  

Rannsókn Kristínar Þ. Magnúsdóttur (2014, bls. 43–54) á hlutverki og gildi 

sérfræðilegra greininga í skólum leiddi í ljós mikla áherslu í skólakerfinu á 

greiningar og stuðningskerfi fyrir nemendur sem standa höllum fæti. Í ljós kom 
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að greiningarnar voru sjaldnast einhver töfralausn og breyttu oft litlu fyrir 

nemandann í skólanum. Flestum nemendum er vísað í greiningar vegna 

hegðunarerfiðleika, vanlíðunar eða tilfinningalegs vanda. Kennarar virðast 

nokkuð vel meðvitaðir um það fyrir fram hvað amar að hjá nemandanum og 

þær greiningar sem nemendur fengu komu þeim sjaldnast á óvart. Kennararnir 

í rannsókninni upplifa sig hins vegar vanmáttuga þegar kemur að því að finna 

úrræði sem henta viðkomandi nemendum.  

Í niðurstöðum úttektar á framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar 

hérlendis kemur fram að mörgum í skólasamfélaginu finnst það miður að 

kerfið virki á þann hátt að úthlutun fjárfamlaga miðist að verulegu leyti við 

fötlun eða einstaklingsbundnar námsþarfir fremur en almennar þarfir 

nemendahópsins. Æskilegra væri að skólaþjónustan legði aukna áherslu á 

stuðning við hæfni kennara til að sinna margvíslegum þörfum nemenda, það 

er talin betri langtímalausn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017, bls. 

81, 93).  

Samhljóm er að finna í stórri evrópskri rannsókn Lebeer o.fl. (2011, bls. 

82–88) en þar kom fram að fagaðilar sem koma að skólastarfi eru sífellt að 

verða meðvitaðri um ókosti þessarar miklu áherslu á greiningar og eru 

óánægðir með hana. Með því að setja allan þunga á greiningar og mat myndast 

gap á milli greiningarinnar annars vegar og íhlutunarinnar hins vegar. Tími 

sérfræðinganna fer þá í að meta og greina og lítill tími verður eftir fyrir 

viðeigandi íhlutun. Leggja þurfi aukna áherslu á að greiningar skili kennurum 

auknum skilningi á þörfum nemandans og hvað nemendinn er fær um að gera, 

séu honum skapaðar réttar námsaðstæður. Rannsakendur benda á að það þurfi 

að þjálfa kennara enn frekar í að meta stöðu nemenda með símati sem felur í 

sér athugun, inngrip og því að fylgjast með áhrifunum sem inngripið hefur.  

Mikil vöntun er á eftirfylgni og meðferð varðandi erfið mál sem tengjast 

líðan nemenda. Þetta sýna niðurstöður rannsóknar Jónínu Margrétar 

Guðbjartsdóttur (2016, bls. 72–79) á hlutverki náms- og starfsráðgjafa. Búið 

sé að greina nemendur með kvíða og þunglyndi en það vanti meðferðarþáttinn 

og oft væri gríðarlega löng bið eftir þjónustu sálfræðings. Námsráðgjafarnir 

töldu sig oft á tíðum vera komna út fyrir starfsvið sitt þegar þeir reyna að sinna 

þessum málum, sem ættu í raun að vera í höndum annarra fagstétta eins og 

sálfræðinga. Því sé þörf fyrir fleiri fagaðila inn í skólana til að vinna með mál 

í samstarfi við námsráðgjafa og kennara. 
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2.7 Hegðun og líðan nemenda 

Reyndir kennarar hafa bent á að þeim nemendum sem glíma við margs konar 

félags- og tilfinningavanda hafi fjölgað á undanförnum árum og birtist sá vandi 

með ýmsu móti í skólastarfi, t.d. í samskiptaörðugleikum, einbeitingarskorti 

og eirðarleysi og tillitsleysi nemenda (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007, bls. 144–

147). Einnig kemur fram hjá Sigrúnu Aðalbjarnadóttur að hluti kennara telur 

nokkuð vera um hegðunarvandkvæði og agaleysi í bekkjarstarfi. Kennarar 

þurfi því í æ ríkari mæli að vinna með félagslega og siðferðilega þætti með 

nemendum og mikilvægt sé að þeir fái til þess góðan stuðning, þjálfun og 

hvatningu. Hún telur ekki síður mikilvægt að kennarar hafi góða þekkingu á 

því hvernig best sé að vinna með nemendum að viðfangsefnum sem snerta 

samskipti, samskiptahæfni og siðferði. Þessa kunnáttu sé líka nauðsynlegt að 

þjálfa í kennaranámi.   

Í áðurnefndri rannsókn á hlutverki náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum á 

Íslandi kemur fram að þátttakendur greina aukningu á kvíða og þunglyndi hjá 

nemendum í grunnskólum auk þess sem rafrænt einelti hefði aukist til muna 

(Jónína Margrét Guðbjartsdóttir, 2016, bls. 56–59; 68). Fram kemur að um það 

bil 60–90% af vinnu námsráðgjafanna var persónuleg ráðgjöf við nemendur og 

megnið af þeirri ráðgjöf snérist um vanlíðan þeirra og kvíða. 

Í sameiginlegri könnun Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags 

grunnskólakennara frá 2012 (bls. 5, 22) kemur fram að hátt hlutfall 

félagsmanna í Félagi grunnskólakennara telur álag í starfi hafa aukist seinustu 

ár. Erfið hegðun nemenda og aukning á fjölda agavandamála var nefnd sem 

helsta ástæða þess. Stór hópur kennara telur að hegðunarerfiðleikar hjá börnum 

og sérþarfir nemenda séu það erfiðasta sem þeir takast á við í starfi. Í sömu 

könnun kemur fram að á eftir hegðunarvanda og sérþörfum er hæst hlutfall 

þeirra kennara sem segir að samstarf við foreldra og ófullnægjandi 

heimilisaðstæður séu það erfiðasta sem þeir takast á við í starfi.  

Fleiri rannsóknir sýna fram á svipaðar niðurstöður. Rannsókn á 

starfsháttum í tuttugu íslenskum grunnskólum leiðir í ljós að u.þ.b. fjórir af 

hverjum tíu starfsmönnum þurfa að takast á við hegðunarerfiðleika nemenda 

daglega eða oft á dag. Einnig kemur fram að 39% starfsmannanna segist þurfa 

að kljást við hegðunarerfiðleika einum til fjórum sinnum í viku. Þess ber að 

geta að hlutfall starfsmanna sem sagðist daglega eða oft á dag þurfa að glíma 
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við alvarlegri vanda á borð við líkamlegt ofbeldi var öllu lægra (Rúnar 

Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014, bls.184).  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem framkvæmd var af Rannsóknum 

og greiningu (2016) fer andlegri heilsu ungmenna á Íslandi hrakandi. 

Niðurstöðurnar benda til þess að aukning sé á fjölda ungmenna sem upplifa 

kvíða og depurð. Enn fremur benda niðurstöðurnar til þess að stúlkur séu 

ólíklegri en drengir til þess að meta andlega líðan sína sem góða. Sem dæmi 

má nefna að milli áranna 2014 og 2016 lækkar sá fjöldi drengja í 9. og 10. bekk 

sem meta andlega líðan sína sem góða eða mjög góða um 9%. Á sama tíma 

lækkar fjöldi stúlkna í 9. og 10. bekk sem metur andlega líðan sína sem góða 

eða mjög góða um 14% Í sömu rannsókn má sjá að umtalsvert hærra hlutfall 

stúlkna skorar hæst á þunglyndiskvarðanum samanborið við drengi á sama 

aldri. Sömu sögu er að segja um nemendur sem skora hæst á kvíðakvarðanum, 

þar er hlutfall stúlkna töluvert hærra. Af þessu má sjá að umtalsverður munur 

er á sjálfsmati stúlkna og drengja þegar andleg líðan er annars vegar. Einnig 

kemur fram að 13% stúlkna í 9. og 10. bekk segist líða illa í skólanum 

samanborið við 8% drengja á sama aldri. Nokkur munur virðist því vera á 

andlegri líðan kynjanna í skólanum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016, 

bls. 41–59). 

Í íslenska hluta rannsóknarinnar Heilsa og lífskjör skólanema (Ársæll 

Arnarson, 2016, bls. 10, 24, 26, 29, 31 og 34) voru spurningalistar lagðir fyrir 

alla nemendur í 6., 8. og 10. bekk á landinu og þeir spurðir út í margvíslega 

þætti sem tengjast andlegri og líkamlegri heilsu þeirra. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar kemur fram að u.þ.b. 17 af hverjum 100 nemendum í 10. bekk 

hafa fundið fyrir depurð vikulega seinustu sex mánuðina og sambærilegt 

hlutfall þeirra hafði fundið fyrir depurð oftar en einu sinni í viku. Ánægja með 

líkamsvöxt virðist fara dvínandi með aldri nemenda því um það bil helmingur 

nemenda í 6. bekk eru mjög ánægðir með eigin líkamsvöxt samanborið við 

19,1% nemenda í 10. bekk. Rétt rúmlega helmingur nemenda segist sjaldan 

eða aldrei verða fyrir erfiðleikum með svefn. Tíðni eineltis virðist fara 

minnkandi með aldri, 76,7% nemenda í 6. bekk telur sig aldrei hafa orðið fyrir 

einelti undanfarna mánuði samanborið við 88,4% nemenda í 10. bekk. Þetta 

kemur heim og saman við þá staðreynd að hlutfall nemenda sem þorir stundum 

ekki í skólann af ótta við stríðni eða einelti er hæst meðal nemenda í 6. bekk. 

Þegar spurt var um viðbrögð kennara við einelti segir rúmlega helmingur 

nemenda í 6. bekk að kennarar bregðist alltaf við en þegar nemendur í 10. bekk 
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eru spurðir sömu spurningar lækkar hlutfallið í 41%. Þegar nemendur voru 

beðnir um að svara því hvort þeir teldu sig þurfa meiri stuðning til náms var 

ansi jöfn dreifing milli aldurshópanna en í öllum þeirra voru færri en 20% 

nemendur mjög sammála þeirri fullyrðingu.  

Líðan barna var einnig könnuð á vegum umboðsmanns barna en í henni 

voru nemendur í 5. til 7. bekk beðnir um að svara spurningum varðandi eigin 

líðan. Í skýrslunni kemur fram að fremur hátt hlutfall eða 35% drengja á 

höfuðborgarsvæðinu hefur verið beitt ofbeldi í skóla en hlutfall stúlkna er 

nokkuð lægra. Niðurstöður sýna hins vegar að hlutfall stúlkna sem hafa verið 

skildar útundan í skóla er töluvert hærra en drengja (Umboðsmaður barna, 

2010, bls. 9).  

Þetta kemur heim og saman við rannsóknir á ýgi (aggression) sem benda til 

þess að heildarýgi sé jafnt milli kynja, strákar hafi tilhneigingu til að beita 

líkamlegu ýgi en stelpur óbeinu (Björkqvist, 2017, bls. 39).  

Í áðurnefndri skýrslu umboðsmanns barna kemur einnig fram að rúmlega 

helmingur aðspurðra nemenda segist aldrei vera einmana og rétt undir 

fjórðungur þeirra segja að einhver í bekknum sé skilinn útundan 

(Umboðsmaður barna, 2010, bls. 17 og 22).  

Á seinustu árum hefur sprottið fram ný tegund af ýgi sem fram fer á 

rafrænan hátt í gegnum upplýsinga- og samskiptatækni svo sem tölvur og 

snjallsíma. Þetta hefur verið nefnt rafrænt einelti og er það skilgreint sem 

vísvitandi ýgi og hegðun sem sýnd er yfir lengri tíma, er framkvæmd af hópi 

eða einstaklingum sem notast við raftæki og er beitt gegn fórnarlambi sem á 

erfitt með að verja sig (Calvete, Orue, Estévez, Villardón og Padilla, 2010, bls. 

128–132). Í rannsókn þeirra á 12 til 17 ára unglingum sem miðaðist við að 

kanna þetta nýja fyrirbæri kom fram að 44% þátttakenda sagðist hafa sýnt 

hegðun sem flokkast sem rafrænt einelti og algengasta hegðunin var að útiloka 

bekkjarfélaga frá hópi á internetinu, setja þar inn slúður, brandara eða 

óviðeigandi athugasemdir um viðkomandi.  

Rafrænt einelti var einnig skoðað í rannsókn Hébert, Cénat, Blais, Lavoie 

og Guerrier (2016, bls. 627) en þar sýndu niðurstöður að stúlkur eru líklegri til 

að vera fórnarlömb og gerendur rafræns eineltis en drengir. Unglingar sem 

orðið hafa fyrir kynferðislegri misnotkun eru tvisvar sinnum líklegri til að 

verða fyrir rafrænu einelti auk þess sem þolendur rafræns eineltis og 

kynferðislegs ofbeldis eru líklegri en aðrir unglingar til að glíma við geðræn 

vandamál eins og kvíða, mjög lágt sjálfsmat og sjálfsvígshugsanir. 
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De Wit, Karioja, Rye og Shain (2011, bls. 556) rannsökuðu einnig líðan 

ungmenna og sýndu fram á að andlegri heilsu þeirra fer hrakandi frá 6. til 10. 

bekkjar. Sjálfstraust nemenda fór dvínandi með aldrinum og sjálfsmynd varð 

slakari. Geðvefræn einkenni á borð við kvartanir um höfuð-, magaverk og 

kvíða urðu tíðari og þunglyndi jókst með aldri. 

Svipaðar niðurstöður er að finna í stórri amerískri rannsókn Merikangas 

o.fl. (2010) á andlegri heilsu unglinga og þeirri þjónustu sem þeir fá vegna 

raskana á því sviði. Hún leiddi í ljós að allt að 20% barna í Bandaríkjunum 

upplifir erfiðleika tengda andlegri heilsu einhvern tíma frá fæðingu og til 18 

ára aldurs. Rannsóknin beindist að 13 til 18 ára unglingum, foreldrum þeirra 

og þeim aðilum sem veita ungmennum þjónustu í tengslum við andlega heilsu 

(mental health services), þar á meðal skólum. Aðeins einn þriðji ungmennanna 

eða 36,2% hafði fengið viðeigandi meðferð. Algengast var að þeir sem höfðu 

ADHD (athyglisbrestur með ofvirkni) fengju meðferð við hæfi eða 59,8% en 

næst á eftir komu þeir sem áttu við hegðunarraskanir að stríða eða 45,4%. 

Strákar voru í meirihluta í hópi þeirra sem fengu meðferð vegna ADHD en 

kvíði var almennt algengari hjá stúlkum. Óalgengast var að ungmenni sem 

þjáðust af kvíða fengju viðeigandi meðferð en færri en einn af hverjum fimm 

hafði fengið meðferð vegna kvíða, átraskana eða fíknisjúkdóma. Því alvarlegri 

sem raskanirnar voru þeim mun algengara var að þau hefðu fengið meðferð af 

einhverju tagi. Kvíði jókst með hækkandi aldri en 13,2% af 13 til 14 ára 

unglingum glímdi við kvíðaröskun en 25% af þeim sem voru 17 til 18 ára. 

Rannsakendur benda á nauðsyn þess að þeir sem koma að þjónustu við börn 

og unglinga verði að taka höndum saman við að efla þjónustu sem snýr að því 

að bæta andlega heilsu þeirra (Merikangas o.fl., 2010, bls. 38–43). 

Mash (2016) fjallar einnig um andlega kvilla barna og bendir á að þjálfa 

þurfi kennara í að þekkja einkenni andlegra erfiðleika hjá börnum og hvernig 

þeir geti birst í hegðun þeirra og atferli í skólanum. Andlegir erfiðleikar eru 

skilgreindir sem erfiðleikar sem tengjast hugsunum, hegðun og lundarfari. Til 

eru innhverf einkenni andlegra erfiðleika og hegðunarleg einkenni. Innhverf 

einkenni geta verið kvíði eða óeðlilegt hugarástand. Kvíði getur meðal annars 

birst sem forðun. Barnið mætir þá ekki í tíma eða forðast þær aðstæður og 

verkefni sem valda því kvíða. Erfitt getur verið að átta sig á og meta hvort um 

slíkan vanda sé að ræða. Hegðunarvanda sem tengist slæmri andlegri líðan er 

auðveldara fyrir kennara og aðra að átta sig á en hann getur birst sem hvatvísi, 

óróleiki, árásargirni og slök færni í að lesa í félagslegar aðstæður. Slíkir 
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erfiðleikar eru oft fylgifiskar raskana á borð við ofvirkni eða 

mótþróaþrjóskuröskun. Kennarar þurfa að geta lesið í slíka hegðun og líðan 

nemenda og vísað þeim nemendum sem glíma við slíkt til réttra fagaðila. Þeir 

eru í lykilstöðu hvað þetta varðar sökum þess hve miklum tíma þeir eyða með 

nemendum dags daglega í skólastofunni (Marsh, 2016, bls. 319–321). 

Í bandarískri könnun voru starfsmenn grunnskóla beðnir að svara 

spurningum varðandi geðheilsu og líðan nemenda. Meðal þess sem kom í ljós 

var að allt að 93% svarenda sagðist hafa meðal til mjög miklar áhyggjur af 

andlegri heilsu nemenda og u.þ.b. helmingur sagðist hafa þörf fyrir frekari 

þjálfun varðandi málefnið en 85% svarenda lýstu vilja til þess að fá frekari 

ráðgjöf í málum tengdum geðheilbrigði nemenda (Moon, Williford og 

Mendehall, 2017, bls. 387). 

Af ofangreindu má ráða að sterkar vísbendingar eru um að andlegri heilsu 

nemenda á Íslandi  fari hrakandi og svipaðar niðurstöður er að finna í erlendum 

rannsóknum. Almenn aukning er á upplifun nemenda af kvíða, depurð og 

einelti og andlegir kvillar virðast vera vaxandi meðal ungmenna.  

 

2.8 Foreldrar 

Í skýrslu sem kom út á vegum Reykjavíkurborgar (Leikskólasvið og 

Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2010, bls. 7 og 9) varðandi samstarf foreldra 

og skóla kemur fram að foreldrar séu lykillinn að velferð eigin barna. Þá segir 

einnig að hlutverk skólans sé að veita þeim faglegan stuðning og að það skuli 

vera gert á forsendum hverrar fjölskyldu fyrir sig á grundvelli laga um 

málefnið. Í skýrslunni er bent á að kennarinn sé leiðtogi í samstarfi jafningja 

og að hann nýti fagþekkingu sína til þess að aðstoða foreldra við menntun og 

uppeldi barna.   

Flestir umsjónarkennarar hafa jákvætt viðhorf til foreldraviðtala en tæp 

12% þeirra kvíða foreldraviðtölum samkvæmt rannsókn Þuríðar Óttarsdóttur 

(2017, bls. 48–66). Fram kom að sum foreldraviðtöl væru kvíðvænlegri en 

önnur. Kennslureynsla þeirra kennara sem kvíða foreldraviðtölunum var dreifð 

og einskorðaðist því ekki við þá sem höfðu litla reynslu. Skiptar skoðanir komu 

fram um hvort þeim finnist foreldraviðtöl skila sér í betra skólastarfi en rúmur 

helmingur er þeirrar skoðunar. Einnig sýndu niðurstöður að 29% kennara er 

mjög sammála eða frekar sammála því að þeim finnist erfitt að ræða viðkvæm 
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mál af ótta við að foreldrar taki því illa sem þeir hafa um nemandann að segja. 

Helmingur umsjónarkennara í 8. til 10. bekk telja sig ekki hafa fengið nægilega 

fræðslu eða þjálfun í því að taka foreldraviðtöl í kennaranámi sínu.  

Rannsókn Birnu Maríu Sveinbjarnardóttur (2005, bls. 39–47) á vilja 

foreldra og forráðamanna til þess að fá stuðning í foreldrahlutverkinu leiðir í 

ljós að um 70% þátttakenda sögðust vilja stuðning í því hlutverki. Í 

rannsókninni var framkvæmd tölfræðileg greining á svörum þátttakenda í þeim 

tilgangi að finna mun milli þeirra aðila sem óska eftir stuðningi og þeirra sem 

gera það ekki. Fram kom að þeir foreldrar sem töldu sig ekki örugga um 

hvernig bregðast ætti við ágreiningi við barnið og þeir sem töldu sig síður búna 

undir það verk að ala upp barn, óskuðu frekar eftir stuðningi en þeir sem töldu 

sig örugga í fyrrnefndum aðstæðum. Í rannsókninni vakti athygli að alls 45 

þátttakendur töldu sig fullfæra um að ala upp barn en vildu samt sem áður 

stuðning. Þegar spurt var um hvers konar stuðning þátttakendur vildu helst var 

það stuðningur við að byggja upp sjálfstraust barnsins og stuðningur varðandi 

það hvernig bregðast ætti við eineltismálum. Aðrir þættir sem aðilar vildu 

stuðning við voru að læra um námstækni, efla tilfinningaþroska og styrkja 

samskiptahætti svo fátt eitt sé nefnt. Þátttakendur voru spurðir um hvernig þeir 

myndu vilja fá þennan stuðning og sögðust 47% þeirra vilja fá hann í formi 

fyrirlestra en 32% þeirra sögðust vilja fá stuðninginn í formi persónulegrar 

ráðgjafar.  

Samhljóm er að finna í rannsókn á þörfum, reynslu og viðhorfum foreldra 

til sálfélagslegrar þjónustu (Sveindís Anna Jóhannsdóttir, 2013, bls. 38, 42). 

Þar kom fram að á seinustu 12 mánuðum höfðu um 60% þátttakenda haft þörf 

fyrir faglega þjónustu af einhverju tagi. Af þeim hópi hafði hæst hlutfall eða 

15,9% þurft ráðgjöf varðandi uppeldi barna sinna auk þess sem rúm 11% höfðu 

haft þörf fyrir ráðgjöf varðandi geðheilbrigði barns. Einungis um 35% 

þátttakenda hafði ekki haft þörf fyrir neins konar faglega ráðgjöf á tímabilinu. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvar þeir vildu helst fá ráðgjöf varðandi 

geðheilbrigði barna sinna sögðust um 25% þeirra helst vilja fá hana hjá 

heilsugæslunni og ríflega jafn margir sögðust vilja fá slíka ráðgjöf hjá sjálfstætt 

starfandi fagaðila.  

Khan og Bano (2016) vitna í mikinn fjölda rannsókna sem sýna að ráðgjöf til 

foreldra sé mjög árangursrík leið til að móta hegðun barna. Einnig dregur 

ráðgjöf verulega úr streitu foreldra. Hegðun foreldra hefur mikil áhrif á þroska, 

líðan og hegðun barna. Þegar misbrestur verður á því hvernig foreldrar taka á 
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málum í uppeldinu getur það leitt til þess að barnið fari að sýna erfiða hegðun 

en einnig geta legið aðrar ástæður að baki erfiðrar hegðunar eins og ýmsar 

raskanir. Fræða þarf foreldra um slíkt sé það raunin. Ráðgjöfin þarf að beinast 

að því að hjálpa foreldrum að festast ekki í óæskilegu fari í uppeldinu og kenna 

þeim árangursríkar leiðir til að taka á hegðun barna á árangursríkan hátt. 

Markviss ráðgjöf og skipulögð fræðsla til foreldra og kennara um 

hegðunarmótun barna er árangursríkasta íhlutunin í meðferð og forvörnum 

gegn hegðunarerfiðleikum barna samkvæmt Khan og Bano (2016, bls. 856–

857). 

Kim, Fletcher og Bryan (2018, bls. 2) benda á að tilraunir til þess að auka 

þátttöku foreldra í skólastarfi eigi það til að mistakast vegna kerfisbundinna 

hindrana og ójafnvægis í valdi vegna mismunandi félagslegrar stöðu og 

bakgrunns foreldra. Foreldrar sem hafi sterka stöðu í þjóðfélaginu hafi meiri 

áhrif á skólastarf en þeir sem hafa hana ekki. Hæfir og úrræðagóðir 

skólaráðgjafar geti valdeflt foreldra og þannig virkjað þá til aukinnar þátttöku 

í skólastarfinu. 

Með valdeflingu foreldra er átt við ferli þar sem foreldrar öðlast meiri áhrif 

á fjölskyldu sína, skóla og samfélag. Þeir fá betri aðgang að tengslanetum, 

aðföngum og upplýsingum auk þess sem þeir öðlast meiri hæfni til að vinna að 

breytingum í skóla barna sinna og bæta námsumhverfi þeirra (Kim og Bryan, 

2017, bls. 169).  

Foreldrar lýsa greinilegri þörf sinni fyrir ráðgjöf í tengslum við uppeldi 

barna sinna, líðan og hegðun. Ráðgjöf til foreldra og kennara virðist vera mjög 

árangursrík leið til að hjálpa þeim að móta hegðun barna og hún dregur einnig 

úr streitu foreldra. Skólaráðgjafar geta stuðlað að valdeflingu foreldra og 

auknum áhrifum þeirra á skólastarf. 

 

2.9 Samantekt  

Áherslur í ráðgjöf hafa þróast og breyst mikið í áranna rás. Frá því um 1980 

hafa ráðgjafar lagt áherslu á að byggja ráðgjöf sína á breiðum grundvelli 

kenninga. Í dag er ráðgjöf lýst sem ferli þar sem ráðgjafinn notar verkfæri og 

aðferðir úr mörgum kenningum og mótar þannig sína eigin persónulegu 

ráðgjafarkenningu og áherslur. Til þess þarf hann að hafa traustan fræðilegan 

grunn og þekkingu á mismunandi aðferðum en auk þess þarf ráðgjafi að vera 
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meðvitaður um ýmis siðferðileg álitamál sem tengjast ráðgjöf. Meginmarkmið 

ráðgjafar, sama á hvaða kenningum hún er byggð, er að aðstoða ráðþegann við 

að koma af stað breytingum tengdum hugsun, tilfinningum og hegðun. Ráðgjöf 

til barna og unglinga er sérlega vandasöm og krefst þess af ráðgjöfum að þeir 

kunni góð skil á þroskaferli barna og unglinga og viðeigandi og árangurríkum 

aðferðum í ráðgjöf til þeirra. 

Skólaráðgjöf er starfsgrein í vestrænum ríkjum en þekkist ekki í sömu mynd 

hérlendis. Hún felur í sér alhliða ráðgjöf sérmenntaðra ráðgjafa til nemenda, 

foreldra og kennara í grunnskólum. Skólaráðgjafar starfa inni í skólum og hafa 

hlotið menntun á sviði ráðgjafar, sálfræði, félagsfræði, náms- og 

starfsráðgjafar og þeir geta gert námslegar greiningar. Erlendar rannsóknir 

sýna fram á gildi skólaráðgjafar fyrir skólastarf.  Þær sýna fram á að 

skólaráðgjöf er árangursrík leið til að vinna með ýmsa þætti sem tengjast 

nemendum eins og andlega heilsu þeirra, félagsfærni og námsárangur en einnig 

koma skólaráðgjafar að handleiðslu kennara og foreldra á vettvangi skóla. 

Hópráðgjöf og stuttar lausnamiðaðar aðferðir í ráðgjöf eru meðal þeirra 

aðferða sem skólaráðgjafar beita með góðum árangri. 

Víðfermt hlutverk kennara í skóla margbreytileikans og fjölbreyttur 

nemendahópur kalla á aukna fagþekkingu kennara á hinum ýmsu 

íhlutunaraðferðum, kenningum og bjargráðum sem mögulegt er að nota til að 

styðja við nemendur í víðum skilningi. Auk þess er mikilvægt að viðhafa 

fjölbreyttar kennsluaðferðir til að mæta einstaklingslegum þörfum nemenda. 

Sameiginleg ígrundun kennara og samábyrgð hefur sýnt sig að ýti undir 

fjölbreytta kennsluhætti. Árangur skólastarfs hefur verið tengdur hæfni 

kennara og viðleitni til sameiginlegrar ígrundunar með það að markmiði að 

bæta skólastarfið og stuðla að árangri nemenda. Í þessu sambandi er talað um 

lærdómssamfélag þar sem kennarar læra hver af öðrum, leita sameiginlegra 

lausna og deila ábyrgð. Teymiskennsla hentar vel í þessu tilliti en hún er talin 

ýta undir fjölbreytta árangursríka kennsluhætti. Hún felur í sér að tveir eða 

fleiri kennarar bera sameiginlega ábyrgð á kennslu ákveðins nemendahóps. Oft 

er um að ræða þverfagleg teymi þar sem kennarar hafa mismunandi menntun 

og bakgrunn. 

Sérfræðiþjónusta skóla er rekin af sveitarfélögum en á vegum þeirra fer 

fram ráðgjöf til nemenda, kennara og foreldra. Á Norðurlandi sinnir Miðstöð 

skólaþróunar við Háskólann á Akureyri einnig ráðgjöf inn í grunnskólana. 
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Rannsóknir hafa sýnt fram á mikla áherslu á greiningar og mat á vanda 

nemenda í skólakerfinu.  

Hegðun og líðan nemenda virðist fara hrakandi hérlends. Rannsóknir sýna 

að upplifun nemenda af kvíða, depurð og einelti og andlegir kvillar virðast vera 

vaxandi meðal ungmenna. Hegðun nemenda getur endurspeglað andlega líðan 

þeirra og kennarar þurfa þjálfun í að þekkja og bregðast rétt við andlegum 

erfiðleikum hjá nemendum. Einnig hefur komið fram að margir foreldrar hafa 

þörf fyrir ráðgjöf og stuðning í foreldrahlutverki sínu en ráðgjöf til foreldra er 

árangursrík leið til að móta hegðun barna og stuðla að bættri líðan þeirra.  

Störf kennara eru í sífelldri þróun og kröfur til þeirra eru margvíslegar. Því 

er áhugavert að skoða hvernig ráðgjöf til þeirra er háttað og hver þörf þeirra 

fyrir ráðgjöf í starfi er í íslenskum grunnskólum. 
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3.  Rannsóknin 

Í þessum kafla verður rannsóknaraðferðinni sem notuð var lýst. Gerð verður 

grein fyrir þátttakendum, aðferðum við gagnasöfnun og greiningu gagna, 

siðferðilegum álitamálum og takmörkunum rannsóknarinnar. 

 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Orð fremur en tölur einkenna eigindlegar rannsóknir öðru fremur. Ef ætlunin 

er að skilja eitthvað til hlýtar þarf að skoða það ofan í kjölinn. Eigindlegar 

aðferðir fela í sér að farið er á dýptina frekar en að vera á yfirborðinu  

(Lichtman, 2010, bls. 17). 

Til að varpa ljósi á reynslu og þörf umsjónarkennara fyrir ráðgjöf í starfi og 

svara rannsóknarspurningunum valdi ég eigindlega viðtalsaðferð en sú aðferð 

er talin henta vel þegar rannsaka á reynslu fólks meðal annars af námi og starfi. 

Eigindlegar viðtalsaðferðir eru einnig notaðar til þess að rannsaka afmörkuð 

fyrirbæri úr reynsluheimi fólks svo sem þunglyndi, kvíða og samskipti en auk 

þess þykja viðtöl hentug til að rannsaka venjur, væntingar og gildismat svo 

eitthvað sé nefnt. Þegar viðtöl eru valin sem gagnasöfnunaraðferð byggir það 

fyrst og fremst á því mati rannsakandans að þau muni vera öflugasta aðferðin 

til að svara rannsóknarspurningunni (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137–138).  

Kvale (2006, bls. 481) segir félagsvísindamenn í eigindlegum viðtölum 

rannsaka ýmis afbrigði mannlegrar reynslu og þannig reyni þeir að skilja 

heiminn út frá sjónarhóli viðmælenda og túlka lífsreynslu þeirra á 

merkingarbæran hátt. Í eigindlegum viðtölum fái rödd fólks að heyrast og 

viðmælendur fái tækifæri til að tjá sig um lífsreynslu sína með eigin orðum. 

Þannig verða til náin tengsl milli rannsakandans og viðmælenda hans.  

Eigindleg viðtöl fela í sér ákveðna vídd og dýpt sem fyrirframgerðir 

spurningalistar í megindlegum rannsóknum gera ekki (Lichtman, 2010, bls. 

101–102). Vegna þessara eiginleika viðtalsrannsókna hentaði þessi aðferð 

fyrirhugaðri rannsókn mjög vel að mínu mati þar sem fara átti djúpt í saumana 

á reynslu og upplifun kennara og ráðgjafa af ráðgjöf. Ég valdi því viðtöl sem 

gagnasöfnunaraðferð því ég taldi þau gefa sem skýrasta mynd af 

viðfangsefninu þar sem þátttakendur fengju þannig tækifæri til að ígrunda 

reynslu sína og upplifun með mér.  
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Tekin voru tíu viðtöl við þátttakendur. Framkvæmd og úrvinnslu 

rannsóknarinnar byggði ég á sjö stigum sem eru undirbúningur, 

rannsóknarsnið, viðtöl, afritun, greining, staðfesting og birting niðurstaðna 

(Brinkmann og Kvale, 2015, bls. 128–129).  

Ekki er talið ráðlegt að nota sjálfar rannsóknarspurningarnar í viðtölunum 

því þær fela oft á tíðum í sér huglæg og flókin fyrirbæri sem geta verið 

framandi fyrir þátttakendur og því útbjó ég viðtalsramma með spurningum 

með það að markmiði að fá fram svör við rannsóknarspurningunum (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 143–146).  

Brinkmann og Kvale (2015, bls. 31–32) segja hálfopin eigindleg viðtöl að 

mörgu leyti líkjast samræðum en munurinn sé sá að þau hafa ákveðinn tilgang, 

nálgun og tækni sem aðskilur þau frá venjulegum samræðum eða fyrirfram 

ákveðnum spurningarlistum. Út frá viðtölunum öðlaðist ég skilning á og 

túlkaði þemu út frá reynslu viðmælenda.  

 

3.2 Þátttakendur 

Úrtaksaðferðin sem notuð var við gerð þessarar rannsóknar er tilgangsúrtak. 

Mikilvægt er að úrtak sé valið út frá tilgangi og markmiði rannsóknarinnar og 

að vandað sé til verka varðandi val á þátttakendum. Grundvallaratriði er að 

viðmælendur hafi persónulega reynslu og þekkingu á fyrirbærinu sem á að 

rannsaka og gæta þarf þess að ákveðin breidd sé í úrtakinu til þess að koma í 

veg fyrir úrtaksskekkju sem getur myndast ef úrtakið sem valið er verður of 

einsleitt (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 129–133). Ég 

valdi kennara og ráðgjafa til þátttöku í rannsókninni með ofangreinda þætti í 

huga. Þátttakendurnir eru sex umsjónarkennarar úr grunnskólum á 

Eyjafjarðarsvæðinu og fjórir ráðgjafar sem sinna ráðgjöf til grunnskóla á sama 

svæði. Umsjónarkennararnir kenna á mismunandi aldursstigum grunnskólans. 

Rætt var við tvo kennara af hverju aldursstigi skólanna; tvo kennara sem kenna 

á yngsta stigi, tvo á miðstigi og tvo á efsta stigi. Einnig voru tekin 

einstaklingsviðtöl við fjóra ráðgjafa sem starfa við ráðgjöf í grunnskólum á 

svæðinu. Miðað var við að umsjónarkennararnir hefðu að lágmarki tíu ára 

starfsreynslu en ráðgjafarnir fimm ára reynslu af ráðgjöf. Allir viðmælendur 

eru konur, á aldrinum 39 til 55 ára þegar viðtölin voru tekin.  
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Þegar tilskilinna leyfa fyrir rannsókninni hafði verið aflað hjá 

Persónuvernd, fræðslusviði viðkomandi sveitarfélags og skólastjórum 

skólanna var haft samband við umsjónarkennara og ráðgjafa með tölvupósti og 

þeir beðnir um að taka þátt í rannsókninni og tóku þeir allir vel í beiðnina.  

Viðtölin fóru fram á vinnustöðum þátttakenda og voru tekin á tímabilinu 

maí til nóvember 2017. Upphaflega var áætlað að ræða við þrjá ráðgjafa en í 

lok viðtalsferlisins ákvað rannsakandi að bæta fjórða viðmælandanum við í 

hóp ráðgjafa til þess að fá fyllri mynd af reynslu þeirra.  

Til að gæta fyllsta trúnaðar við þátttakendur fengu þeir ný nöfn sem notuð 

eru í niðurstöðukaflanum. Nöfnin sem þeim voru gefin tengjast þeirra 

raunverulegu nöfnum ekki á nokkurn hátt. Dulnefnin sem notuð eru fyrir 

kennarana eru: Hera, Sara, Lára, Halla, Arna og Sunna en dulnefni ráðgjafanna 

Hulda, Rósa, Erla og Lena. 

 

3.3 Gagnasöfnun og greining 

Við gagnaöflun voru tekin hálfopin (semi-structured) 35 til 50 mínútna viðtöl 

við þátttakendur sem byggðu á einni opinni spurningu í upphafi viðtals sem 

síðan var fylgt eftir með nokkrum efnislegum meginspurningum samkvæmt 

viðtalsáætlun. Rannsóknarspurningar voru hafðar til hliðsjónar þegar 

viðtalsramminn var hannaður. Forprófun (pilot) á viðtalsrammanum sem 

lagður var fyrir kennarana var gerð í apríl 2017 og reyndist viðtalsramminn 

góður í meginatriðum en í framhaldi af henni var nokkrum 

stuðningsspurningum bætt við. Ekki var gerð forprófun á viðtalsrammanum 

sem lagður var fyrir ráðgjafana og er meginástæðan fyrir því sú að mjög fáir 

ráðgjafar sinna ráðgjöf til grunnskólanna á svæðinu. Viðtalsrammana sem 

stuðst var við í viðtölunum við þátttakendur má sjá í fylgiskjölum 1 og 2.  Í 

viðtölunum voru kennararnir meðal annars beðnir um að lýsa þeirri ráðgjöf 

sem þeir fá í starfi og skoðunum sínum á henni, á hvaða sviðum starfs síns þeir 

þörfnuðust helst ráðgjafar, hvort þeir teldu ráðgjöf vera hluta af starfi sínu og 

hvernig þeir vildu helst hafa ráðgjöf til sín. Ráðgjafarnir voru hins vegar auk 

annars spurðir hver þörf umsjónarkennara fyrir ráðgjöf í starfi væri að þeirra 

mati, þeir beðnir um að segja frá ráðgjöf sinni til umsjónarkennara, lýsa 

skoðunum sínum á ráðgjafarþjónustunni og hvernig þeir vildu helst hafa 

skólaráðgjöf.  
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Viðtölin voru hljóðrituð á farsíma og textinn afritaður en þetta tvennt 

myndaði grunninn eða efniviðinn fyrir greiningu og túlkun mína. Á meðan 

viðtali stóð tók ég niður minnispunkta. Strax að því loknu skráði ég svo 

athugasemdir mínar og hugleiðingar. Sú tækni auðveldar þemagreininguna og 

gerir hana áreiðanlegri (Piercy, 2015, bls. 7–10). 

Að ýmsu er að huga þegar taka á eigindlegt viðtal. Mikilvægt er að 

rannsakandinn noti góða viðtalstækni, virka hlustun og spurningar sem dýpkað 

geta umræðuefnið (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 147–151). Rannsakandinn þarf 

að vera opinn fyrir hinu óvænta til að fanga sem flesta fleti rannsóknarefnisins. 

Gagnlegt er að nota þagnir til þess að tæma hugann og brydda upp á nýju 

umræðuefni. Ég leitaðist við að tileinka mér þessa tækni og nota í viðtölunum. 

Í lok hvers viðtals dró ég svo helstu efnisatriði saman til að loka samræðunum 

en það er liður í að tryggja réttmæti rannsóknargagna. Þegar afritun viðtalanna 

var lokið var svo öllum hljóðskrám eytt til þess að gæta fyllsta trúnaðar við 

þátttakendur.  

Endurtekning er ein af einföldustu leiðunum til að bera kennsl á þemu  

(Ryan og Bernard, 2003, bls. 85–89). Augljósustu þemun eru þau hugtök og 

umræðuefni sem koma fyrir aftur og aftur í rannsóknargögnunum. Aðeins 

rannsakandinn sjálfur getur ákveðið hversu mörgum sinnum ákveðið hugtak 

eða umræðuefni þarf að koma fram til að teljast þema en ég studdist við þessa 

aðferð í greiningarferlinu. Greining texta sem fenginn er úr eigindlegum 

viðtölum felur í sér ákveðin fjögur stig. Þau eru að uppgötva eða finna ákveðin 

ríkjandi þemu og undirþemu, vinsa út mikilvæg þemu með því að skilja þau 

frá þeim sem eru síður mikilvæg, setja þau upp í stigskipt kerfi eða mynstur og 

tengja þau við fræðilega umræðu og fylgdi ég þessu ferli við greiningu 

niðurstaðnanna.  

Samkvæmt Piercy (2015, bls. 6) eiga aðalþemun í niðurstöðum að fela í sér 

svörin við rannsóknarspurningunum og mynda þannig grunninn að 

framsetningu rannsóknargagnanna. Þegar viðtölin voru greind komu í ljós 

fjögur meginþemu sem voru ráðgjöf innan skóla ― hlutverk og áherslur, 

ráðgjöf til kennara ― samstarf og teymisvinna, ráðgjöf vegna náms, líðanar 

og hegðunar nemenda og ráðgjöf og sérfræðiþjónusta skóla. Þemunum verða 

gerð skil í niðurstöðukaflanum annars vegar út frá sjónarhorni kennaranna og 

hins vegar ráðgjafanna.    
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3.4 Rannsóknarsiðfræði 

Mjög mikilvægt er að fá upplýst samþykki þátttakenda áður en lagt er af stað 

með rannsókn og gæta fyllsta trúnaðar og persónuverndar í hvívetna. 

Þátttakendum þarf að vera ljóst að þeir geta hætt þátttöku hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu án fyrirvara (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 82). Þegar 

tilskilinna leyfa hafði verið aflað fengu þátttakendur sent kynningarbréf 

varðandi rannsóknina þar sem ég sagði frá markmiðum hennar og tilgangi. Í 

því var þeim heitið að niðurstöður yrðu ekki rekjanlegar á nokkurn hátt, að 

öllum nöfnum og staðháttum yrði breytt og gögnum yrði eytt að rannsókn 

lokinni. Allir þátttakendur skrifuðu svo undir samþykkisyfirlýsingu í kjölfarið. 

Brinkmann og Kvale (2015, bls. 284) benda á mikilvægi þess að hafa 

réttmæti og áreiðanleika í huga á öllum þrepum rannsóknarinnar en ekki bara 

í lokin. Að rannsakandinn gæti sanngirni á hverju þrepi eða stigi 

rannsóknarinnar og að það sem hann setur fram styðji við niðurstöður hennar. 

Einnig þurfa ákvarðanir um þróun rannsóknarvinnunnar að vera verjanlegar. 

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar byggja því að stórum hluta á gæðum 

vinnubragða í rannsóknarferlinu í heild. Að rannsakandinn spyrji sig sífellt 

hvort hann sé að túlka rétt, að hann sannreyni og endurskoði í sífellu 

vinnubrögð sín.  

Samhljóm er að finna hjá Sigríði Halldórsdóttur (2013, bls. 293–294) en 

hún leggur áherslu á að trúverðugleiki rannsóknar velti mikið á nákvæmni og 

næmleika, þekkingu og aðferðafræðilegri nákvæmni rannsakandans. 

Mikilvægt er að rannsakandinn sé með stöðugt spyrjandi hugarfar gagnvart 

eigin túlkunum og að hann meti á gagnrýninn hátt gæði gagnasöfnunar, 

gagnagreiningar og framsetningu niðurstaðna. Þetta reyndi ég að vera 

meðvituð um í rannsóknarferlinu öllu og við framsetningu niðurstaðna og 

leitaðist ég við að gæta fyllsta hlutleysis í hvívetna svo niðurstöður mættu 

verða sem trúverðugastar. 

Hlutverk rannsakandans er gríðarlega veigamikið í eigindlegum 

rannsóknum (Lichtman, 2010, bls. 121). Það er í gegnum skilningarvit hans 

sem hugmyndir og niðurstöður taka að myndast og það er ekki aðeins 

rannsakandinn sem mótar rannsóknina heldur mótar hún einnig 

rannsakandann.  

Kvale (2006, bls. 482–483) segir að í auknum mæli þurfi að huga að 

yfirburðum (dominance) rannsakandans yfir þátttakendum í eigindlegum 
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rannsóknum og áhrifum þeirra. Misvísandi geti verið að kalla eigindleg viðtöl 

samræður á jafningjagrundvelli þar sem það er í raun rannsakandinn sem kallar 

eftir og stýrir samræðunum út frá sínum eigin forsendum og fyrirfram ákveðna 

tilgangi og að hann hafi völd til að túlka og setja fram niðurstöður eftir eigin 

höfði. Þetta getur haft veruleg áhrif á útkomu rannsókna. Rannsakandinn geti 

í krafti fagþekkingar sinnar brotið niður varnarmúra viðmælanda síns og fengið 

þannig mjög persónulegar upplýsingar sem hinn síðarnefndi geti svo séð eftir 

að hafa sagt honum frá síðar meir. 

3.5 Takmarkanir 

Ekki er hægt að staðhæfa að upplifun og reynsla viðmælenda minna 

endurspegli upplifun annarra kennara og ráðgjafa af ráðgjöf í grunnskólum á 

Eyjafjarðarsvæðinu. Niðurstöðurnar gefa þó ákveðnar vísbendingar um þörf 

kennara fyrir ráðgjöf í starfi. Þátttakendur eru konur, ef til vill hefði verið 

æskilegra að hafa kynjahlutföll jafnari því upplifun kynjanna á 

rannsóknarefninu gæti verið ólík en samkvæmt kynjabókhaldi 

Kennarasambands Íslands eru 80% félagsmanna í Félagi grunnskólakennara 

konur en 20% karlar. Í félaginu eru 4.600 meðlimir (Kennarasamband Íslands, 

2015). Ekki var reynt að fá karla í rannsóknina. 

Fjöldi þátttakenda í rannsókninni er tíu og því endurspeglar hún aðeins 

upplifun lítils hluta þýðisins. Stærð og gerð skóla gæti einnig skipt máli fyrir 

niðurstöður auk landfræðilegrar staðsetningar skólanna því viðbúið er að 

staðið sé misjafnlega að ráðgjöf í sveitarfélögum landsins.  
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4. Niðurstöður 

Hér á eftir verða niðurstöðum viðtalanna gerð skil. Framsetning niðurstaðna 

byggir á fjórum meginþemum og bera kaflarnir nöfn þeirra. Þemun eru: 

 

 a) Ráðgjöf innan skóla ― hlutverk og áherslur. 

 b) Ráðgjöf til kennara ― samstarf og teymisvinna. 

 c) Ráðgjöf vegna náms, líðanar og hegðunar nemenda.  

 d) Ráðgjöf og sérfræðiþjónusta skóla. 

 

Í hverjum kafla eru tveir undirkaflar sem byggja annars vegar á sjónarhorni 

kennaranna og hins vegar ráðgjafanna. Beinar tilvitnanir í viðmælendur eru 

annað hvort innan gæslappa eða inndregnar til aðgreiningar. Eins og áður hefur 

komið fram er vísað til viðmælenda undir dulnefni til að koma í veg fyrir að 

þeir þekkist en orð þeirra eru einnig dregin saman til þess að varpa ljósi á þau 

málefni sem þeir eru sammála um eða til að sýna mismunandi skoðanir þeirra. 

Í lokin er svo stutt samantekt á niðurstöðum. 

 

4.1 Ráðgjöf innan skóla ― hlutverk og áherslur 

Kennararnir voru spurðir hvort þeir teldu ráðgjöf vera hluta af starfi sínu og ef 

svo væri, hvort þeir teldu sig nógu vel í stakk búna til að sinna henni hvað 

varðar fræðilegan bakgrunn og þekkingu á leiðum og áherslum í ráðgjöf. Allir 

viðmælendur, bæði kennarar og ráðgjafar, voru spurðir út í ráðgjöf til foreldra. 

Hvort þeir teldu að foreldrar þyrftu á ráðgjöf að halda og þá hvers eðlis sú 

ráðgjöf væri. Einnig voru bæði kennarar og ráðgjafar spurðir að því hvort þeir 

sinntu ráðgjöf til foreldra.  

Sýn kennara 

Umsjónarkennararnir ræddu fjölþætt hlutverk sín innan skólans og þar á meðal 

var ráðgefandi hlutverk sem virtist skipa stóran sess. Hera hefur kennt í 

grunnskólum í tæp tuttugu ár. Henni finnst mikilvægt að vera vel inni í öllum 

málefnum sem snúa að nemendum. Í hennar huga snýst kennarastarfið ekki 

bara um kennslu. Henni er umhugað um að nemendum hennar líði vel og að 
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þeir nái sem bestum árangri á öllum sviðum. „Auðvitað er maður alltaf að sinna 

ráðgjöf sem kennari, maður er náttúrulega að leiðbeina nemendunum með það 

hvernig þeir geta gert hlutina til að ná sem mestum árangri og hjálpa þeim að 

skipuleggja tíma sinn.“ Hún þarf mjög oft að gefa nemendum sínum sem eru á 

miðstigi góð ráð í tengslum við samskipti. Hún segir það algengt að 

samskiptavandamál komi upp á þessu aldursskeiði og þá þurfi hún að geta 

leiðbeint nemendum með þau.  

Sara hefur svipaða reynslu. „Mér finnst ég mjög, já, mér finnst ég mjög 

mikið í því að veita ráðgjöf, rosalega mikið í sambandi við samskipti.“ Hún 

reynir þá að leiðbeina nemendum með því að taka þau á eintal eða færri saman 

og vinna úr hlutunum. Henni finnst ráðgjöf stór hluti af starfi kennarans eins 

og Heru. 

Lára segist endalaust vera að gefa nemendum ráð af ýmsu tagi, t.d. varðandi 

hegðun í skólanum, hreinlæti og matarvenjur. „Er maður ekki alltaf að gefa ráð 

hægri vinstri?“ 

Halla og Arna hafa báðar reynslu af því að veita nemendum ráðgjöf í 

tengslum við líðan. Höllu finnst að hún eigi að láta sig varða líðan nemenda og 

ef hún geti leiðbeint þeim með eitthvað sem hjálpi þeim varðandi þann þátt þá 

telji hún það sitt hlutverk. Arna telur nemendur með dapurt bakland þurfa 

ráðgjöf varðandi ákveðnar aðstæður. „Hvort að eitthvað sé eðlilegt eða 

óeðlilegt varðandi heimilisaðstæður og samskipti.“  

Kennararnir voru einnig spurðir að því hvort þeir hefðu lært eitthvað 

varðandi ráðgjöf í kennaranáminu sínu. „Mér finnst ég ekki hafa fengið neinn 

fræðilegan bakgrunn hvað þetta varðar, nei.“ Segir Sunna og hinir kennararnir 

eru allir sama sinnis. Tveir kennarar nefndu að það hefði verið fjallað um 

ráðgjöf í námi sem þeir hefðu farið í meðfram starfi. Sara er önnur þeirra. „Nei, 

það var kannski aðallega í leiðtoganáminu í Byrjendalæsi sem að var fjallað 

eitthvað um ráðgjöf en ekki í kennaranáminu mínu.“ Enginn kennaranna virtist 

því hafa lært um ráðgjöf í kennaranámi sínu, þeir sinntu hins vegar allir 

ráðgefandi hlutverki til nemenda sinna á einn eða annan hátt. 

Í umsjónarkennarastarfi sínu finnur Lára fyrir aukinni þörf foreldra fyrir 

ráðgjöf og stuðning. Hún telur upp ýmsa þætti: 

 
Nefndu það, svefnvenjur barnanna, fæði, hvernig best er að taka á 

börnunum agalega séð. Benda þeim á hvert hægt er að leita ef eitthvað 

er. Að gefa þeim ráðgjöf um að nú sé kominn tími til að skoða hjá 

barninu eitthvað og bara, hjónabandsráðgjöf ef út í það fer. Það er bara 

allt og maður segir ekkert bara heyrðu þetta er fyrir utan mitt starfssvið. 
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Þú veist þetta fer bara í spjall og trúnað þannig að maður er með suma 

alveg á kantinum með allt.  

 

Henni finnst þörf foreldra fyrir ráðgjöf hafa aukist gríðarlega á síðustu 

árum. Hennar upplifun er sú að foreldrar séu orðnir ráðþrota varðandi hegðun 

barna sinna. Láru finnst að það þyrfti að vera meiri ráðgjöf í boði fyrir foreldra. 

„Þeir þurfa ráðgjöfina núna, ekki eftir þrjá mánuði eða hálft ár.“ 

Hera hefur stundum þurft að leiðbeina foreldrum um hvernig eigi að koma 

upp daglegri rútínu fyrir barnið heima fyrir. „Það er oft bara þannig að foreldrar 

eiga erfitt með að skipuleggja tímann og fá börnin til samvinnu heima hvað 

varðar námið t.d.“ Hún nýtir þekkingu sem hún fékk á PMT (Parent 

Management Training) námskeiði, varðandi hegðunarvanda til að gefa 

foreldrum ráð en í erfiðum málum er úr vöndu að ráða:  

 
Þegar hann [hegðunarvandinn] er orðinn mjög mikill þá getur maður 

vísað fólki áfram. Það er svona þjónusta fyrir það hjá bænum sem að 

hefur nú oft ekki verið eins löng bið eftir. Það hefur nú stundum verið 

hægt að komast fljótt að þar, og eins og til dæmis er mikið í dag, börn 

sem eru með kvíða og svona ýmislegt. Maður er ekkert fær í að segja 

fólki til með það, alls ekki. Maður er oft bara ósköp, ósköp varnarlaus 

hvað á að gera. 

 

Arna segir starfsreynslu sína nýtast til ráðgjafar á ýmsum sviðum en hún 

hefur starfað sem kennari í tólf ár. Hún telur sig geta miðlað til foreldra en 

þegar hana skorti reynslu og ráð geti hún í sumum tilvikum bent foreldrum á 

leiðir sem þeim séu færar. „Mín ráðgjöf getur þá falist í áframhaldandi 

leiðbeiningum um hvert þú getur leitað, þannig að ráðgjöfin getur verið á 

ýmsan hátt.“ 

Halla byggir sömuleiðis á reynslu sinni þegar hún veitir foreldrum ráðgjöf. 

„Maður náttúrulega sjálfur hefur rekið sig á alls konar veggi á þessari leið og 

þá áttar maður sig á, ókey það er ekki hægt að fara þarna. Þannig get ég ráðlagt 

öðrum.“ 

Sunna segir foreldra líka gefa sér góð varðandi börnin þeirra. „Þeir 

[foreldrarnir], auðvitað þekkja börnin sín best og geta ráðlagt mér kannski 

hvernig þeir, þeim líður eða hvernig á að nálgast börnin þeirra en jafnframt þá 

líka kannski þurfa þeir ráðgjöf varðandi skólann og námið.“ 

Halla tekur í sama streng og segir suma foreldra geta kennt sér heilmikið en 

í öðrum tilvikum þurfi þeir á leiðbeiningum og ráðgjöf að halda varðandi 

samskipti við börnin sín. Hún hefur stundum milligöngu í samskiptum: 
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Í sumum tilfellum þurfa sko foreldrar og nemendur bara leiðbeiningar 

með hvernig þeir tala saman og líka bara aðstoð við að tala saman. 

Sumum nemendum finnst óþægilegt að tala við foreldra sína þannig að 

þau segja þeim ekki neitt. En svo kannski ef að ég, ef þau segja mér þetta 

og ég segi foreldrunum þá bara, já ókey og þá er kannski kominn einhver 

umræðugrundvöllur. 

 

Stundum skortir á að samband barns og foreldris sé byggt á trausti að sögn 

Höllu og þá skorti foreldra leiðsögn sem kennari geti oft á tíðum veitt sé þess 

óskað: 

 
Foreldrar, maður sem foreldri er náttúrulega ekkert fullkominn og maður 

gerir alls konar vitleysur þar líka eins og annars staðar þannig að ef 

einhver kemur og leiðbeinir manni þá á maður bara að þiggja það og 

vera glaður með það. 

 

Halla leggur áherslu á að foreldrarnir ákveði svo hvaða ráð þeir þiggi og 

fari eftir, allt eftir því hvað henti þeim og barninu best.  

 

Sýn ráðgjafa  

Reynsla ráðgjafanna af ráðgjöf til kennara og foreldra var fjölbreytt og þeir 

sinntu krefjandi verkefnum. Rósa segir kennara þurfa miklu meiri handleiðslu 

og ráðgjöf varðandi samskipti við heimilin:  

 
Ef við ætlum að ná þessu upp á þetta þriðja þrep samstarfs sem er sko 

samráð og samstarf ekki bara upplýsingagjöf á milli. Ég held að bæði 

kennarar og foreldrar myndu græða á ráðgjöf og það, á samræðu fyrst 

og fremst. Ráðgjöfin felst oft bara í samræðum og svona stuðningi við, 

hvernig maður aktar í þessu sko og já handleiðsla til foreldra um hvernig 

þeir bæði hlúa að sínu barni í námi og já, og hvernig þeir einhvern 

veginn, hvað þeir, kannski asnalegt að segja, hvað þeir mega og mega 

ekki. 

 

Rósu finnst sumir foreldrar hræddir við að hafa skoðanir gagnvart skólanum 

alveg eins og sumir kennarar séu „hundhræddir“ við foreldra. Hún bendir á að 

það séu foreldrar sem þekki börnin sín best og þeir þurfi að geta látið kennarann 

vita ef eitthvað í skólastarfinu virki ekki fyrir þeirra barn eða heimili. „Ég held 

að þarna þurfi að styðja fólk bara í því að ná að byggja upp þetta traust og eiga 
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þetta samtal og samstarf og ég held að það sé jafn mikil þörf í foreldrahóp og 

kennarahóp.“ Hún telur að þarna sé mikið verk að vinna fyrir ráðgjafa. 

Erla hefur sem ráðgjafi oft verið milligöngumaður í erfiðum málum milli 

foreldra og kennara: 

 
Eitt af því sem að þarf alltaf að virka er að ég geti sagt það erfiða. 

Foreldrar hafa stundum samband við mig og biðja mig um að nefna 

eitthvað á fundinum sem þau vilja ekki nefna sjálf og þá er það öðruvísi 

fyrir mig að koma að því einhvern veginn. Eins kennarar, eitthvað sem 

þeir vilja ekki nefna. Þá er ég utan að og þá get ég sett þetta mál á dagskrá 

og hægt er að ræða um það.  

 

Þetta geta að hennar sögn verið viðkvæm mál eins og líkamslykt og annað sem 

gengur nærri manneskjunni. Henni finnst jákvætt að foreldrar geti leitað beint 

til hennar sem ráðgjafa og beðið hana um aðstoð. Hún man eftir mörgum 

eldfimum málum. Til dæmis frá því í byrjun ráðgjafarferilsins en þá voru 

nokkrir nemendur með fötlun með skerta stundaskrá. „Þetta gátu foreldrar bara 

ekki rætt í skólanum því þau fengu svo mikla vörn frá skólans hálfu og svona 

alls konar orð sem þau gátu illa hanterað.“  

Lena hefur sem ráðgjafi í félagi við annað fagfólk tekið þátt í að skipuleggja 

ýmiss konar fræðslu og ráðgjöf fyrir foreldra, börn og starfsfólk skóla. Þetta 

eru meðal annars sjálfsstyrkingarnámskeið fyrir börn, fræðsla um einhverfu, 

PMT foreldrafærninámskeið og námskeið fyrir foreldra barna með ofvirkni og 

athyglisbrest. Hún segir þörf foreldra fyrir ráðgjöf og fræðslu mikla, 

sérstaklega vegna barna með ýmiss konar greiningar. 

Hulda tekur í sama streng og segir marga foreldra vanta uppeldisráðgjöf og 

hún fagnar því að hún sé nú í boði í námskeiðsformi. Hún segir foreldra 

erlendra nemenda oft á tíðum þurfa á ráðgjöf að halda og að þeim finnist þeir 

oft  vita mjög lítið um íslenskt skólakerfi og hvernig það virkar. „Þeir vita ekki 

hvar þeir eiga að leita að björgunum og standa þar af leiðandi hljóðir hjá.“ 

Þarna er verk að vinna fyrir ráðgjafa samkvæmt Huldu en einnig þarf að bæta 

upplýsingagjöf skólanna hvað þetta varðar.  

 



46 

 

4.2 Ráðgjöf til kennara ― samstarf og 

teymisvinna 

Bæði kennarar og ráðgjafar ræddu þær bjargir sem finna má innan skólans í 

tengslum við ráðgjöf. Hverjir það eru sem veita kennurum og nemendum 

ráðgjöf og kosti teymiskennslu og þverfaglegra vinnubragða. Kennararnir gátu 

leitað eftir ráðgjöf og stuðningi til stjórnenda og annarra fagstétta sem starfa 

við hlið þeirra innan skólanna. Samkvæmt kennurunum sinna þessir aðilar 

einnig ráðgjöf til nemenda og foreldra. 

Sýn kennara 

Lára og Sara kenna í teymisskóla og þær telja mikinn styrk fólginn í 

teymiskennslunni hvað varðar ráðgjöf og stuðning milli samstarfsfólks. Láru 

finnst hún fá mesta endurgjöf og stuðning frá öðrum kennurum varðandi ýmis 

mál sem snúa að nemendum og að kennarar í teymum í hennar skóla leiti mikið 

til hver annars eftir ráðgjöf: 

 
Ég er svo heppin að hér í þessum skóla þá vinnum við í mjög stórum 

teymum og yfir höfuð finnum við bara lausnir handa barninu innan 

teymisins þannig að sú ráðgjöf sem ég fæ frá mínu fólki nýtist mun betur 

heldur en ráðgjöf frá manneskju sem að í rauninni þekkir ekki til 

persónunnar hjá barninu. Þau [samstarfsfólkið], eru með þekkinguna á 

barninu, sjá hegðunina og greiningin er miklu betri. Þannig að það er 

stór plús við það að vinna í svona nánu teymi eins og er hér. Stærsti 

plúsinn, þannig að ég myndi segja að mín stærsta ráðgjöf væri frá 

samstarfsfólki. 

 

Sara tekur í sama streng. Í hennar teymi funda þau alltaf um nemendur einu 

sinni í viku og stjórnandinn er alltaf með. Hún fær ráðleggingar frá bæði 

kennurunum og stjórnandanum og í sameiningu reyna þau að finna lausn á 

málum: 

 
Ég er ekki ein og mér finnst það rosalega gott, í staðinn fyrir að maður 

sé alltaf einn úti í horni og hefur engan í kringum sig ... Þessi ráðgjöf 

felst náttúrulega líka í því að hinir þekkja nemandann sem að mér finnst 

rosalega gott.  

 

Halla vinnur ekki í teymi en miðlar af reynslu sinni til samkennara og fær 

sömuleiðis góð ráð frá þeim. Henni finnst það vera sitt hlutverk að miðla til 
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annarra því sem hefur reynst henni vel. „ ... þú veist já ég hef lent í þessu áður 

hérna, þá gerði ég þetta og það virkaði hjá mér.“ Henni finnst kennarar læra 

heilmikið af því að tala saman og gefa hver öðrum ráð. „Ég hef alveg fengið 

fullt af góðum ráðum frá samstarfsfólki mínu sem hafa nýst mér vel og vonandi 

hef ég gefið eitthvað á móti sem hefur nýst öðrum.“ 

Reynsla Sunnu er af sama meiði:  

 
Já mér finnst það oft mjög gott að bera málin undir þau [samkennarana] 

og ræða saman, við þá sem eru að kenna svipað og ég eða svipuðum 

aldri og ræða það hérna hvernig þeir gera og nálgast þennan eða hinn. 

 

Hera bæði gefur og þiggur góð ráð frá samkennurum sínum. Hún segir að 

það sé fullt af fólki með ýmsa sérþekkingu starfandi innan skólans en henni 

finnst hana skorta tíma til að leita til þeirra eftir ráðgjöf. 

Arna sagðist endalaust vera að reyna að uppfylla þarfir barnanna þannig að 

hún væri sífellt að leita eftir ráðgjöf til að finna út á hvern hátt hún geti gert 

hlutina á sem bestan hátt, þá leitar hún ráðgjafar hjá þeim starfsmönnum innan 

skólans sem hún telur vera betur að sér t.d. í sérkennslumálum. Henni finnst 

mikill auður innan skólans hvað þekkingu varðar. Hún er dugleg að sækja sér 

endurmenntun af ýmsu tagi út fyrir skólann. Hún segir: 

 
Ég sæki hana [endurmenntun] stíft þannig að ef það má kalla það sem 

ráðgjöf þá er ég, maður alltaf að reyna að efla sig í starfi, verða betri 

kennari, þannig að, jú ráðgjöf utan skóla varðandi kennsluefni, 

kennsluhætti, aðferðir varðandi uppeldisfræði og agastefnu og 

agastjórnun. Búin að leita mikið í svoleiðis. 

 

Hún leggur áherslu á að sú ráðgjöf sem hún fær frá samstarfsfólki sé jafn 

mikilvæg fyrir hana sem kennara og utanaðkomandi ráðgjöf.  

Í skólanum þar sem Arna kennir starfa ýmsar fagstéttir en það fólk er 

yfirleitt í hlutastörfum. „Þær eru að sinna ráðgjöf bæði til nemenda og foreldra, 

námsráðgjafinn og iðjuþjálfinn og hjúkrunarfræðingurinn að einhverju leyti.“ 

Hún vill auka starfshlutfall þessa fólks svo það hafi meiri tíma til þess að sinna 

ráðgjöf til nemenda og foreldra. 

Í teymisskólanum þar sem Sara starfar situr stjórnandi teymisfundi með 

þeim kennurum sem koma að hverjum bekk einu sinni í viku:  
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Mér finnst það oft hjálpa. Þannig að þá kemur hún, stjórnandinn líka 

með ráðleggingar en náttúrulega, auðvitað starfar hún ekki á gólfinu 

samt og kemur sjaldan til okkar í kennslu. 

 

Sara segir að námsráðgjafinn aðstoði aðallega ef börnunum líður ekki vel 

og þau vantar einhvern til að ræða við. „Hún nýtist ekkert til þess að ráðleggja 

manni í kennslu eða svoleiðis.“ Teymið kennir tveimur árgöngum saman og 

með kennurunum starfar þroskaþjálfi sem sér um að aðlaga námsefni fyrir þá 

nemendur sem þess þurfa og veita þeim stuðning. Söru finnst muna mikið um 

að hafa hana í teyminu. 

Í skólunum hjá bæði Láru og Heru vinnur námsráðgjafinn líka með hópa 

nemenda í félagsfærniþjálfun, hann útbýr félagshæfnisögur fyrir einhverfa 

nemendur og vinnur með ýmsa þætti sem snúa að því að vinna með hegðun 

nemenda. 

Sunna segir námsráðgjafann mikið í ráðgefandi hlutverki við nemendur og 

foreldra í skólanum sem hún starfar í, aðallega í tengslum við líðan og 

samskipti. „Mér finnst námsráðgjafinn oft vera vel inni í málum, mjög gott að 

leita til hans en varðandi námsefnislega ráðgjöf þá finnst mér það frekar vera 

sérkennarar innan skólans sem sinna henni.“ 

Í Láru teymi eru líka stjórnendur, kennarar og þroskaþjálfi og þær hafa 

einnig haft iðjuþjálfa starfandi sér við hlið. Henni finnst jákvætt að hafa fólk 

með sem fjölbreyttasta fagþekkingu í teyminu. „Betur sjá augu en auga.“ 

Halla starfar ekki í teymisskóla en hún getur farið með mál sem tengjast 

nemendum hennar í gegnum sérfræðiteymi í skólanum, námsráðgjafann, 

stjórnendur eða hjúkrunarfræðing: 

 
Það er náttúrulega hérna nemendaverndarráð sem að öll svona mál fara 

í gegnum og þá er sorterað úr hvert málin fara, hvers eðlis þau eru. En 

svo hef ég, þegar búið er að greina vandann og hann er kominn áfram, 

unnið með í framhaldinu, sálfræðingum eða geðlæknum. 

 

Halla segir hjúkrunarfræðinginn vera með ráðgjöf til foreldra varðandi 

ýmislegt sem tengist heilsufari og þrifnaði. „Eins og hvernig á að taka lús úr 

hári til dæmis (hlær).“  

Samstarfsfólk Heru hefur fjölbreyttan bakgrunn. „Það eru náttúrulega 

þroskaþjálfar og iðjuþjálfar og alls konar fólk með ýmsa menntun hérna 

innanhúss sem maður getur leitað til [...] og svo eins og sérkennararnir ég get 

leitað til þeirra, það hefur eiginlega bjargað manni.“ 
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Sunna getur leitað álits hjá stjórnendum í stórum málum en þeir eru ekki 

mikið í því að veita henni ráðgjöf af fyrra bragði. Deildarstjóri situr suma fundi 

vegna nemenda með sérþarfir ásamt henni og sérkennara og kemur þá að 

ákvarðanatöku varðandi það hvernig eigi að þjónusta þá nemendur. 

 

Sýn ráðgjafa 

Lena er sem ráðgjafi mjög hrifin af allri þverfaglegri teymisvinnu fagstétta og 

hún nefnir einnig samþættingu námsgreina. „Þar sem nemendur með ólíkar 

þarfir og getu vinna saman þannig að allir fái að njóta sín en það kostar líka þá 

að það þarf að hafa mjög gott starfslið sem að nær yfirsýninni yfir hópana og 

það þarf tíma til að skipuleggja svona vinnu.“ Hún telur að slík vinnubrögð 

myndu breyta þörfinni fyrir ráðgjöf og ráðgjafinn þyrfti þá að starfa meira á 

vettvangi til að fylgjast með og aðstoða við skipulag á vinnunni. Hún segir að 

sérkennararnir séu duglegir við að veita kennurum ráðgjöf eins og staðan er í 

dag. 

Rósa kemur líka inn á þetta. Hún segir það mikinn kost að hafa fleiri 

fagstéttir en kennara starfandi í skólunum með kennurum í teymum en hún 

segir það slæmt að það virðist vera þannig í dag að það velti á sýn og viðhorfum 

skólastjórans hvort aðrar fagstéttir en kennarar séu ráðnar inn í skólana til þess 

að starfa við hlið kennara. 

 
Ég myndi vilja að það væri almennt viðhorf og gert ráð fyrir því bara í 

rekstri skólans en við sjáum þetta gerast sums staðar. [...] það held ég að 

sé mjög skynsamlegt, af því þá, þá ertu miklu meira að sinna ólíkum 

þörfum innan hópsins í staðinn fyrir að einhver tekur krakkann út og 

gerir við hann. 

 

Hulda vill einnig hafa fjölbreyttar fagstéttir starfandi við hlið kennara inni 

í grunnskólunum. Hún nefnir iðjuþjálfa og þroskaþjálfa. Hún telur að teymi og 

og umræða þeirra sem eru með ólíkan reynsluheim og ólíka grunnmenntun 

komi öllum vel. „Af því að hver lítur á málið frá sínu sjónarhorni og kemur 

með sitt input í heildarmyndina.“ Því fjölbreyttari sem aðstoðin er því betra og 

því nær vettvangi því betra að mati Huldu. Henni finnst kennarar kalla mikið 

eftir greiningum á nemendur en telur að kannski þurfi að fara að skoða hvort 

menn vilji fá sérfræðingana inn í námshópana til að skoða hvar skóinn kreppir 

frekar en að skila greiningum. 
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4.3 Ráðgjöf vegna náms, líðanar og hegðunar 

nemenda 

Kennarar og ráðgjafar voru spurðir á hvaða sviðum kennarar leituðu helst eftir 

ráðgjöf og hver þörf kennara væri fyrir ráðgjöf í starfi. Í ljós kom að hún 

tengdist aðallega þremur þáttum: námi, hegðun og líðan nemenda. 

Sýn kennara 

Kennararnir nefndu ýmsa þætti sem tengjast námi og námsaðlögun nemenda 

sem ástæðu þess að þeir hefðu leitað sér ráðgjafar á síðustu árum. 

Lára hefur verið með nemanda með ADHD [athyglisbrestur og ofvirkni] í 

bekknum sínum á hverju einasta ári og hún hefur leitað sér ráðgjafar til 

utanaðkomandi sérfræðiþjónustu skóla varðandi þá. Hún setur 

spurningarmerki við það hvernig sú ráðgjöf nýtist henni. „Mér finnst ráðgjöfin 

aðallega snúast um það að ég sendi lista [ósk um greiningu] og svo bíð ég og 

bíð og bíð og bíð og svo sendi ég fleiri lista ári seinna.“ Hún segir ráðgjafann 

aðeins koma í örstutta stund til að fylgjast með nemandanum og það sé meira 

stuðst við upplýsingar frá henni sjálfri um barnið: 

 
Ráðgjöfin er mjög mikið alltaf sú sama. Þetta eru ákveðnir punktar sem 

maður fær uppgefið og mér fnnst það, ég gæti í rauninni flett upp á 

nákvæmlega sömu punktum á öllum börnunum sem ég hef fengið, sent 

frá mér til að fá greiningu á eða ráðgjöf. Þá eru það alltaf sömu 

punktarnir alveg sama hvað barnið er að fást við eða glíma við, þetta eru 

svona einhverjir staðlaðir punktar sem ég fæ, sjónrænt skipulag, litla 

hópa, búta niður námsefni. 

 

Henni finnst biðin eftir ráðgjöfinni of löng og hún segist yfirleitt búin að 

prófa flest það sem bent er á loksins þegar ráðgjöfin kemur. Að hennar mati 

vantar að hún sem kennari fái endurgjöf strax varðandi það hvernig best er að 

vinna með nemandann þrátt fyrir að ekki sé búið að greina nemandann. 

Upplifun Heru er svipuð og Láru. Hún hefur oft fengið ráðgjöf í kjölfar 

náms- og sálfræðigreininga á nemendum. Ráðgjöfin fer þá fram á skilafundum 

þar sem kennsluráðgjafinn fer yfir greininguna eða vandann. Ráðgjafinn fer 
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einnig yfir styrkleika nemandans og kemur með einhver ráð til úrlausnar eða 

eitthvað sem getur stutt við nemandann að sögn Heru. „ ... og þetta er nú 

yfirleitt bara svona á pappírsformi, manni er svona bent á það, hérna eru atriði 

sem þú getur notað, svolítið svona copy paste. Henni finnst vanta eftirfylgni 

varðandi þessa kennslufræðilegu ráðgjöf í kjölfar greininga á 

námsörðugleikum nemenda. „Það er eiginlega ekkert nema bara greining, skil 

og búið.“ Hún vill gjarnan að ráðgjafinn komi inn í bekkinn og fylgist með 

nemandanum við vinnu og sjái hvernig hann hegðar sér í hópnum. Ráðgjöfin 

þarf að vera einstaklingsmiðaðri að hennar sögn. 

Reynsla Sunnu er svipuð. Henni finnst ráðgjöf til sín oft bundin 

skilafundum í kjölfar greininga og hún vill sjá meiri eftirfylgni með málum: 

 
Það vantar meiri, einmitt ráðgjöf hvernig á að nálgast þessa krakka sem 

að búið er að greina með þetta og hitt vandamálið, kvíða eða einhverja, 

einhverfurófi eða einhverfu eða athyglisbrest eða eitthvað þess háttar. 

Það vantar stundum að fylgja því eftir með ráðgjöf, það er búið að lýsa 

vandanum fyrir mér en mig vantar kannski að vita hvernig ég á að koma 

til móts við þau eða hvað ég á að gera til að, maður þarf svolítið að þreifa 

sig áfram með það, kannski bara á reynslunni [...] mér finnst kannski 

vanta oft stuðning við að aðlaga og nálgast, einhvern veginn að maður 

fylgi því betur eftir. 

 

Örnu upplifun er sú að ráðgjafarnir séu of fjarlægir skólastarfinu og að þeir 

veiti ráðgjöf vegna nemenda sem þeir hafi jafnvel aldrei hitt. Hún segir: 
 

Ég vil að þessir aðilar komi í kennslustundir, ég vil að þessir aðilar sjái 

barnið í sínu rétta umhverfi, ekki bara út frá því sem kennari eða foreldri 

segir eða út frá einhverjum listum sem eru útfylltir, ég vil hafa þetta fólk 

sýnilegra í skólanum og veita mér ráðgjöf út frá því á vettvangi. 

 

Henni finnst hún ekki fá nógu mikið út úr ráðgjöfinni af því að ráðgjafarnir 

þekki ekki barnið og þarfir þess nægilega vel. Hún vill sjá öflugri ráðgjöf 

varðandi nemendur með sérþarfir og námsörðugleika. 

Sara telur það áskorun að finna og aðlaga námsefni fyrir krakka með 

námsörðugleika. Í sumum tilfellum fær hún kennsluráðgjafa sem fundar með 

henni og foreldrum reglulega yfir veturinn. Hún vill gjarnan fá slíka 

kennsluráðgjöf vegna fleiri nemenda en þeirra sem eru með mjög mikla 

námsörðugleika, einhverfugreiningu eða aðrar fatlanir eins og reynslan er 

núna. Hún vill líka að ráðgjafinn komi inn í bekkinn til að fylgjast með 

viðkomandi nemanda.  
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Mér finnst hún [ráðgjöfin] ekki vera að skila sér vegna þess að mér finnst 

vinnulagið einhvern veginn þannig ... að koma og sitja einhverja fundi 

með foreldrum og kennara og ráðgjafinn fer aldrei inn í aðstæður, eða 

fylgist með barninu. Þannig að mér finnst þetta ekki nýtast sem skyldi.  

 

Halla hefur reglulega þurft að leita sér ráðgjafar vegna námsörðugleika 

nemenda, til dæmis í tengslum við lestur. Í hennar skóla eru líka mynduð teymi 

um nemendur með miklar sérþarfir sem í sitja kennarar, foreldrar og 

sérkennsluráðgjafi. Hún kennir unglingum þannig að hún kemur oft inn í 

teymisvinnu sem komin er reynsla á og virkar vel. Hún er ánægð með 

ráðgjafarþjónustu sveitarfélagsins. „Mér finnst maður alltaf fá þá aðstoð sem 

maður þarf fyrir þessa einstaklinga sem hafa einhver frávik.“ Hún fær ráðgjöf 

varðandi val og útfærslu á kennsluefni og hvernig eigi að nálgast nemendur og 

uppfylla þarfir þeirra. „Eins og að vera með til dæmis, sýnilega stundaskrá og 

hafa þetta í lit og hafa allt í reglu.“ 

Sunna vill gjarnan sjá meiri ráðgjöf til kennarahópsins sem er almenns eðlis 

þannig að hún nýtist öllum nemendum. „Við [kennararnir] þurfum að bæta 

ýmislegt, við þurfum að fá börnin til þess að sýna meiri metnað og þrautseigju 

og áhuga og aukna færni í lestri og allt þetta.“ Hún segir að kennarahópurinn 

sé alltaf að ræða þessi mál en að hennar mati séu þau ekki alltaf að ná 

nægjanlegum árangri. Hún vonar samt að þessi mál séu að þokast í rétta átt. 

Hera er ánægð með ráðgjöf sem kennararnir á miðstigi í hennar skóla hafa 

fengið í þeim tilgangi að bæta hjá sér kennsluna í tengslum við lestur og ritun. 

Ráðgjafinn kom þá reglulega yfir veturinn og var með fræðslu fyrir 

kennarahópinn. 

Sunna nefnir að hún vilji fá meiri ráðgjöf vegna kennslu nýbúa, Hera tekur 

í sama streng og segir mikla fjölgun nýbúa í bekkjum hjá sér síðastliðin ár. Þar 

af leiðandi finnur hún fyrir aukinni þörf hjá sér fyrir ráðgjöf í tengslum við 

nám þeirra. „Það er svona kannski það sem er nýtt helst fyrir mér og mér finnst 

að ég þyrfti virkilega að gera betur.“ Hún fær ráðgjöf frá nýbúaráðgjafa. 

Þjónustan er mest til að byrja með þegar nemendurnir eru nýkomnir en svo eru 

það margir sem þurfa á henni að halda að það þarf að forgangsraða og þá fá 

þeir sem eru nýkomnir til landsins ráðgjöfina: 

 
Þeir [nemendurnir] fá tímana frá nýbúakennaranum og þegar 

nýbúakennarinn hættir að koma í skólann að þá einhvern veginn er 

maður ekki að leita eins til hans. [...] hún er náttúrulega kennsluráðgjafi 
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nýbúa og kennari líka og meðan hún var til dæmis að koma og kenna 

mínum nemanda þá hitti ég hana alltaf reglulega. Þá gat ég alltaf spurt 

hana svona að ýmsu í leiðinni. Það er einhvern veginn svona öðruvísi, 

núna sé ég hana ekki eða það eru ekki reglulegir fundir eða neitt 

svoleiðis þannig að kannski týnist svolítið sko þegar hún hættir sjálf að 

mæta og taka einn og einn tíma.  

 

Arna hefur einnig reynslu af ráðgjöf vegna nýbúa og kveðst ánægð með 

ráðgjafarþjónustuna. „Það er að koma aðili og taka þessi börn í íslenskukennslu 

og annað og er að koma inn í skólann og sjá börnin í sínu umhverfi og það er 

ráðgjöf sem er að nýtast ofboðslega vel.“ 

Söru finnst oft erfitt að finna ráð til þess að mæta þörfum bráðgerra 

nemenda og hún hefur leitað sér ráðgjafar innanhúss varðandi þá og það hefur 

Arna líka gert. Arna telur að utanaðkomandi kennsluráðgjafar gætu komið inn 

og gefið henni betri sýn á þá nemendur. „Manni hættir svolítið til að líta á 

börnin sem þarf að ýta svolítið úr vör, þannig að maður gleymir kannski 

stundum þessum bráðgeru en svo sannarlega mætti bæta ráðgjöf sem tengist 

kennslu þeirra.“ 

Halla hefur lesið sér mikið til um bráðgera nemendur og hefur reynslu af 

samstarfi við framhaldsskólann í tengslum við þá. Þá tók nemendi frá henni 

nokkra áfanga í framhaldsskóla til þess að flýta fyrir sér og komast þannig fyrr 

í háskólanám. Stundataflan var þá sniðin algjörlega að þörfum nemandans og 

báðir skólarnir sýndu þannig sveigjanleika. Þetta samstarf skólastiga taldi hún 

hafa gefist mjög vel í því augnamiði að mæta þörfum bráðgera nemandans. 

Líðan nemenda og hegðun var kennurunum í rannsókninni hugleikin. 

Sunna og Halla kenna báðar í unglingadeild. Sunna nefndi líðan nemenda sem 

aðra af helstu ástæðum þess að hún hefði leitað sér ráðgjafar í starfi síðastliðin 

ár:  

 
Ég hef sóst eftir ráðgjöf vegna líðan nemenda eða sálfræðiaðstoð eða 

eitthvað sem er kannski bara í einkalífi krakkana og varðar kannski 

heilsu eða mætingar og erfiðleika sem valda því að þau sinna ekki 

náminu eða mæta ekki í skólann. 

 

Halla hefur líka sóst eftir slíkri ráðgjöf og hún hefur áhyggjur af líðan 

nemenda:  

Mér finnst líðan nemenda fara, ég veit ekki hvort maður á að segja 

hrakandi en mér finnst þetta alltaf verða verra og verra. Maður verður 
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miklu meira var við kvíða og einhver svona þunglyndiseinkenni og 

eitthvað þess háttar. Þetta sést svo greinilega, ég veit ekki hvort það er 

af því að maður er sjálfur orðinn meðvitaðri eða hvort það er bara af því 

að líðan nemenda er að hraka. Þú veist það er nú umræðan í samfélaginu 

að líðan sé verri núna heldur en hún var, einhverjir vilja kenna 

samfélagsmiðlunum um. 

 

Hún segir rafrænt einelti vera að aukast hratt og að fram komi í 

líðankönnunum hjá þeim að oft kvíði nemendur og óttist að vera lagðir í einelti 

í gegnum samfélagsmiðla því þar sé svo auðvelt að stunda slíkt ofbeldi. „Það 

eru kennarar að díla við samfélagmiðlana hjá krökkunum og taka á alls konar 

eineltismálum og alls konar sem að fer fram í gegnum tækin þeirra. Mér finnst 

það orðinn ansi stór þáttur.“ 

Sunna hefur einnig fengið ráðgjöf varðandi líðan nemenda og þá aðallega 

vegna samskipta og eineltis. Þá kom sálfræðingur inn í bekkinn og var með 

erindi og fræðslu og hún reyndi svo að fylgja málunum eftir og vinna úr þeim 

á bekkjarfundum. „Ég hef sem betur fer ekki þurft mikið á slíkri ráðgjöf að 

halda, það hafa ekki komið upp svo alvarleg mál en þegar það er þá er kannski 

námsráðgjafinn líka svolítið inni í því og jafnvel deildarstjóri eða stjórnendur.“ 

Hera getur leitað til lausnateymis innan skólans með hegðunarvandamál 

nemenda. Í slíku teymi sitja kennarar, námsráðgjafi, stjórnendur og stundum 

hjúkrunarfræðingur en hún getur einnig leitað með slík mál beint til 

námsráðgjafans. Hún fær þá viðtöl fyrir viðkomandi nemendur og aðstoð við 

að setja upp umbunarkerfi sem er ætlað að draga úr óæskilegri hegðun og auka 

þá jákvæðu. Henni finnst hún svolítið varnarlaus og ekki búa yfir nægilegri 

þekkingu til að ráðleggja nemendum og foreldrum þegar vandamál varðandi 

líðan nemenda eru orðin mikil. Hún vill sjá betri þjónustu:  
 

Mér finnst eins og bara segjum bara krakkar sem að eru bara með 

vanlíðan, þunglyndi, kvíða eða bara já eitthvað sem að orsakast af 

einhverjum aðstæðum, heimili eða hvað sem er, þar finnst mér vera 

algjört máttleysi, þar vantar náttúrulega bara, maður getur sent einhverja 

tilvísun, fengið kannski einhverja greiningu en það er aldrei nein ráðgjöf 

eða meðferð, það er ekkert í boði.  

 

Halla, Arna og Sunna geta einnig leitað með mál tengd nemendum til 

lausnateymis innan sinna skóla. Kennararnir í teymisskólanum þær Lára og 

Sara báru málin aftur á móti undir sín eigin kennarateymi.  
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Sara segir hegðunarvandamál nemenda vera sér efst í huga. Hún segir 

nemendur með erfiða hegðun geta eyðilagt heilu kennslustundirnar og þá nær 

hún ekki að komast yfir námsefnið: 

 

Það er oft svo lítið sem þarf kannski til þess að breyta, til þess að 

nemendur hagi sér vel en maður kannski þarf einmitt hjálp við að finna 

hvað getum við gert til þess að? Mér finnst þetta kannski svona það 

erfiðasta, dagurinn fer oft ekki eins og maður ætlaði sér af því það eru 

einhverjir sem að eru í einhverjum djöflagangi eða einhverju svoleiðis.  

 

Allir kennararnir kölluðu eftir aukinni ráðgjöf vegna líðan nemenda sinna, 

hegðunar- og agamála.  

 

Sýn ráðgjafa 

Orð ráðgjafanna endurspegluðu einnig þörf kennaranna fyrir ráðgjöf sem 

tengist námi, líðan og hegðun nemenda. 

Lenu finnst þarfir kennara fyrir ráðgjöf mjög mismunandi eftir reynslu og 

menntun. Hennar upplifun er sú að sumir biðji aldrei um ráðgjöf á meðan aðrir 

séu duglegir við það. „Svo eru nýir kennarar auðvitað í meiri þörf fyrir 

stuðning en þeir sem eru reynslumeiri.“ Hún gerir námslegar greiningar bæði 

í lestri og stærðfræði. „Svo náttúrulega klára ég mínar skýrslur og ég fer og 

skila þeim bæði til kennara og foreldra og ef um mikinn vanda er að ræða að 

þá höfum við eftirfylgni, hittumst þá kannski tvisvar yfir veturinn eitthvað 

svoleiðis.“ 

Hulda telur að þörf kennara fyrir ráðgjöf sé frekar að aukast heldur en hitt 

vegna þess hve nemendahópurinn er orðinn fjölbreyttur: 

 
Ég veit ekki hvort menn gera sér meira grein fyrir því hvað þarfirnar eru 

mismunandi og krafan á kennara er kannski ennþá meiri um verkefni við 

hæfi og að mæta einstaklingsþörfum og ég held að sú krafa kalli á meiri 

ráðgjöf. Þjóðfélagið okkar hefur breyst svo ofboðslega mikið á stuttum 

tíma.  

 

Ráðgjöf er mjög einstaklingsbundin að mati Rósu og þarfir kennara 

fjölbreyttar milli hópa og skóla. Hún sinnir kennslufræðilegri ráðgjöf til 

kennara og er bæði með ráðgjöf til hópa og lítilla teyma. Ráðgjafastarfið hefur 
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kennt henni að hún þurfi að vera mjög sveigjanleg og tilbúin til að bregðast við 

þörfum hópsins hverju sinni. 

 
[...] og hafi maður verið með nemendahóp sem er breiður að þá eru 

kennarahóparnir sem maður er að ráðgefa ekki síður breiðir og það er 

svona lærdómur sem að, sem að kannski kom mér hvað mest á óvart 

þegar ég byrjaði í þessu starfi. 

 

Erla annast ráðgjöf til kennara og foreldra vegna nemenda með skilgreindar 

fatlanir. Hún gerir líka námslegar greiningar og veitir ráðgjöf í kjölfarið. Henni 

finnst umsjónarkennarar alltaf vera að eflast og að þeir séu orðnir mjög vel 

með á nótunum varðandi námsaðlögun og hvernig sé hægt að mæta nemendum 

þar sem þeir eru staddir. Hún er með sex eða sjö skóla á sinni könnu: 

 
Kosturinn er sá að maður kynnist einhverju í þessum skóla sem að 

greinilega næsti skóli gæti nýtt og bæði er ég þá að miðla af þessari nýju 

þekkingu eða þá að ég bendi fólkinu á að tala saman, það eru hérna 

bráðger börn í þessum skóla og það er líka komið í þennan skóla og þau 

eru aðeins á undan ykkur og því ekki að hittast saman og ræða málin. 

 

Erlu finnst mikilvægt að hlusta vel á umsjónarkennarann sem hún er að 

veita ráðgjöf. „Það þýðir ekkert að segja fólki að gera eitthvað sem það er ekki 

sátt við. Það er náttúrulega alveg út úr kú.“ Hún leggur áherslu á mæta þörfum 

og óskum kennarans varðandi ráðgjöfina.  

Þrír ráðgjafar af fjórum kváðu hegðunarvandamál nemenda brenna á 

kennurum og þeir sögðu kennara kalla eftir ráðgjöf í auknum mæli vegna 

þeirra. Þörf kennara fyrir handleiðslu og ráðgjöf er mikil að mati Rósu: 
 

Akkúrat núna svona undanfarin eitt tvö ár finnst mér þörfin fyrir ráðgjöf 

og handleiðslu um bekkjarstjórnun vera að aukast mjög mikið en það er 

meira mín tilfinning, það er það sem ég sé. Ég sé að það þarf að styðja 

kennara miklu meira í bekkjarstjórnun og ég finn það í gegnum 

áhyggjufulla kennara vegna bekkjarstjórnunar og agavandamála en ég 

finn það ekki á þann hátt að þeir segi: Ég þarf aðstoð varðandi þennan 

þátt.  

 

Rósu finnst ráðgjöfin stundum fara mikið út í agaumræðu. Hún vitnar í 

kennarana:  

 
Þetta og hitt er ekki hægt af því ég er með svo erfiðan hóp eða af því að 

ég er með svona hóp, eða af því að ég er með svona nemendur eða af því 
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að þetta eða af því að hitt. Eða af því að ég er með svo marga eða ég er 

alltaf ein eða eitthvað svoleiðis. 

  

Reynsla Rósu sem kennari og ráðgjafi segir henni að það sé hægt að minnka 

agavandamál mjög mikið með fjölbreyttum kennsluháttum og með annarri sýn 

á leiðir til náms. Hún sér mikinn mun á því námsumhverfi sem nemendum er 

boðið upp á þar sem eru agavandamál og þar sem ekki eru agavandamál. „Í 

huga þeirra kennara sem detta þangað þá eru agamálin hindrunin í að vera með 

fjölbreytta kennsluhætti, í staðinn þarf ég að hjálpa þeim að sjá að fjölbreyttir 

kennsluhættir geta verið lausnin á agavandamálinu.“ 

Erla hefur einnig reynslu af ráðgjöf vegna agavandamála og finnst vandinn 

varðandi hegðunarmál oft liggja í því að of margir nemendur með 

hegðunarvanda séu í einum og sama bekknum. Þetta er ekki algengt en þá þarf 

að finna lausnir. 

 
Einn tveir geta gengið en svo þegar þetta eru orðnir fleiri að þá verður 

það bara, verður það einhvern veginn of mikið, það er svona það sem ég 

sé og þá finnst mér nú svona svolítið erfitt að ráðleggja 

umsjónarkennaranum, venjulega þarf þá að gera eitthvað meira, það þarf 

að fá meiri mannskap þarna inn eða splitta bekkjum eða gera eitthvað 

meira sem er skipulagt eða skipulagslega á því leveli. Ég viðurkenni 

alveg að eins og þegar kemur að erfiðum hegðunarvandamálum þá finnst 

mér það ekki akkúrat vera mitt þannig að ég fer eins langt í því eins og 

ég get en það eru þá sálfræðingarnir sem að koma þar inn í, það er þeirra 

mál. 

 

Lena er einnig mjög oft beðin um ráðgjöf vegna hegðunar nemenda. Hennar 

upplifun er að oft séu of margir nemendur í bekk á of fáa kennara og þá þurfi 

aukinn stuðning inn í bekk. Lena tekur oft við málum frá sálfræðingunum á 

fræðslusviði þegar þeir eru búnir að greina hegðunarvanda eða sálræna 

erfiðleika hjá nemendum og fylgir þeim eftir með fundum með kennurum og 

foreldrum því sálfræðingarnir hafa ekki tíma til að fylgja málum eftir. Hún 

segist vera með tæplega hundrað börn á sínum herðum sem hún þurfi að funda 

út af. Það eru börn með ýmiss konar fatlanir, hegðunarvanda og 

námsörðugleika. 
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4.4 Ráðgjöf og sérfræðiþjónusta skóla 

Báðir hópar viðmælenda, kennarar og ráðgjafar, voru spurðir út í upplifun sína 

af ráðgjafarþjónustunni eins og hún er í dag, kostum hennar og göllum ef 

einhverjir væru. Flestir kennararnir og ráðgjafarnir töldu æskilegt að ráðgjöfin 

væri nær vettvangi og að nauðsynlegt væri að fá fleiri sérfræðinga til starfa inn 

í skólana og þá sérstaklega sálfræðinga. 

Sýn kennara 

Kennaranir drógu upp mynd af því hvernig ráðgjöfin er í dag og hvernig þeir 

vildu helst að hún væri.  

Lára kennir stórum barnahópi, yfir tuttugu börnum. Hún vill gjarnan sjá 

meira af því að kennarar fái upp í hendurnar sérútbúið námsefni, sjónrænar 

stundatöflur og annað sem nýtist nemendum með sérþarfir. Hún upplifir að hún 

hafi ekki tíma til að gera þessa hluti jafn faglega og vandaða og þyrfti. Hún 

telur að ráðgjafi gæti sinnt þessu hlutverki að einhverju leyti. Hún vill gjarnan 

fá ráðgjafann inn í kennslustofuna til að horfa á nemandann í sínum réttu 

aðstæðum og til að greina þarfir hans: 

 
Ég er ekki að segja að þetta fólk sé ekki fínt í sínu starfi [...] en ég upplifi 

að það sé einhver svona stöðlun og bara stöðnun. Að það vanti svona 

meira, að þessir sérfræðingar, þetta eru sérfræðingar, komi inn í skólann 

og taki meiri þátt og fylgist með. Jafnvel sýni kennaranum, sé með svona 

sýnikennslu eða hvernig best er að díla við barnið eða horfa á kennarann 

og koma með leiðbeiningar, það gæti kannski reynst betur.  

 

Arna er sama sinnis. „Að kennsluráðgjafinn komi og segi mér að hérna geti 

ég gert betur, að þarna geti ég fært til, til dæmis varðandi uppröðun inni í 

bekknum, ég vil fá betri þjónustu hvað þetta varðar.“ 

Heru finnst ekki nógu faglegt að ráðgjafinn hitti ekki nemandann og sjái 

hann í aðstæðum áður en til ráðgjafarinnar kemur og Söru finnst líka mikilvægt 

að fá ráðgjafann til sín í kennslustofuna svo hann fái meiri innsýn í stöðu 

barnsins. Henni finnst eins og hinum ekki nógu gott að ráðgjafinn hafi jafnvel 

aldrei hitt nemandann og séð hann í skólaaðstæðunum:  

 

Ráðgjafinn ætti að koma fyrst, vera kannski tvo, þrjá daga og fylgjast 

með nemandanum áður en maður sest svo niður með henni. Þannig að 

hún gæti fylgst með bara umhverfi og aðstæðum barnsins og hvað við 
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getum gert öðruvísi fyrir barnið. Það þyrfti oft einmitt að fá ráðgjafann 

bara á gólfið til okkar. 

 

Sunna tekur í sama streng. Hún telur að það væri æskilegra að ráðgjafinn 

starfaði í skólanum og að kennarinn þekkti betur til hans. „Kannski að hún 

[ráðgjöfin] væri svolítið nær manni, já þannig að það sé ekki svona langt að 

seilast eftir henni.“ Hún veit ekki hvernig best væri að útfæra þessa hugmynd 

því ráðgjafinn þyrfti að geta sinnt fleiri en einum skóla. „Í dagsins önn í öllu 

þessu annríki, þá er maður ekkert að fara að sækja hana [ráðgjöfina] eitthvað 

út í bæ, það er einhvern veginn svolítið löng leið.“  

Hera kemur einnig inn á þetta „Mér finnst hún [ráðgjöfin] vera svo fjarlæg 

okkur.“ Henni finnst kennarar ekki hafa nógu gott aðgengi að ráðgjöfinni og 

að boðleiðin sé of löng og tímafrek. Ef hún óskar eftir ráðgjöf þarf hún að senda 

tilvísun og fá foreldra til þess að samþykkja að nemendinn verði skoðaður. 

„[...] í staðinn fyrir að ég hefði kannski bara, mig vantar kannski bara eitthvað 

einfalt tips. Ég hef pínu áhyggjur af þessum geturðu komið og kíkt við? Litið 

á? Séð hvernig þú? Beðið um mat, svona utanaðkomandi mat.“ 

Kennaranir kölluðu allir eftir ráðgjöf nær vettvangi, að hafa sérfræðinga 

innan skólanna sem hægt væri að leita til með mál tengd nemendum áður en 

þau yrðu of stór og erfið og fara þannig strax að vinna að úrlausnum. Hera 

sagði. „ Þannig að ég sé það bara númer eitt, tvö og þrjú að fá ráðgjöfina inn í 

skólana.“ 

Æskilegt væri að hafa sérfræðiteymi sem samanstæði af mismunandi 

fagstéttum í skólanum til að funda með kennurum út af málefnum nemenda að 

mati Höllu: 

 
Þá væri hægt að grípa strax inn í og akta samkvæmt því. Taka stöðuna á 

öllum nemendum í sambandi við líðan bara og já það sem er í gangi og 

þá væru allir meðvitaðir um þessi mál í staðinn fyrir að þurfa að bíða í 

langan tíma. Sálfræðingur gæti til dæmis leiðbeint manni með alls konar 

hluti. 

 

Arna vill fá ráðgjöf og stuðning fyrir nemendur sem falla undir 

barnaverndarmál. Hún telur mikilvægt að þau fái ráðgjöf í umhverfi sem þau 

þekkja og eru örugg í. „Þannig getum við byggt þau, þá krakka svolítið upp.“ 

Hún telur að við þurfum að fara að endurskoða skólastarfið. „Hvaða og hvernig 

fólk við erum að ráða inn, við þurfum að fá fleiri tíma fyrir sérfræðinga inn í 

skólana okkar.“ 
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Höllu þykir sérfræðiþjónustan ágæt þó hún telji að alltaf sé hægt að bæta 

hlutina. Hún nefnir einnig barnaverndarmálin en henni finnst ganga einna 

hægast með þau:  
 

Mér finnst við ekki nógu upplýst þó að við vísum málinu að þá fáum við 

ekki upplýsingar um sko framvindu málanna og mér finnst það svolítið 

erfitt af því að við höldum áfram að hafa barnið hérna og svo kannski er 

búið að loka málinu og við vitum ekki af því. Þeir ætluðu nú eitthvað að 

reyna að bæta úr því sem sagt af því að það er búið að ræða þetta við þá 

en mér finnst þetta alveg ágætis þjónusta, auðvitað er löng bið.  

 

Sara bendir á álíka þætti og segir að það mætti ráða fleiri sérfræðinga inn í 

skólana, bæði sálfræðinga, félagsráðgjafa, einhverja svona stoðþjónustu sem 

hún segir ekki vera fyrir hendi núna. Hún telur langbest að þessir aðilar væru 

starfandi inni í skólunum: 

 
Þessir aðilar gætu þá gripið inn í og einmitt veitt ráðgjöf þannig að 

kennarinn fengi meiri tíma bara til þess að kenna. Af því oft á tíðum ertu 

upptekin í einhverjum allt allt öðrum málum heldur en kennslu og hún 

situr á hakanum.  

 

Fimm kennarar af sex kölluðu eftir sálfræðingum til starfa inn í 

grunnskólana. Hera var ein af þeim: 

 
Maður er með krakka og honum líður illa og kannski er það bara 

tímabundið, segjum að foreldrarnir séu, það hafi orðið bara dauðsfall 

eða eitthvað í fjölskyldunni og þú þarft kannski bara hjálp akkúrat þá. 

Þá er það ekkert í boði. Þegar loksins kemur að því þá er það kannski 

bara löngu gengið yfir. Þannig að ég myndi náttúrulega vilja hafa 

sálfræðing hérna innanhúss sem að væri þá hægt að vísa til. 

 

Hún segir námsráðgjafa sinna þessum málum að stórum hluta eins og 

staðan sé í dag en hún telur æskilegra að fá sálfræðing til starfans. 

Halla minnist líka á að það væri æskilegt að hafa sálfræðing starfandi inni 

í skólanum. „[...] þá kæmi hún [sálfræðiaðstoðin] eiginlega bara strax og þú 

þyrftir ekki annað hvort að sækja hana eða bíða eftir henni í langan tíma.“ Hún 

vill fá fleiri sálfræðinga til starfa við skólana og finnst biðin allt of löng eftir 

þjónustu þeirra og erfitt sé að bíða fyrir nemendur með mikla andlega vanlíðan. 

„Málin verða alltaf verri og verri ef það er ekki tekið á þeim strax eða meðan 

þetta eru minni mál og þá náttúrulega verða þau alltaf þyngri og þyngri af því 

þessum greyjum batnar ekki bara af sjálfu sér.“ 
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Arna og Sara taka í sama streng og segja að félagsráðgjafa og sálfræðinga 

vanti nauðsynlega inn í skólana til að vinna með mál sem tengjast líðan 

nemenda. Þó ekki væri nema í hlutastöðu. „Þá hefur maður allavega einhverjar 

stoðir inni í skólanum sem maður getur leitað til, sem er ekki í dag.“ Segir Sara. 

Upplifun Láru er svipuð upplifun Heru varðandi það að námsráðgjafinn sé 

að einhverju leyti kominn inn á starfssvið sálfræðinga. Hlutverk 

námsráðgjafans sé að aðstoða nemendur við námið og að nemendur þurfi 

stundum aðstoð við að breyta hegðun sinni til að ganga betur í námi. Láru 

finnst erfitt að segja til um hvar línan er nákvæmlega varðandi starfssvið og 

hlutverk námsráðgjafans annars vegar og sálfræðings hins vegar. Hún tekur 

fram að auðvitað megi allir ræða við nemendur varðandi líðan þeirra en þegar 

sálrænn vandi sé orðinn alvarlegur þurfi að koma til þjónusta sálfræðings. 

Henni finnst eins og hinum kennurunum vera vöntun á sálfræðingum inn í 

skólana. 

 

Sýn ráðgjafa 

Ráðgjafarnir ræddu einnig nálægð ráðgjafarinnar við vettvang. Hulda segir að 

því nær vettvangi sem ráðgjöfin sé því betra. Hún vill hafa hana nálægt bæði 

börnum og kennurum:  

 
Mér finnst kennarar biðja um hvorutveggja. Þeir biðja um einhvern á 

vettvang og auka hendur til þess að aðstoða bara á gólfinu. Þeir biðja 

líka um greiningar og það er líka mikill tími sem fer í það að greina, að 

vinna úr, að halda skilafundi og allt þetta og ég held þetta togist svolítið 

á. Hvort vilja menn meira? Hvað er mikilvægt? 

 

Hulda er ekki mikið í greiningum heldur vinnur hún mest á gólfinu. Hún 

telur að það sé það sem muni verða ofan á varðandi þróun ráðgjafar. „Um 

þessar mundir er kallað meira eftir aðstoð af öllu tagi inn í skólann.“ 

Rósa vill gjarnan vera meira inni í kennslustofunni með kennurum og yfir 

lengri tíma í einu, gjarnan eina til tvær vikur í senn:  

 
[...] og svo gætum við [kennari og ráðgjafi] á hverjum degi haft smá, 

sest aðeins niður og ég get svona farið yfir hlutina, bara svona tínt saman 

svona smáatriði yfir daginn sem bara, hey! Prófum þetta eða þarna 

myndi ég gera svona eða hvað með að raða bara upp aðeins öðruvísi? 
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Starf Rósu felst fyrst og fremst í að leiða þróunarverkefni í skólum og hún 

sinnir mest kennslufræðilegri handleiðslu og ráðgjöf á vettvangi. Hún nefnir 

mjög góðan árangur af ákveðnu verkefni sem hún tók þátt í að innleiða en hún 

þakkar það mjög stífu starfsþróunarlíkani sem fól í sér reglulega fræðslu fyrir 

kennara, vettvangsheimsóknir í kennslustundir, handleiðslu, ráðgjöf og 

stuðning við kennara. 

Ráðgjöfin sem Lena veitir fer að mestu leyti fram í framhaldi af skýrslugerð 

í kjölfar námslegra greininga sem hún gerir eða greiningum sálfræðinga sem 

hún þarf að koma til skila: 

 
Ég þarf þá að kynna mér skýrsluna vel og ráðin sem sálfræðingurinn 

hefur gefið og svo er farið yfir það með kennurum, foreldrum og oft 

fleiri aðilum eins og stuðningsaðila, starfsmanni í skólavistun og 

eitthvað slíkt, talmeinafræðingi, við köllum hann stundum til.  

 

Hennar upplifun er sú að kennarar séu nokkuð vel að sér varðandi nemendur 

með sérþarfir og aðlögun kennsluefnis fyrir þá og að þeir séu orðnir flinkir að 

lesa úr skýrslunum. Hún gerði svolítið af því fyrst til að byrja með að fara inn 

í bekki og skoða börnin. „En það bara kom í ljós að í svona átta skiptum af tíu 

skulum við segja að þá sagði kennarinn þú hefðir átt að koma í gær og sjá 

hvernig hann var þá, mér fannst þetta ekki þjóna miklum tilgangi.“ Staðan er 

þannig hjá henni í dag að hún hefur hvorki tíma til að fara út í bekkina eða til 

að hitta öll börnin sem hún sinnir: 
 

Ég hefði helst viljað hafa þann tíma að geta farið út í bekki og fylgst með 

kennurum og bara já séð kennsluna, hvernig hún virkar og kynnst 

börnunum öllum, kannski er það meira á sviði háskólans að gera það en 

maður sér oft einstaklingana betur hvernig þeir hérna njóta sín í stærri 

hóp. [...] já og geta þá bent á kannski einhver atriði eftir á, ég hef 

náttúrulega gert þetta stundum en þetta höfum við bara ekki tíma til því 

miður. Ég býst nú við að fagstjóri sérkennslu úti í skólunum, þeir geri 

þetta nú mikið. 

 

Erla vill að hennar hlutverk sé alveg skýrt ef hún á að koma inn í bekki til 

að fylgjast með ákveðnum nemendum. Hún hefur í nokkur skipti gert þetta og 

skráð hjá sér hvort barnið sé virkt eða ekki og hvað það sé að fást við en hún 

vill að það sé þá alveg skýrt hvað hún á að gera, annars finnst henni illa farið 

með tíma sinn: 
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... ekki bara til að sjá [barnið] mér hefur ekki fundist koma mikið út úr 

því en hinu kemur mikið út úr. Ég er hérna með barn sem að fer ekki 

fram og þá kem ég inn og skrái nákvæmlega hvað barnið er að gera og 

þá sé ég oft eitthvað þar sem að barnið er að sýna frumkvæði sem 

kennaranum yfirsást, það er raunverulega það sem að gerist og það finnst 

mér góð verkefni og vil vera í þeim verkefnum. 

 

Erlu finnst starf sitt sem ráðgjafi að einhverju leyti felast í að efla fólkið 

sem starfar með börnunum og fá það til að fara lausnarleitarleiðina. Að 

ráðgjafi, kennari og jafnvel foreldrar reyni að finna leiðir í sameiningu. 

„Þannig vil ég sjá skólaráðgjöfina mest og þannig finnst mér hún vera að 

virka.“ Henni finnst fólkið vera komið með tungutakið og það sé orðin 

gjörbreyting frá því að hún byrjaði að starfa sem ráðgjafi fyrir tæplega tuttugu 

árum. 

Rósa myndi vilja hafa sálfræðing inni í öllum skólum til að létta álaginu af 

kennurum sem henni finnst gríðarlega mikið. Hún þekkir vel til skólastarfs á 

Norðurlöndum: 

 
Þar mundu menn bara gapa ef þeir vissu að umsjónarkennari væri í 

öllum þessum hlutverkum, öðrum hlutverkum, hvort sem það er 

félagsfræðingur eða fjölskylduráðgjafi eða sálfræðingur eða iðjuþjálfi 

eða þroskaþjálfi skilurðu mig af því og þá eru þeir aðilar inni í skólanum 

til að sinna þeim þáttum varðandi barnið og kennarinn sinnir 

kennslufræðilegu þáttunum og en þetta skortir rosalega mikið á hér á 

landi af því það er einhvern veginn ekki það viðhorf hjá stjórnendum 

eða sú sýn í menntamálum að tryggja fjölbreytta þekkingu þeirra aðila 

sem starfa innan skólanna. 

  

Henni finndist draumastaðan vera sú að það störfuðu innan skólanna 

kennsluráðgjafar, sálfræðingar, iðjuþjálfar og þroskaþjálfar. 

 Erlu finnst einnig ótvírætt að það þurfi fleiri sálfræðinga til að þjónusta 

grunnskólana. Hún segir hegðunarvandamálin snúa meira að sálfræðingum en 

kennsluráðgjöfunum. Hún segir frá því að heilsugæslustöðin í sveitarfélagi 

sínu ætli að koma inn í hegðunar- og líðanmál nemenda að einhverju leyti en 

þá sé það í tengslum við fjölskylduráðgjöf, ekki beint inni í skólanum. Hún 

heldur áfram. „Mér sýnist greinilega eitthvað verið að bæta í kvíða núna hjá 

börnum þannig að það þarf greinilega að bæta þar við svo að það sé meira 

aðgengi að þeim [sálfræðingum] í þeim málum.“ 

Hulda minnist einnig á sálfræðiþjónustu og segir það ekki ásættanlegt hvað 

biðlistar eftir sálfræðiráðgjöf og öðru því líku séu langir.  
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Lena telur að það þurfi aukinn mannafla inn í skólana og að styrkja þurfi 

innviði hvers skóla fyrir sig. Hún bendir á að menntun og launakjör kennara 

hafi verið umrædd í þjóðfélaginu undanfarið og í hennar huga tengist þetta allt: 

 
Samfélagið á í vanda myndi ég segja í dag, náttúrulega foreldrar hafa 

ekki tíma eins og þeir þyrftu að hafa fyrir börnin sín og þetta eru oft 

stórir og erfiðir hópar sem kennari er með, þetta kemur fram í hegðun 

barnanna [...] þannig að þetta er bara eitthvað sem að samfélagið þarf að 

fara virkilega að skoða hérna held ég og ráðgjöfin kemur auðvitað inn í 

það, ég sé svo sem ekkert alveg fyrir mér hvernig skóli á að vera í 

framtíðinni, ég held að enginn geri það nákvæmlega en ég held að við 

skynjum það samt öll að það eru að verða alveg ótrúlegar breytingar sem 

þarf að fara að bregðast við einhvern veginn.  

 

Rósa vill gjarnan sjá meira samtal þeirra ráðgjafa sem sinna ráðgjöf til 

grunnskólanna, að kennsluráðgjafar, sálfræðingar og ráðgjafi tvítyngdra 

nemenda ættu samræðugrundvöll einstöku sinnum. Hún telur að það myndi 

styrkja ráðgjafarþjónustuna til dæmis með tilliti til nálgunarinnar um skóla án 

aðgreiningar.  

 

4.5 Samantekt 

Kennararnir í rannsókninni töldu að ráðgjöf skipaði stóran sess í starfi þeirra. 

Þeir gegndu allir ráðgefandi hlutverki við nemendur, samstarfsfólk og foreldra. 

Fæstir töldu þeir sig hafa lært um ráðgjöf í kennaranáminu en byggðu 

ráðgjöfina á starfsreynslu sinni og brjóstviti. Kennararnir töldu mikinn styrk 

fólginn í teymisvinnu og þeirri ráðgjöf sem þeir fá frá samkennurum sínum og 

öðru fagfólki innan skólans. Bæði ráðgjafar og kennarar töldu það ótvíræðan 

kost að viðhöfð væru þverfagleg vinnubrögð í skólunum til þess að styðja sem 

best við nemendur með fjölbreyttar þarfir og bakgrunn. Ráðgjafar og kennarar 

voru sammála um að þörf foreldra fyrir uppeldislega ráðgjöf og leiðsögn hefði 

aukist á síðastliðnum árum og að bregðast þurfi við því. 

Kennararnir kalla eftir ráðgjöf nær vettvangi og vilja geta leitað til 

sérfræðinga sem eru við störf inni í skólunum um ráðgjöf og aðstoð. Þeir töldu 

ráðgjöfina of bundna námslegum greiningum og að aukna eftirfylgd og 

kennslufræðilega ráðgjöf vanti í kjölfar slíkra greininga. Töldu þeir að 

ráðgjöfin yrði markvissari ef ráðgjafinn þekkti betur til nemandans og fylgdist 
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með honum í skólaaðstæðunum. Flestir ráðgjafarnir voru sama sinnis en töldu 

sig ekki hafa tíma til að sinna þessu sökum þess hve mörgum nemendum og 

skólum þeir sinna. Ráðgjafarnir vilja gjarnan sjá meira samtal og samvinnu 

þeirra sem veita ráðgjöf inn í grunnskólana og eins aukið samtal milli skóla um 

árangursríkar leiðir. Samkvæmt kennurunum skortir þá aukna ráðgjöf og 

stuðning vegna hegðunar og líðanar nemenda sem þeir telja hafa hrakað á 

undanförnum árum og ráðgjafarnir sjá þessa þróun einnig. Bæði kennarar og 

ráðgjafar telja mjög brýnt að fá fleiri fagstéttir og sérfræðinga til starfa inn í 

skólana og þá sérstaklega sálfræðinga.  
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5. Umræður og samantekt 

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar, þær 

tengdar fræðilegri vitneskju og dregnar af þeim ályktanir til að fá fram svör við 

rannsóknarspurningunum. Viðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna hver 

þörf umjónarkennara fyrir ráðgjöf í starfi er og upplifun og reynslu þeirra og 

ráðgjafa af þeirri ráðgjöf sem veitt er inn í grunnskólana í dag. Lagt var upp 

með tvær rannsóknarspurningar, annars vegar til umsjónarkennaranna og hins 

vegar til ráðgjafanna. Þær voru: 

 

Hver er þörf umsjónarkennara fyrir ráðgjöf? 

 

Hver er reynsla ráðgjafa af þörf umsjónarkennara fyrir ráðgjöf? 

 

Í fyrstu verður fjallað um það sem fram kom í niðurstöðum um ráðgefandi 

hlutverk kennara í skólum. Því næst verður gerð grein fyrir hver þörf kennara 

fyrir ráðgjöf er samkvæmt niðurstöðum og loks verður fjallað um ákall 

þátttakenda eftir ráðgjöf nær vettvangi skóla.  

 

5.1 Ráðgefandi hlutverk kennara 

Störf kennara hafa þróast hratt og breyst á undanförnum árum í takt við nýja 

menntastefnu eins og fram hefur komið. Hlutverk kennara beinist ekki 

eingöngu að kennslu námsgreina heldur bera umjónarkennarar meginábyrgð á 

þroska, líðan og velferð nemenda eins og segir í aðalnámskrá (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

minnar telja viðmælendur eitt af fyrirferðamiklum og mikilvægum hlutverkum 

sínum sem kennara vera hið ráðgefandi hlutverk við nemendur, foreldra og 

samstarfsfólk. Allir kennararnir sinna ráðgefandi hlutverki. Ráðgjöf til 

nemenda beinist einkum að námi, samskiptum, líðan og hegðun. Þetta rímar 

vel við niðurstöður Lam og Hui (2010 bls. 224–228) en þar töldu kennarar 

ráðgjöf og leiðsögn til nemenda vegna námslegra þátta og félagslegra- og 

tilfinningalegra þátta einnig vera órjúfanlegan þátt í starfi sínu. Það sem 

hindraði kennarana helst í ráðgefandi hlutverki þeirra var skortur á þekkingu á 

leiðum til að takast á við erfið mál. Þetta kom einnig fram í máli viðmælenda 
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minna. Mjög mikilvægt er að kennaramenntun sé í takt við nýtt hlutverk og 

nýja fagmennsku kennara en upplifun kennaranna í rannsókn minni var að þeir 

hefðu ekki fengið nægilega góðan fræðilegan bakgrunn í kennaranáminu 

varðandi þekkingu á leiðum við ráðgjöf. Það ber hins vegar að hafa í huga að 

þar sem þetta eru reyndir kennarar og nokkuð er síðan þeir útskrifuðust má 

gera ráð fyrir að námið hafi þróast og breyst töluvert á þeim tíma en samkvæmt 

niðurstöðum Jacobs og Struyf (2015, bls. 95–108) hefur sú þjálfun og 

undirbúningur sem kennarar fá í kennnaranámi sínu gríðarleg áhrif á það hvort 

kennarar nota ráðgjöf í starfi.  

Kennararnir í rannsókn minni veittu meðal annars ráðgjöf vegna samskipta 

og um líðan og byggðu hana fremur á reynslu sinni en fræðilegri þekkingu eða 

sérstöku námi í ráðgjöf. Þetta leiðir hugann að því hvað skiptir máli í ráðgjöf 

en ráðgjöf til barna og unglinga er bæði viðkvæm og vandasöm eins og fram 

kemur hjá Geldard o.fl. (2016, bls. 96–113; 2018, 5, 53–64). Sá sem sinnir 

slíkri ráðgjöf þarf að hafa góða þekkingu og kunna skil á kenningum og 

aðferðum. Ég tel því að sú ráðgjöf sem kennarar veita væri öflugri og 

árangursríkari ef þeir hefðu betri grunn í þeim fræðum sem hverfast um 

ráðgjöf. Þetta kom einnig skýrt fram í rannsókn Lai Yeung (2014, bls. 37–42) 

en samskiptafærni, ráðgjafartækni og þekking á ráðgjafarkenningum auk færni 

til að takast á við erfið persónuleg vandamál nemenda og fjölskyldna þeirra 

voru atriði sem kennaranemar nefndu að þeir þyrftu þjálfun í til þess að takast 

á við ráðgefandi hlutverk sitt. Þetta eru því þættir sem álykta má að æskilegt 

væri að leggja áherslu á í kennaranámi til að styðja við kennara í ráðgefandi 

hlutverki sínu. Kourkoutas og Giovazolias (2015, bls. 145–148) benda einnig 

á í tengslum við þetta að aukin þekking kennara á hinum ýmsu 

íhlutunaraðferðum geri kennara hæfari til að styðja við nemendur í víðum 

skilningi en kennarar þurfa einnig að kunna skil á orsökum hegðunarerfiðleika 

og tilfinningalegs vanda. Mín reynsla í þessu sambandi er sú að kennara skorti 

oft þekkingu á frávikum á þroska barna og ýmsu því tengdu sem orsakað getur 

hegðunar- og tilfinningavanda. Marsh (2016, bls. 319–321) bendir á nauðsyn 

þess að kennarar fái þjálfun í að greina andlega erfiðleika og einkenni þeirra 

hjá nemendum. Þeir eyða miklum tíma með nemendum og ættu að vera í 

lykilstöðu varðandi það að grípa nógu snemma inn í vanda, vísa nemendum 

áfram til viðeigandi meðferðar og eiga þannig þátt í snemmtækri íhlutun.  

Hjá viðmælendum mínum kom fram vaxandi þörf foreldra fyrir ráðgjöf og 

handleiðslu í uppeldishlutverki sínu og stundum þurfa kennarar að sinna slíkri 
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ráðgjöf. Þessi þörf foreldra fyrir stuðning og faglega ráðgjafarþjónustu sést líka 

í niðurstöðum annarra rannsókna þar sem fram kom að foreldrar sækjast eftir 

stuðningi vegna ýmissa mála sem tengjast samskiptum, þroska og líðan barna 

(Birna María Sveinbjarnardóttir, 2005, bls. 39–47; Sveindís Anna 

Jóhannsdóttir, 2013, bls. 38, 42). Markviss ráðgjöf til foreldra dregur verulega 

úr streitu þeirra eins og fram kemur hjá Khan og Bano (2016, bls. 856–857). 

Einnig hefur fræðsla og ráðgjöf til foreldra og kennara í hegðunarmótandi 

aðferðum reynst vera árangursríkasta leiðin til að vinna með 

hegðunarerfiðleika barna. Fram kom hjá ráðgjöfunum í minni rannsókn að 

sérfræðiþjónustan býður upp á ýmiss konar námskeið til að styðja við foreldra 

sem er mjög jákvætt og einhver þeirra eru einnig í boði fyrir kennara. Sjálf hef 

ég reynslu af að sitja slíkt námskeið, PMTO (Parent management training) sem 

nýst hefur mér vel í starfi en það beinist að því að kenna þátttakendum að takast 

á við erfiða hegðun hjá börnum.  

Fram kom í máli eins ráðgjafans að foreldrar erlendra nemenda séu ekki 

nógu vel upplýstir um skólastarfið og standi þar af leiðandi hljóðir hjá. Kim 

o.fl. (2018, bls 2.) benda á í þessu sambandi að hæfir og úrræðagóðir 

skólaráðgjafar geti valdeflt foreldra og þannig virkjað þá til aukinnar þátttöku 

í skólastarfinu og því gæti slíkur starfsmaður að mínu mati stutt vel við þessa 

foreldra sem standa höllum fæti. 

 Einnig kom fram í máli ráðgjafanna í rannsókn minni að oft hafa þeir 

milligöngu í erfiðum málum og að styðja þurfi við samstarf og samtal kennara 

og foreldra. Skólaráðgjafar búa yfir mikilli þekkingu á lausnaleit og byggja 

vinnubrögð sín á styrkleikum nemenda og fjölskyldna þeirra samkvæmt 

Amatea o.fl. (2012, bls. 137). Það er því ljóst að þeir eru mikilvægt 

stuðningsnet fyrir kennara og kennarar þyrftu að hafa greiðari aðgang að 

handleiðslu þeirra í skólum.  

Kennarar eru lykilaðilar í samstarfi heimilis og skóla og mikilvægt að þeir 

búi yfir þekkingu á því hvernig best er að ráðgefa foreldrum og vinna með 

þeim að sameiginlegri lausnaleit með velferð nemenda að leiðarljósi.   

Þuríður Óttarsdóttir (2017, bls. 48–66) bendir á að um 29% kennara kvíði 

og finnist erfitt að ræða viðkvæm mál í foreldraviðtölum samkvæmt rannsókn 

á nytsemi foreldraviðtala. Með tilliti til þess tel ég að skólaráðgjafi starfandi á 

vetttvangi gæti stutt verulega við kennara með ráðgjöf í auknum mæli en þegar 

vel tekst til við samvinnu og samstarf  heimilis og skóla leiðir það til bætts 

árangurs af skólastarfi eins og fram hefur komið (Küçük, 2016, bls. 18–19). 
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5.2 Þörf kennara fyrir ráðgjöf 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að umsjónarkennarar virðast einkum 

sækjast eftir ráðgjöf vegna þriggja þátta, það eru námsaðlögun fyrir nemendur, 

hegðun og þættir tengdir líðan. Af niðurstöðum rannsókna og skýrslna má 

draga þá ályktun að andleg heilsa nemenda í grunnskólum á Íslandi sé ekki 

eins og best væri á kosið og virðist henni fara hrakandi. Almenn aukning er á 

upplifun nemenda af kvíða, depurð og einelti (Margrét Lilja Guðmundsdóttir 

o.fl., 2016, bls. 43 og 59; Ársæll Arnarson, 2016, bls. 10, 24, 29, 31, 34; Jónína 

Margrét Guðbjartsdóttir, 2016, bls. 56–59). Svipaðar niðurstöður má sjá í 

erlendum rannsóknum (Merikangas o.fl. 2010, bls. 38–43; Calvete, 2010, bls. 

132; De Wit o.fl., 2011, bls. 556; Hébert o.fl., 2016, bls. 627). 

Mikinn samhljóm með þessum niðurstöðum er að finna í minni rannsókn 

og var kennurum tíðrætt um hrakandi andlega heilsu nemenda, kvíða og  

þunglyndiseinkenni. Einnig kom fram að nemendur óttast að vera lagðir í 

einelti. Algengt var að kennararnir föluðust eftir ráðgjöf vegna líðanar 

nemenda. Þeir töluðu um allt of langa bið eftir sálfræðilegum greiningum, erfitt 

væri fyrir nemendur að komast að og eftirfylgni, meðferð og ráðgjöf vantaði í 

kjölfar slíkra greininga. Þessi vandi kemur einnig fram í niðurstöðum 

rannsóknar á hlutverki náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum (Jónína 

Guðbjartsdóttir, 2016, bls. 72–79) en þar var upplifun námsráðgjafanna af 

sama toga og töldu námsráðgjafarnir að þeir væru oft á tíðum komnir langt út 

fyrir starfssvið sitt og inn á starfssvið sálfræðinga þegar þeir sinntu 

persónulegri ráðgjöf til nemenda vegna líðanar þeirra. Þetta kom einnig fram í 

máli eins viðmælanda míns og hef ég einnig reynslu af þessu úr 

kennarastarfinu. Af ofangreindu dreg ég þá ályktun að brýnt sé að auka 

sálfræðiþjónustu innan skólanna, enda kölluðu margir viðmælendur mínir eftir 

því. Sú sálfræðiþjónusta sem í boði er virðist að mestu hverfast um að greina 

vandann og hún fer að stórum hluta fram utan skólanna sjálfra en sálfræðingar 

koma aðallega inn í skólann til að sitja skilafund í kjölfar greininga eins og 

fram kom hjá viðmælendum mínum. Gladding (2004, bls. 49–50) bendir á í 

þessu samhengi að skólinn sé í lykilstöðu til þess að vera leiðandi afl í stuðningi 

við andlega heilsu nemenda og það vekur í raun undrun að ekki sé nægilegur 
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stuðningur við kennara, nemendur og foreldra þegar kemur að málum er snerta 

líðan og geðheilbrigði barna og unglinga. 

Ef til dæmis sálfræðingar eða skólaráðgjafar með viðhlítandi menntun 

störfuðu í auknum mæli inni í skólunum sjálfum ættu þeir hægara um vik með 

að fylgjast með börnum í kennslustundum og öðrum skólaaðstæðum og 

aðstoða við að finna leiðir til að mæta þörfum þeirra. Þeir gætu einnig séð um 

handleiðslu og ráðgjöf til kennara og starfað með þeim í teymum að 

sameiginlegri lausnaleit. Með þessum hætti væri hægt að beita snemmtækri 

íhlutun og grípa strax inn í mál og fyrirbyggja að vandinn vaxi um of. 

Sálfræðingar og menntaðir skólaráðgjafar hafa á valdi sínu samtímameðferðir 

á borð við hugræna atferlismeðferð sem miðar að því að kenna einstaklingum 

að draga úr neikvæðum hugsunum og hugmyndum og koma hugsunum í 

jákvæðari farveg eða þá að nota stuttar lausnamiðaðar aðferðir til að styrkja 

andlega heilsu nemenda (Corey, 2013, bls. 113–114; Parson og Zhang, 2013, 

bls. 10; Wright, 2013, bls. 212–213). Hópráðgjöf er einnig talin skila góðum 

árangri í skólum og skólaráðgjafar og sálfræðingar gætu hæglega unnið með 

slíka ráðgjöf með nemendum til að bæta líðan þeirra en í slíkri ráðgjöf gefst 

tækifæri til að vinna með félagsfærni, samskipti og tilfinningar (Cooley, 2009, 

bls. 3–11; Wright, 2012, bls. 207–209).  

Rúmlega 80% unglinga sögðust myndu vilja nýta sér rafræna ráðgjöf 

skólaráðgjafa ef hún væri í boði á netinu samkvæmt Glasheen, Shochet og 

Cambell (2016, bls. 111–114) en reynandi væri að bjóða upp á slíka ráðgjöf 

hér á landi til að stuðla að bættri andlegri heilsu þeirra. 

Viðmælendur mínir í hópi kennara og ráðgjafa fundu fyrir vaxandi þörf á 

ráðgjöf tengdri agamálum, bekkjarstjórnun og erfiðri hegðun nemenda og 

slíkar niðurstöður er einnig að finna í öðrum nýlegum íslenskum rannsóknum 

þar sem stór hópur kennara upplifir aukningu á hegðunarvanda (Samband 

íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2012, bls. 5 og 22; Rúnar 

Sigþórsson, Anna-Lind Pétursdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2014).  

Þarfir nemenda í skóla margbreytileikans eru margþættar og mismunandi 

og álykta má að nám, líðan og hegðun nemenda séu í raun samofin fyrirbæri. 

Eins og einn ráðgjafanna bendir á telur hún að hægt væri að draga verulega úr 

vanda vegna agamála með fjölbreytilegu námsumhverfi og kennsluháttum og 

annarri sýn á leiðir til náms en nú eru viðhafðar í mörgum skólum. Þessu er ég 

mjög sammála og tel að best færi á því að ráðgjöf til kennara ætti í ríkari mæli 

að beinast að sameiginlegri lausnaleit á vettvangi. Vel færi á því að kennarar, 
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ráðgjafar og annað fagfólk nýti og sameini þekkingu sína í því augnamiði að 

kennslan henti öllum nemendum og bæti árangur þeirra og vellíðan. 

Fræðimenn hafa einnig bent á þennan þátt, að ólíkar þarfir nemenda í skóla 

margbreytileikans kalli á nýja fagmennsku og starfshætti kennara (Rúnar 

Sigþórsson, 2013, bls. 195; Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 248; Grétar L. 

Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2016, bls. 8–24).  

Anna Kristín Sigurðardóttir (2012, bls. 5) fjallar um að fjölbreyttni 

kennsluaðferða sé lykilatriði þegar koma eigi til móts við mismunandi 

einstaklingsþarfir. Kennarinn getur ekki verið sérfræðingur í öllu og hann þarf 

aðstoð og ráðgjöf við að aðlaga kennsluefni og umhverfi fyrir nemendur með 

fjölbreytilegar þarfir og bakgrunn. Þetta kom skýrt fram hjá viðmælendum í 

rannsókn minni. Kennararnir kalla ákveðið eftir aukinni aðstoð við að aðlaga 

kennsluefni og námsumhverfi nemenda í kjölfar greininga. Aukin ráðgjöf á 

vettvangi og samstarf margra starfsstétta gæti þarna stutt verulega við kennara 

að mínu mati en eins og Ferguson o.fl. (2012, bls. 6–7) benda á fer betur á því 

að fjölbreyttur hópur fagfólks með ólíka þekkingu útfæri í sameiningu virkar 

og einstaklingssniðnar námsaðstæður. 

Samvinna kennara hefur aukist mikið á síðustu árum og aukin áhersla á 

opna starfshætti og samráð er til góðs ef marka má viðmælendur mína. 

Kennararnir í rannsókninni kváðust allir fá mikla ráðgjöf og stuðning frá 

samstarfsfólki og töldu það mjög mikilvægt. Þetta kom t.d. vel fram í máli 

viðmælanda míns sem kennir í teymisskóla. „ ... sú ráðgjöf sem ég fæ frá mínu 

fólki nýtist mun betur en ráðgjöf frá manneskju sem þekkir ekki til persónu 

barnsins.“ Kennararnir gátu leitað eftir ráðgjöf og stuðningi til annarra 

kennara, stjórnenda og annarra fagstétta innan skólans og töldu mikinn styrk 

felast í því.  Þessir aðilar sinna einnig ráðgjöf til nemenda og foreldra. 

Ráðgjafarnir bentu einnig á kosti þverfaglegra vinnubragða og teymisvinnu og 

töldu hana vænlega til árangurs með tilliti til skólastarfs í dag. Anna Kristín 

Sigurðardóttir (2013, bls. 47–50) bendir á að teymiskennsla sé einkar vel til 

þess fallin að rjúfa einangrun kennara. Aðrar nýlegar rannsóknir sýna einnig 

fram á kosti teymiskennslu í því augnamiði að koma til móts við ólíkar þarfir 

nemenda (Anna Steinunn Friðriksdóttir, 2015, bls. 43–78; Samband íslenskra 

sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2012, bls. 6). Hjá De Neve o.fl. 

(2014, bls. 36–38) sýndu niðurstöður að samábyrgð og sameiginleg ígrundun 

ýtti undir fjölbreytta kennsluhætti. Draga má þá ályktun að aukið samstarf 

kennara og teymiskennsla séu vinnubrögð sem leggja þarf höfuðáherslu á í 
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skólum. Hér skiptir máli í þessu sambandi að teymi séu þverfagleg og samsett 

af sérfræðingum með ólíka menntun og bakgrunn þar sem nemendahópurinn 

hefur svo fjölbreyttar þarfir og ég tel að það muni skila sér í betri 

vinnubrögðum og árangri. Það er umhugsunarvert að ekki sé lögð meiri áhersla 

á teymiskennslu í fleiri skólum en nú er gert. Upplifun mín er sú að algengara 

sé að unnið sé á þennan hátt á yngri stigum grunnskólans en þeim eldri. Ekki 

veit ég hvað veldur en mögulega vantar formlegra kerfi til að innleiða þessa 

kennsluhætti. Ljóst er að kennarar og annað fagfólk þarf öflugri handleiðslu, 

ráðgjöf og fræðslu um hvernig best sé að útfæra slík vinnubrögð svo best fari 

á þeim. Mikill mannauður og þekking er innan grunnskólanna en í niðurstöðum 

mínum kom fram sterkt ákall eftir fleiri sérfræðingum til starfa með kennurum 

inn í skólana, sérfræðingum með ólíka menntun og bakgrunn. Þetta geta verið 

fagstéttir eins og þroskaþjálfar, iðjuþjálfar, talmeinafræðingar og sálfræðingar. 

Sem þroskaþjálfi veit ég hve góðan grunn og þekkingu sú fagstétt hefur á 

allskyns sértækum vanda og þroskafrávikum og ég hef góða reynslu af því að 

starfa í teymi með kennurum. Auka mætti veg þeirrar stéttar innan 

grunnskólanna og nýta enn frekar í að sinna ráðgjöf til kennara. Þegar um 

þverfagleg teymi er að ræða er mikilvægt að gefa formlegan tíma til 

sameiginlegrar ígrundunar innan skóladagsins svo slíkt starf beri árangur.  

Í umfjöllun um lærdómssamfélög benda Owens og Valesky (2011, bls. 

214–215) á að í þeim spyrji hópurinn sig spurninga, sannreyni, safni gögnum 

og noti niðurstöðurnar til að bæta kennsluna. Slík vinnubrögð eru árangursrík 

samkvæmt reynslu minni af skólastarfi þar sem teymið settist niður í lok 

kennsludagsins og ræddi saman. Oftar en ekki var farið yfir vinnubrögð 

dagsins, hvað hefði betur mátt fara og hverju við gætum breytt til að koma enn 

betur til móts við þann fjölbreytta nemendahóp sem við bárum ábyrgð á. Mikill 

styrkur var fólginn í því fyrir teymið að við höfðum ekki allar sama faglega 

bakgrunn og tel ég að það geti dregið úr þörfinni fyrir ráðgjöf utanaðkomandi 

sérfræðinga að hafa fjölbreyttar fagstéttir starfandi inn í skólunum. Margar 

fagstéttir eru nú þegar starfandi í grunnskólunum en það þarf að finna leiðir til 

að nýta þekkingu og færni þeirra betur með því að auka ráðgefandi hlutverk 

þeirra og gera það víðfeðmara þannig að það nýtist fleirum en teyminu sem 

þær starfa í hverju sinni. 
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5.3 Ráðgjöfina nær vettvangi 

Það leiðarstef sem var hvað mest áberandi í niðurstöðum mínum var þörfin 

fyrir að fá ráðgjöfina nær vettvangi og inn í skólana. Viðmælendur mínir töluðu 

mikið um þetta. Kennurunum fannst ráðgjöfin of fjarlæg sér og í sumum 

tilvikum of stöðluð og einn kennaranna tók svo djúpt í árinni að segja að hún 

væri  stöðnuð. Einnig þótti ráðgjöfin of bundin greiningum. Orð eins 

viðmælenda míns endurspegla vel upplifun kennaranna að mínu mati. „Það er 

eiginlega ekkert nema bara greining skil og búið.“ 

Þetta leiðir hugann að því hvert markmið allra þessara greininga er og hvort 

þær séu allar nauðsynlegar. Að mínu mati er eitt af meginmarkmiðum 

greininganna að gefa kennurum, foreldrum og öðru fagfólki upplýsingar um 

hvað hægt sé að gera til að hjálpa barninu til að ganga sem best í daglegum 

athöfnum, leik og námi. Það virðist sem töluvert skorti á eftirfylgnina í kjölfar 

greininga og kennslufræðilega ráðgjöf varðandi það hvernig best sé að mæta 

þessum börnum. Fram kom hjá kennurunum að þá skorti stuðning og ráðgjöf 

varðandi það hvernig þeir eigi að aðlaga námsefni og námsaðstæður og sterkt 

ákall um að fá ráðgjafana inn í skólastofurnar til sín og nemenda. Boðleiðin 

þykir of löng og tímafrek eins og staðan er í dag. Ráðgjafarnir þurftu að sinna 

mörgum skólum og nemendum og höfðu því ekki tíma til að starfa eins mikið 

á vettvangi og þeir gjarnan vildu þó þeir verði greinilega varir við vaxandi ákall 

kennaranna eftir því. Þess ber að geta að meiri ánægja var meðal kennaranna 

með ráðgjöf vegna nýbúa en það sem einkenndi hana var að hún fór í meira 

mæli fram innan skólans en sérfræðiráðgjöfin. Einnig kom fram ánægja með 

almenna kennslufræðilega ráðgjöf og fræðslu til kennara. Mikill tími hjá 

sérfræðiþjónustunni virðist fara  í greiningar og skilafundi en eins og 

fræðimenn hafa bent á getur ofuráhersla á greiningar leitt til þess að lítill tími 

og svigrúm verði eftir til íhlutunar, kennslufræðilegrar ráðgjafar, eftirfylgni og 

aðlögunar á námsaðstæðum nemenda (Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 209; 

Lebeer o.fl., 2011, bls. 82–88).  

Einn áhrifaþáttur í þessu sambandi er án efa að úthlutun fjármagns til skóla 

miðast að stórum hluta við nemendur með greiningar og því viðheldur það 

kerfi áherslunni á greiningar í stað þess að áherslur sérfræðiþjónustunnar 

beinist að því að auka hæfni kennara til að mæta þörfum fjölbreytts 
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nemendahóps eins og fram hefur komið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2017, bls. 81, 93).  

Höfuðáhersla virðist vera á þá nemendur sem glíma við erfiðleika og hafa 

sértækar þarfir, þetta sýndu niðurstöður Kristínar Þ. Magnúsdóttur (2014, bls. 

43–54) og þetta kemur einnig fram í mínum niðurstöðum. Einn kennarinn 

orðaði þetta vel „Manni hættir svolítið til að líta á börnin sem þarf að ýta dálítið 

úr vör [...].“ Að mínu viti þarf að reyna að snúa þessari þróun við með 

einhverjum hætti og stuðla að því að bæta námsárangur allra nemenda og líðan. 

Eina leið til þess tel ég vera að innleiða enn frekar þverfagleg vinnubrögð og 

ráðgjöf á vettvangi, þannig tel ég að aukin yfirsýn yfir allan nemendahópinn 

náist og betur gangi að sinna því yfirgripsmikla starfi sem fram þarf að fara í 

skólastofu margbreytileikans. Kennarar búa yfir mikilli þekkingu en mín 

reynsla úr skólakerfinu sýnir að kennarar eru oft of hikandi við að hefja íhlutun 

áður en niðurstöður greiningar á vanda nemanda liggur fyrir. Það er ýmislegt 

hægt að gera þó barnið sé ekki komið með ákveðna greiningu.  

Í tillögum úttektarhóps á framkvæmd stefnu um skóla án aðgreiningar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2017, bls. 17) kemur fram að auka 

þurfi getu stuðningskerfa á öllum skólastigum til að laga námsumhverfið að 

menntun án aðgreiningar með heildstæðu framboði á ráðgjöf og stuðningi. 

Þessu er ég sammála og ég dreg þá ályktun af mínum niðurstöðum að 

nauðsynlegt sé að bæta töluvert í ráðgjafarþáttinn hjá sérfræðiþjónustunni, 

fjölga mætti ráðgjöfum og færa ráðgjöfina í meira mæli inn í skólana eins og 

þekkist víða erlendis. Skólaráðgjafi gæti ásamt kennurum verið lykilaðili við 

að bera kennsl á nemendur með andlega erfiðleika (Carlson og Kees, 2013, bls. 

211; Marsh, 2016, bls. 319–321) og slíkur starfsmaður gæti verið í fararbroddi 

varðandi samhæfingu á þjónustu við nemendur. Fram hefur komið að hæfni og 

hlutverk skólaráðgjafa er fjölbreytt og þeir geta bæði stutt við nemendur með 

margvíslegan bakgrunn, kennara og foreldra með ráðgjöf sinni eins og fram 

kemur í fræðunum (Slaten og Baskin, 2014, bls. 98–104; Küçük, 2016, bls. 

18–19).  

Erlendar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á gildi skólaráðgjafar (Hamilton-

Roberts, 2012, bls. 465–475; Parsons og Zhang, 2013, bls. 15) fyrir andlega 

heilsu nemenda, ástundun, námsáhuga og árangur. Brýnt viðfangsefni allra 

þeirra sem koma að þjónustu við ungmenni í dag er að vinna saman að bættri 

andlegri heilsu þeirra (Merikangas o.fl., 2010, bls. 38–43). 
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Í ljósi þess sem fram kemur í rannsókn minni þá dreg ég þær ályktanir að 

vel menntaðir skólaráðgjafar starfandi á vettvangi með kennurum og öðru 

fagfólki myndi vera nauðsynleg og dýrmæt viðbót við gott skólastarf hérlendis.   
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6. Lokaorð 

Í meistaraverkefni þessu hef ég leitast við að varpa ljósi á það hver reynsla og 

þörf umsjónarkennara er fyrir ráðgjöf í starfi. Rætt var við bæði kennara og 

ráðgjafa um upplifun þeirra af ráðgjafarþjónustunni eins og hún er í dag, 

kostum hennar og göllum ef einhverjir væru.  

Helstu niðurstöður eru þær að kennarar óska helst eftir ráðgjöf sem tengist 

námi og námsaðlögun fyrir nemendur með fjölbreyttar þarfir. Einnig þurfa þeir 

ráðgjöf vegna hegðunar og þátta sem tengjast líðan hjá nemendum. Þeir kalla 

eftir ráðgjöf nær vettvangi og vilja fá fleiri sérfræðinga til að starfa með sér að 

sameiginlegum markmiðum skólastarfs, nemendum til hagsbóta og velferðar.  

Mörkuð stefna í menntamálum leggur áherslu á skóla án aðgreiningar þar 

sem jafnrétti allra nemenda er í brennidepli og hver og einn nemandi fær 

tækifæri til að hámarka hæfni sína og árangur. Kennarar standa frammi fyrir 

stórum áskorunum í starfi og er ætlað að mæta margþættum þörfum fjölbreytts 

nemendahóps og foreldra. Styðja þarf kennara til þess að öðlast þá kunnáttu og 

færni sem þeir þurfa á að halda til að geta sinnt hlutverkum sínum sem best. 

Aukin áhersla á ráðgjöf inni í skólum tel ég vera árangursríka leið til þess. 

Greinilegt er að mestur tími sérfræðiþjónustunnar fer í greiningar á vanda 

nemenda, skil á niðurstöðum þeirra til kennara og tillögur að því hvernig best 

sé að vinna með nemandann í kjölfarið. Þarna tel ég vanta skólaráðgjafa með 

þar til gerða menntun til að starfa á vettvangi og taka við keflinu af 

sérfræðiþjónustunni. Skólaráðgjafinn gæti þá aðstoðað kennara við að fylgja 

málum eftir og stutt þá í að aðlaga námsumhverfi og námsefni. Einnig gæti 

slíkur ráðgjafi handleitt kennara í foreldrasamstarfi og sinnt fræðslu til 

starfsfólks skóla. Eftir að hafa unnið að verkefninu hefur skilningur minn á 

gildi ráðgjafar fyrir skólastarf aukist. Greinilega er brýn þörf á að huga betur 

að andlegri heilsu nemenda og veita þeim ráðgjöf á vetttvangi. Það tel ég að 

hefði ákveðið forvarnargildi og myndi vera samfélaginu til hagsbóta þegar til 

lengri tíma er litið.  

Niðurstöðurnar vekja upp ýmsar spurningar og tel ég í framtíðinni vera 

brýnt rannsóknarefni að kanna betur stuðningskerfi og sérfræðiþjónustu á 

öllum skólastigum með það að markmiði að efla hana og styrkja. Ég vonast til 

að þessi rannsókn megi verða liður í því. 
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Fylgiskjal 1 Viðtalsrammi 1 

Viðtalsrammi - kennarar 

 

1. Hver er bakgrunnur þinn? 

Nám, viðbótarnám og námskeið? 

Starfsreynsla? 

 

2. Getur þú sagt mér hvað fellst í starfi þínu sem umsjónarkennari? 

 

3. Á hvaða sviðum starfs þíns hefur þú helst leitað ráðgjafar síðustu ár? 

Getur þú nefnt dæmi? 

 

4. Getur þú lýst þeirri ráðgjöf sem þú færð sem umsjónarkennari? 

Hvers eðlis er ráðgjöfin? 

 

5. Hverjir veita þér ráðgjöf? 

Sérfræðingar innan/utan skóla? 

Samstarfsfólk? 

 

6. Á hvað sviðum starfs þíns þarfnast þú helst ráðgjafar? 

 

7. Hver er þín skoðun á ráðgjafarþjónustunni eins og hún er í dag? 

Kostir/gallar? 

 

8. Telur þú ráðgjöf við aðra vera hluta af starfi þínu? Ef svo er til 

hverra? 

Af hverju eða af hverju ekki? Til Nemenda? Foreldra? Samstarfsfólks? 

Annarra?  

 

9. Telur þú þig nógu vel í stakk búinn til þess að sinna ráðgjöf?  

Hvað varðar t.d. fræðilegan bakgrunn, þekkingu á leiðum og 

áherslum? 
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10. Telur þú að nemendur og foreldrar þurfi á ráðgjöf að halda? 

Ef svo er hvernig ráðgjöf þurfa þeir?  

Af hverju þurfa nemendur og foreldrar ráðgjöf? 

Hverjir sinna ráðgjöf til nemenda og foreldra í þínum skóla?  

 

11. Hvernig myndir þú skilgreina skólaráðgjöf og hvernig viltu sjá hana? 

Hvernig ráðgjafaþjónustu myndir þú vilja sjá eða fá? 

Fyrir þig? Nemendur þína? Foreldra þeirra? 

 

12. Hefur þú hugmyndir um nýjar leiðir og áherslur í ráðgjöf? 
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Fylgiskjal 2 Viðtalsrammi 2 

 

Viðtalsrammi - ráðgjafar 

 

1. Getur þú sagt mér frá bakgrunni þínum?  

Nám, viðbótarnám og námskeið? 

Starfsreynsla? 

Námskeið í ráðgjöf? 

 

2. Getur þú sagt mér í hverju starf þitt sem ráðgjafi fellst? 

 

3. Segðu mér frá ráðgjöf þinni til umsjónarkennara?  

Aðferð? Áherslur? 

 

4. Hver er þörf umsjónarkennara fyrir ráðgjöf í starfi að þínu mati? 

 

5. Hvað ræður því hvers eðlis sú ráðgjöf er sem þú veitir?  

 

6. Telur þú þig í stakk búinn til að sinna þeirri ráðgjöf sem þörf er 

á innan grunnskólans? 

 

7. Hverjir veita ráðgjöf inn í grunnskólana í dag? 

Getur þú nefnt mér dæmi? 

 

8. Hver er þín skoðun á ráðgjafarþjónustunni eins og hún er í dag? 

Kostir/gallar? 

 

9. Telur þú að nemendur og foreldrar þurfi á ráðgjöf að halda 

Ef svo er af hverju?  

Sinnir þú ráðgjöf til nemenda og foreldra? 

10. Hvernig myndir þú skilgreina skólaráðgjöf og hvernig viltu sjá 

hana? 

 

11. Hefur þú hugmyndir um nýjar leiðir og áherslur í ráðgjöf? 
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Fylgiskjal 3 kynningarbréf um rannsóknina 

Kynningarbréf til þátttakenda 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar 

Hver er reynsla og þörf umsjónarkennara fyrir ráðgjöf?  

Hver er reynsla ráðgjafa af þörf umsjónarkennara fyrir ráðgjöf? 

Ágæti viðtakandi  

Ég undirrituð, umsjónarkennari við Síðuskóla og nemi í framhaldsnámi við 

Háskólann á Akureyri er um þessar mundir að vinna að meistaraverkefni mínu 

á menntavísindasviði með áherslu á  sérkennslu.  Um er að ræða rannsókn þar 

sem tekin verða viðtöl við sex umsjónarkennara í grunnskólum á stór 

Eyjafjarðarsvæðinu og þrjá sérfræðinga sem sinna ráðgjöf til kennara 

grunnskólans. Með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni í rannsókninni. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að rýna í reynslu kennara og ráðgjafa af þeirri 

ráðgjöf sem veitt er í dag til umsjónarkennara á Eyjafjarðarsvæðinu en 

markmið hennar er að kanna hvort þörf er á frekari stuðningi og ráðgjöf til 

kennara og þá hvernig? 

Um er að ræða eigindlega rannsóknaraðferð sem byggir á gagnasöfnun með 

viðtölum við einstaklinga sem hafa reynslu af rannsóknarefninu. 

Viðtalið mun taka um 40 mínútur en það verður hljóðritað og eftir að það 

hefur verið afritað orðrétt verður upptökunni eytt. Nöfnum og staðarháttum 

verður breytt í afrituninni þannig að ekki verður hægt að rekja niðurstöður 

rannsóknarinnar til þín eða þeirra sem þú fjallar um. Fyllsta öryggis verður 

gætt við varðveislu gagna og þér heitið trúnaði og nafnleynd. Þér er frjálst að 

hætta þátttöku hvenær sem er án fyrirvara. Kjósir þú að hætta þátttöku mun 

það ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. Einnig er þér heimilt að neita að 

svara einstökum spurningum í rannsókninni. Rannsóknin hefur verið tilkynnt 

til persónuverndar og fræðslustjórans á Akureyri. Leiðbeinendur mínir við 

gerð þessa verkefnis eru þær María Steingrímsdóttir maria@unak.is og Dr. 

Jórunn Elídóttir je@unak.is 

 

Með bestu kveðju, 

Margrét Bergmann Tómasdóttir 

sími: 8699144 

margretberg@akmennt.is 

mailto:maria@unak.is
mailto:je@unak.is
mailto:ha130273@unak.is
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Fylgiskjal 4 Upplýst samþykki 

Samþykkisyfirlýsing 

vegna rannsóknarinnar  

• Hver er reynsla og þörf umsjónarkennara fyrir 

ráðgjöf? 

 

• Hver er reynsla ráðgjafa af þörf umsjónarkennara 

fyrir ráðgjöf? 

 

 

 

Ég undirrituð/aður hef lesið kynningu á umræddri rannsókn og samþykki 

að taka þátt í henni eins og henni er lýst. 

 

Virðingarfyllst 

 

Nafn og dags. 

 

_________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 5 Tilkynning til Persónuverndar um vinnslu persónuupplýsinga 

 

 

 


