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Útdráttur 

Flest teljum við að það sé mikilvægt að stuðla að vellíðan og velferð barna. Rannsóknir og 

kenningar undirstrika einnig mikilvægi þess að börn búi við viðunandi aðstæður og hugað 

sé að velferð þeirra. Það er þó ekki nóg að við séum sammála um þetta mikilvægi, það 

þarf einnig að sjá til þess að því sé fylgt eftir. Markmiðið með þessari rannsókn var að 

svara spurningunni hver ber ábyrgð á velferð nemenda út frá lögum um grunnskóla nr. 

91/2008. Framkvæmd var innihaldsgreining á lögum um grunnskóla með það að 

markmiði að svara þessari spurningu. Niðurstöður innihaldsgreiningarinnar leiddu í ljós 

að ábyrgð á velferð nemenda er dreifð milli nokkurra stofnana og starfsfólks skóla og að 

það er enginn einn ábyrgðaraðili sem fylgist með því að skólinn og starfsfólk hans séu að 

sinna ábyrgðarskyldum sínum gagnvart velferð nemenda. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi var Dr. Sigrún Harðardóttir, lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla 

Íslands. Henni vil ég þakka kærlega fyrir góða leiðsögn og aðstoð. Kærar þakkir fær systir 

mín, Marta Gunnarsdóttir, fyrir yfirlestur á ritgerðinni. Einnig fær konan mín, Sólveig Rós, 

kærar þakkir fyrir yfirlestur, þolinmæði og aðstoð á meðan á skrifum stóð.  
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1 Inngangur 
Velferð barna er mikilvægt rannsóknarefni. Velferð er hins vegar flókið hugtak sem snertir 

marga þætti lífsins og því getur reynst erfitt að rannsaka það. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að svara spurningunni um það hver ber ábyrgð á velferð barna í grunnskólum út frá 

lögum um grunnskóla. Ástæðan fyrir að þetta efni varð fyrir valinu hjá mér er að ég hef 

áhuga á að sérhæfa mig í skólafélagsráðgjöf og velferð nemenda í grunnskólum er mér 

hugleikin. Einnig langaði mig til þess að gera rannsókn og mér finnst áhugavert að grúska 

í lögum og lagafrumvörpum.  

Rannsóknarspurningin í þessu verkefni var: Hver ber ábyrgð á velferð barna í 

grunnskólum? Til þess að svara spurningunni var innihaldsgreiningu beitt. Gögnin sem 

voru innihaldsgreind í þessari rannsókn voru lög um grunnskóla nr. 91/2008. Þegar kemur 

að eins flóknu hugtaki eins og velferð þá getur spurning sem lítur í fyrstu út fyrir að vera 

einföld reynst þrautinni þyngri að svara. Til þess að framkvæma innihaldsgreininguna þarf 

fyrst að skilgreina hvað er átt við með hugtakinu velferð í þessu samhengi.  

1.1 Skilgreining á hugtakinu velferð 

Hér verður gerð grein fyrir hugtakinu velferð sem er lykilhugtak í þessari ritgerð. Í 

rannsókn sem þessari er mikilvægt að orð og hugtök sem verið er að fjalla um séu vel 

skilgreind. Þetta er gert til þess að auka við ytra réttmæti eða yfirfærslugildi 

rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Hugtakamyndun (e. conceptualizing) er einnig mikilvægur liður í að auka gæði 

rannsóknarinnar. Hugtakamyndun er það ferli að skilgreina hvað er átt við með 

hugtökunum sem notuð eru og það er gert með því að skoða fyrri þekkingu og notkun 

svipaðra hugtaka í tengdum fræðum (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013). Hér verður 

byrjað á að skoða hin ýmsu sjónarhorn á hugtakinu velferð. 

Velferð. Hugtakið velferð er skilgreint af landlæknisembættinu sem almennt hugtak 

sem spannar öll svið mannlífs. Þar segir að manneskja sem talið er að lifi góðu lífi búi við  

góða andlega, líkamlega og félagslega velferð (Embætti landlæknis, 2013). 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir velferð eða andlega heilsu sem það ástand 

þegar manneskja getur látið rætast úr mögulegum hæfileikum sínum, getur ráðið við 

eðlilegt álag sem fylgir daglegu lífi, getur lagt sitt af mörkum og getur gefið af sér í 
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samfélaginu. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin leggur einnig áherslu á að velferð sé hluti 

af góðri heilsu (World health organization, 2014).  

Í vefriti um heilbrigði og velferð sem er einn af sex grunnþáttum menntunar í 

aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla sem voru gefnar út árið 2011 kom fram að 

erfitt sé að finna hlutbundna skilgreiningu á velferð þar sem hugtakið miðast út frá 

menningu og samhengi sem ríkjandi er á hverjum tíma (Margrét Héðinsdóttir, Fanný 

Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013. Engu að síður leitast höfundar vefritsins við 

að útskýra hvað átt er við með hugtakinu velferð. Þar er hugtakinu velferð skipt í þrjá 

þætti; huglæga, efnislega og félagslega velferð. Hver þáttur snertir mismunandi atriði og 

áherslur. Undir huglæga þættinum eru atriði sem tengjast gildum og skynjun, undir 

efnislega þættinum eru atriði sem tengjast efnislegum gæðum og möguleikum í daglegu 

lífi og undir félagslega þættinum eru atriði sem tengjast félagslegu öryggi, félagslegum 

áhrifum og persónulegu tengslaneti (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013). Við framkvæmd 

innihaldsgreiningarinnar í þessari rannsókn voru ofangreindir þættir hafðir til hliðsjónar. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt niður í sjö kafla. Í öðrum kafla er  lagalegt umhvefi skoðað með því að 

fjalla lítilega um Stjórnarskrá Íslands, Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Barnalög nr. 

76/2003. Einnig er farið stuttlega yfir sögu og þróun laga um skólaskyldu á Íslandi. Í þriðja 

kafla er fjallað um mikilvægi velferðar barna. Gerð verður grein fyrir þremur þekktum 

kenningum um þroska og sálfélagslega líðan barna á þeim aldursskeiðum sem spanna 

grunnskólagöngu. Kenningarnar sem  teknar verða fyrir í þessari ritgerð eru 

vistfræðikenning Urie Bronfenbrenners, lífsskeiðakenning Erik H. Erikson og 

tengslakenningar John Bowlby og Mary Ainsworth. Í fjórða kafla er fjallað um 

félagsráðgjöf og hvernig hún tengist velferð barna. Einnig verður fjallað um gagnreyndar 

vinnuaðferðir og málstjórn. Í fimmta kafla er fjallað um innihaldsgreiningu, en það er 

aðferðin sem notuð var í þessari rannsókn. Í kaflanum verður gerð grein fyrir hvernig 

henni var beitt við gerð rannsóknarinnar í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningunni. 

Þar á eftir, í kafla sex, verður greint frá niðurstöðum innihaldsgreiningar á lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 hvað varðar ábyrgð á velferð nemenda. Í sjöunda og síðasta kafla 

eru svo niðurstöður innihaldsgreiningarinnar ræddar, ályktanir dregnar af þeim og þær 
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settar í samhengi við kenningarnar og vinnuaðferðirnar sem fjallað er um í þriðja og fjórða 

kafla. 
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2 Lög og reglugerðir um grunnskóla 
Í þessum kafla er fjallað stuttlega um Stjórnarskrá Íslands, Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna og Barnalög nr. 76/2003 í þeim tilgangi að fá yfirsýn yfir lögbundnar skyldur 

íslenska ríkisins varðandi velferð barna. Einnig verður gerð grein fyrir sögu og þróun laga 

um skólaskyldu á Íslandi til að skýra það umhverfi sem grunnskólar starfa í og þar af 

leiðandi skilja betur hvaða hlutverk velferð gegnir þar. 

2.1 Lögbundnar skyldur 

Í Stjórnarskrá Íslands stendur að tryggja þurfi í lögum að börn búi við þá vernd og 

umönnun sem velferð þeirra krefst (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). 

Almenn lög mega ekki stangast á við Stjórnarskrána og ekki er hægt að breyta henni með 

almennum lögum (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Stjórnarskráin lögfestir því að tryggja þurfi 

velferð barna. 

Barnasáttmálinn er annað mikilvægt skjal sem hefur áhrif á lagalega stöðu barna á 

Íslandi. Hann var samþykktur árið 1989 af Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna en það er 

ein af sex stofnunum Sameinuðu þjóðanna og eina stofnunin þar sem öll aðildarríki hafa 

jafnan rétt, það er að segja hvert aðildarríki hefur eitt atkvæði. Allsherjarþingið er haldið 

á hverju ári í september (United Nations, e.d.) Í lok árs 1989 samþykkti Allsherjarþingið 

samning um réttindi barnsins sem er formlegt heiti Barnasáttmálans. Barnasáttmálinn var 

undirritaður af Íslands hálfu árið 1990 og árið 1992 gaf ríkistjórn Íslands heimild til að 

fullgilda sáttmálann svo hann öðlaðist gildi innan íslenskrar löggjafar. Barnasáttmálinn var 

síðan lögfestur hér á landi árið 2013 (Umboðsmaður barna, e.d.). Í Barnasáttmálanum er 

lögð krafa á aðildarríki að tryggja nauðsynlegar ráðstafanir innan stjórnsýslu og löggjafar 

með það að markmiði að börnum sé tryggð sú vernd og umönnun sem krafist er til þess 

að stuðla að velferð þeirra (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

18/1992). Á Íslandi hefur umboðsmaður barna meðal annars það hlutverk að stuðla að 

því samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins sé virtur (lög um umboðsmann 

barna nr. 83/1994).  

Þegar kemur að almennum íslenskum lögum þá er helst að nefna Barnalög nr. 

76/2003 en þau kveða á um skyldur forsjárforeldra gagnvart börnum sínum. Þar er meðal 

annars tekið fram að foreldrar eigi að sýna barni sínu umhyggju og virðingu, vernda það 
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gegn ofbeldi  og sjá til þess að það fá menntun og starfsþjálfun við hæfi. Foreldrar bera 

ábyrgð á börnum sem eru í þeirra forsjá (Barnalög nr. 76/2003). 

Núgildandi lög um grunnskóla á Íslandi eru frá árinu 2008. Fjallað er um markmið 

laganna í 2. gr 1. kafla og þar kemur meðal annars fram að grunnskólinn eigi að leitast við 

að haga störfum sínum þannig að tekið sé mið af stöðu og þörfum nemenda. Einnig á 

grunnskólinn að leitast við að störf hans stuðli að þroska, velferð og menntun hvers 

nemanda (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í 3. gr reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum (nr. 1040/2011) stendur að starfsfólk skóla eigi alltaf að 

huga að velferð nemenda og reyna að tryggja að nemendur upplifi vellíðan, öryggi og 

vinnufrið til þess að stuðla að því að nemendur njóti skólagöngunnar. Í 11. gr sömu 

reglugerðar segir: 

Veita skal nemendum stuðning sýni þeir af sér óæskilega hegðun og/eða slaka 
ástundun og leitast við að koma skólagöngu þeirra í viðunandi horf í samstarfi við 
foreldra. Taka skal tillit til aðstæðna og þarfa nemenda og stuðla að alhliða þroska, 
velferð og menntun hvers og eins (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 
skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011). 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti sér um að gefa út aðalnámskrá grunnskóla sem 

hefur ígildi reglugerðar og kveður á um útfærslu á lögum um grunnskóla. Hlutverk 

aðalnámskrár er meðal annars það að tryggja nemendum nám sem er í samræmi við lög 

og menntastefnu í landinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Á haustmánuðum 2018 hófst 

vinna við gerð nýrrar menntastefnu fyrir Ísland til ársins 2030 og þar eru velferðarmál 

meðal þess sem er í forgrunni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018). 

Af þessari stuttu samantekt sést að hin ýmsu lög og reglugerðir snerta velferð barna, 

allt frá Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna til aðalnámskrár íslenskra grunnskóla. Þessi 

upptalning er þó ekki tæmandi á lagalegu umhverfi íslenskra barna eða nemenda.  

2.2 Saga skólaskyldu á Íslandi 

Árið 1907 voru sett ný fræðslulög á Íslandi og með þeim var búið að lögfesta það að 10 – 

14 ára börn væru skyldug til að sækja skóla sem átti að vera þeim að kostnaðarlausu. Það 

var á ábyrgð foreldra að kenna börnum að lesa frá 7 ára aldri (Leifur Reynisson, 2014). 

Með setningu þessara laga var í fyrsta sinn á Íslandi komin heildstæð löggjöf um 

almenningsfræðslu. Löggjöfin var byggð á hugmyndafræðilegum grunni sem var að mestu 

mótaður af Guðmundi Finnbogasyni, en hann hafði á árunum 1903 – 1905 verið ráðgjafi 
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Alþingis í menntamálum og meðal annars gert úttekt á fræðslumálum á landinu. 

Guðmundur kynnti sér með hvað hætti almenningsfræðslu væri háttað í nágrannalöndum 

Íslands og fékk til þess styrk frá Alþingi. Guðmundur samdi frumvarp að fræðslulögum 

sem var samþykkt á Alþingi 1907, þó með nokkrum breytingum (Ólafur Páll Jónsson, 2014; 

Jörgen Pind, 2011). 

Næstu heildarlög um fræðslu barna voru sett árið 1946. Á þessum tíma var nýlegt 

sjálfstæði og lýðræði Íslendinga fólki hugleikið og menntamálin báru þess merki (Ólafur 

Páll Jónsson, 2014). Í nýju fræðslulögunum var lögfest að börn á aldrinum 7 – 15 ára væru 

fræðsluskyld og átti fræðslan að vera þeim að kostnaðarlausu. Einnig var tekið fram í 

þessum lögum að heimilisfaðir barns á aldrinum 7 – 13 ára bæri ábyrgð á því að það hlyti 

lögmælta fræðslu (Edda Jóhannesdóttir og Sólbjörg Harðardóttir, e.d.). 

Árið 1974 voru samþykkt heildarlög um fræðslu barna. Í þeim lögum var skólinn 

nefndur grunnskóli en það orð tók við af barna- og gagnfræðaskólum. Með þessum lögum 

komu fram umfangsmiklar breytingar á náminu og kennsluháttum (Ólafur Páll Jónsson, 

2014). Samkvæmt þeim lögum var skólaskyldualdurinn 7 – 16 ára. Hlutverk grunnskólans 

kemur fram í 2. gr laganna en þar segir meðal annars: „Grunnskólinn skal leitast við að 

haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða 

þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins” (lög um grunnskóla nr. 63/1974). 

Árið 1991 voru samþykktar breytingar á lögum um grunnskóla og var þá lögfest að 

skólaskylda væri 10 ár eða fyrir börn og unglinga 6 – 16 ára. Með þeim lögum var einnig 

stefnt að því að allir skólar yrðu einsetnir og að börn ættu kost á skólamáltíð á skólatíma 

(lög um grunnskóla nr. 49/1991). Árið 1995 voru samþykkt ný lög um grunnskóla og voru 

þá skólamál færð frá ríkinu til sveitarfélaga. Jafnframt var í lögum þessum lögð áhersla á 

að námsmat væri samræmt (Ólafur Páll Jónsson, 2014; lög um grunnskóla nr. 66/1995). 

Núgildandi lög um grunnskóla nr. 91/2008 tóku gildi 1. júlí 2008. Fyrir gerð 

frumvarpsins skipaði þáverandi menntamálaráðherra nefnd sem hafði það markmið að 

leggja fram tillögu um endurskoðun laganna frá 1995 og skilaði sú nefnd áfangaskýrslu til 

ráðherra í október 2006. Í áfangaskýrslunni kemur meðal annars fram að lög um 

grunnskóla nr. 66/1995 hafi ekki með skýrum hætti haft velferð barna að 

grundvallarmarkmiði og nauðsynlegt sé að hafa velferð barna að leiðarljósi í nýjum lögum 

(Menntamálaráðuneyti, 2006). Í athugasemdum við frumvarp til nýrra grunnskólalaga 
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kemur síðan fram að velferð barna sé grundvallaratriði í starfi grunnskóla. Í 

athugasemdum við sama frumvarp stendur einnig að að nemendur skuli hafa rétt til að 

koma sjónarmiðum sínum á framfæri hvað varðar námsumhverfi, tilhögun náms og 

fyrirkomulag skólastarfsins. Þá kemur einnig fram að nemendum beri skylda til að hlíta 

reglum, fara eftir fyrirmælum og taka ábyrgð á námi sínu. Með lögum um grunnskóla nr. 

91/2008 var lagt til að skóli án aðgreiningar verði lögfestur til að tryggja að skólinn gæti 

komið til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda og að öllum börnum yrði veitt 

þjónusta við hæfi (Þingskjal nr. 319/2007-2008).  

Ofangreind áhersla á að veita nemendum einstaklingsbundna þjónustu byggða á 

þeirra þörfum og veita þeim þjónustu við hæfi á meðal annars rætur að rekja til 

Salamanca-yfirlýsingarinnar. Árið 1994 var haldin ráðstefna af menningarmálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) og spænska menntamálaráðuneytinu í Salamanca á 

Spáni. Ráðstefnuna sóttu fulltrúar 92 ríkja, þar á meðal voru fulltrúar frá Íslandi, auk 25 

alþjóðasamtaka. Á ráðstefnunni voru bæði yfirlýsing og rammaáætlun um aðgerðir vegna 

kennslu nemenda með sérþarfir samþykkt. Að baki Salamanca-yfirlýsingarinnar liggja 

hugmyndir um að fjölbreytileikinn sé eðlilegur hluti af lífinu og að menntastefna eigi að 

laga sig að þörfum barna (Menntamálaráðuneytið, 1995). Í dag er velferð orðið eitt af 

grundvallaratriðum í starfi grunnskóla og verður áfram lögð áhersla á velferð við gerð 

nýrrar menntastefnu á Íslandi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018).  

Í þessum kafla var farið stuttlega yfir Stjórnarskrá Íslands, Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna og barnalög nr. 76/2003 sem snerta velferð barna. Einnig var farið yfir sögu og 

þróun laga um skólaskyldu á Íslandi og tæpt á hugmyndafræðilegum grunni skóla án 

aðgreiningar sem íslensk menntastefna byggir á. Næsti kafli fjallar um kenningar og 

rannsóknir sem snerta sálfélagslega líðan og þroska barna sem eru mikilvægir þættir í 

velferð barna. 
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3 Fræðilegt yfirlit 
Í þessum kafla er fjallað um mikilvægi þess að börn búi við góð skilyrði til þess að stuðla 

að góðum sálfélagslegum þroska þeirra. Farið verður yfir þrjár þekktar kenningar um 

sálfélagslega líðan og þroska barna á þeim aldursskeiðum sem spanna grunnskólagöngu. 

Kenningarnar sem  teknar verða fyrir í þessari ritgerð eru vistfræðikenning Urie 

Bronfenbrenner, lífsskeiðakenning Erik H. Erikson og tengslakenningar John Bowlby og 

Mary Ainsworth. 

3.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Urie Bronfenbrenner fæddist í Rússlandi árið 1917. Hann flutti með fjölskyldu sinni til 

Bandaríkjanna sex ára að aldri þar sem hann lærði seinna þroskasálfræði. Bronfenbrenner 

er best þekktur fyrir að setja fram vistfræðikenningu sem kennd er við hann (Zierten og 

Gilstrap, 2016, 24. ágúst). Vistfræðikenning Bronfenbrenner sýnir fram á það að 

nauðsynlegt sé að taka tillit til allra kerfa sem snerta börn til þess að hægt sé að greina 

áhrifaþætti í þroska þeirra. Kenningin skiptir umhverfi fólks í fimm kerfi, eins og sést á 

mynd 1. Kerfin hafa misjöfn og mismikil áhrif á manneskjuna en hafa þó öll víxlverkandi 

áhrif á hvert annað sem og á manneskjuna. Þegar þroskaferli barns er skoðað er mikilvægt 

að hafa í huga samspilið milli barnsins og umhverfisins sem og þá flóknu víxlverkun sem á 

sér stað milli kerfanna. Börn þroskast ekki í tómarúmi án aðkomu annarra 

(Bronfenbrenner, 1994). 

Mynd 1 Líkan Urie Bronfenbrenner af kerfunum fimm (Sigrún 
Harðardóttir, 2015) 
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Undir nærkerfið (e. microsystem) falla þeir hópar sem hafa mest áhrif og samskipti 

við manneskjuna. Fjölskyldan er mikilvægust í þroskaferli barna en fyrir utan hana eru 

stofnanir sem barnið tilheyrir sem hafa ein mestu áhrif í þroskaferlinu. Dæmi um stofnanir 

sem barnið tilheyrir eru skóli og leikskóli (Bronfenbrenner, 1979). Bronfenbrenner nefnir 

að það sé mikilvægt að samskipti foreldra og skóla séu góð og að það stuðli að góðri 

aðlögun og bættum námsárangri. Hann bendir þó á að rannsóknir á þessu séu fremur 

einhliða. Megináhersla hafi verið lögð á að rannsaka áhrif samstarfs foreldra og skóla á 

líðan og árangur barna í skólanum. Minni áhersla hafi verið lögð á að rannsaka áhrif 

samstarfs foreldra og skóla á líðan barna heima við og áhrif þess á heimilislífið 

(Bronfenbrenner, 1986). 

3.2 Lífsskeiðakenning Erikson 

Á seinni hluta 20. aldar setti Erik H. Erikson fram kenningu sína um sálfélagslega þroska 

mannsins sem nær yfir alla ævina. Erikson lærði hjá Önnu Freud og er kenning hans að 

hluta til byggð á hvatakenningu Sigmund Freud. Erikson þróaði kenninguna í samstarfi við 

konu sína, Joan Erikson. Í þroskakenningu Erikson er mannsævinni skipt í átta 

sálarþroskaskeið og leggur Erikson meiri áherslu á áhrif menningar og félagslegs 

umhverfis en Freud gerði. Erikson lagði áherslu á það að einstaklingsbundinn munur væri 

á því á hvaða aldri hvert þroskaskeið ætti sér stað og því væri ekki hægt að setja fasta 

tímaröð á þroskann (Erikson, 1977; Newman og Newman, 2012). Samkvæmt kenningu 

Erikson fylgir hverju þroskaskeiði ákveðið þroskaverkefni sem manneskjan tekst á við. 

Farsæl lausn á þeim verkefnum gerir það að verkum að fólki gengur betur að takast á við 

þroskaverkefni næstu þroskaskeiða (Newman og Newman, 2012). 

Samkvæmt kenningu Erikson snúa fyrstu ár barns um að læra að treysta og þar gegnir 

móðir, eða annar frumumönnunaraðili, lykilhlutverki í tilfinningalegri aðlögun barnsins. 

Næstu stig snúast um að stuðla að auknu sjálfsöryggi barnsins og ýta undir frumkvæði 

þess og þar eru foreldrar og fjölskylda ennþá í lykilhlutverki við að veita stuðning í þessum 

verkefnum. Þegar barnið er komið á skólaaldur er mikilvægt fyrir barnið að upplifa að það 

sé duglegt og að það trúi á eigin færni. Á þessu stigi er skólinn kominn í lykilstöðu til að 

veita þann stuðning sem barnið þarf. Þá er mikilvægt að barnið fái tækifæri til þess að 

takast á við og leysa viðeigandi verkefni án þess að upplifa erfiðleika og mistök sem tap. 

Skólinn þarf  því að koma til móts við einstaklingsbundnar þarfir barna til að styðja við 
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æskilegan þroska þeirra. Við upphaf kynþroska fara unglingar að prófa sig áfram í 

mismunandi hlutverkum til þess að þróa sjálfsmynd sína og fara þá meira að reiða sig á 

jafningja og aðrar fyrirmyndir (Erikson, 1977; Sigrún Harðardóttir, 2015). Kenning Erikson 

er þó ekki yfir gagnrýni hafin, til dæmis bendir Gilligan (2003) á það að kenningin taki 

frekar mið af þroska stráka en stelpna. Aðrir vilja þó meina að sú gagnrýni sé ekki á rökum 

reist (Horst, 1995). Sú umræða er út fyrir efni þessar ritgerðar en mikilvægt er að hafa í 

huga að ofangreindar kenningar hafa sína kosti og galla. 

3.3 Tengslakenningar 

John Bowlby var breskur geðlæknir sem þróaði tengslakenningu út frá rannsóknum sínum 

á munaðarleysingjum í seinni heimsstyrjöldinni (Jarolmen, 2014). Bowlby var síðan 

fenginn af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni árið 1950 til þessa að rannsaka áhrif 

ófullnægjandi umönnunar móður á ungabörn. Út frá rannsóknum sínum dró Bowlby þá 

ályktun að barn myndi ekki bara tengsl við móður sína vegna þess að hún sinnir 

grunnþörfum þess heldur myndar það jafnframt tengsl við umönnunaraðila sem veitir 

barninu öryggi. Ungabörn þróa með sér frumtengsl við þann umönnunaraðila sem veitir 

þeim innra öryggi, yfirleitt myndast frumtengsl við móður en þau geta einnig myndast við 

aðra umönnunaraðila. Þegar barnið eldist og þroskast myndar það síðan tengsl við fleiri, 

til dæmis systkini, vini og kennara. Ungabörn sem ná ekki að mynda örugg frumtengsl við 

umönnunaraðila geta síðar meir átt við sálfélagslegan vanda að stríða. Það getur það leitt 

til erfiðleika við að mynda heilbrigð tengsl síðar á ævinni samkvæmt kenningum Bowlby 

(Bowlby, 1988). 

Bandaríski þroskasálfræðingurinn Mary Ainsworth var samstarfskona Bowlby og 

þróaði kenningar hans áfram með sérstaka áherslu á óörugga tengslamyndun. Ainsworth 

gerði rannsókn þar sem hún skoðaði viðbrögð barns við aðskilnaði frá móður sinni. Hún 

hannaði til þess tilraun sem hún nefndi The strange-situation procedure. Í tilrauninni var 

farið í gegnum nokkur stig, þar sem ætla mátti að fyrsta stigið væri minnst streituvaldandi 

fyrir barnið og urðu stigin síðan meira streituvaldandi fyrir barnið þegar leið á tilraunina. 

Í fyrstu var barnið eitt í herbergi með móður sinni og fylgst var með hvort barnið var viljugt 

til að skoða sig um. Síðan kom ókunnug manneskja inn í herbergið en móðirin var ennþá 

til staðar. Eftir það fór móðirin úr herberginu og skildi barnið eftir í nokkrar mínútur. Því 

næst kom móðirin aftur og ókunnuga manneskjan fór og var þá móðirinni sagt að róa 
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barnið niður og fá það til þess að leika sér aftur. Því næst var barnið eitt eftir í ókunnum 

aðstæðum. Til þess að meta hvort það var meira streituvaldandi fyrir barnið að vera eitt í 

ókunnum aðstæðum eða í kringum ókunnuga manneskju var ókunnuga manneskjan 

fengin til þess að koma aftur í herbergið á undan móðirinni (Ainsworth, Blehar, Waters og 

Wall, 1978). Niðurstaða Ainsworth var að viðbrögð barnanna væri hægt að flokka í þrjá 

flokka, einn flokkurinn var örugg tengsl (secure attachment) en hinir tveir flokkarnir voru 

mismunandi tegundir óöruggra tengsla; forðunartengsl (anxious-avoidant) og tvíbend 

tengsl (anxious-ambivalent). Ainsworth hélt því fram að með því að flokka viðbrögð 

barnanna gæti hún sagt til um uppeldisaðferðir mæðra þeirra (Ainsworth, 1979; 

Ainsworth o.fl., 1978). Main og Solomon (1986) komust síðar að því að sum börn pössuðu 

ekki í þessa þrjá flokka og lögðu til fjórða flokkinn, ringluð tengsl (anxious disorganized-

disoriented). 

Ainsworth flokkaði geðtengsl barnanna við mæður sínar eftir viðbrögðum þeirra í 

rannsókn sinni, strange-situation procedure. Það sem einkennir örugg tengsl er að barnið 

er tilbúið til að fara úr fangi móður sinnar og skoða sig um í nýjum aðstæðum en fylgist 

grannt með móður sinni og fer af og til aftur til hennar. Ef ókunnug manneskja kemur inn 

eru þau vör um sig en róleg í nærveru móður sinnar og ef móðirin fer kemst barnið í 

uppnám. Það er þó auðvelt að róa þau niður þegar móðirin kemur aftur. Einkenni 

forðunartengsla er að barn er viljugt til þess að skoða sig um og lætur sig ekkert varða um 

það hvort það komi ókunnug manneskja eða móðir þess fer frá því. Þau virðast áhugalaus 

um móður sína. Ef barnið sýnir blöndu af viðbrögðum við þessum aðstæðum er talað um 

að þau hafi tvíbend tengsl. Börn sem sýna tvíbend tengsl eru óviljug til að skoða sig um, 

mjög ósátt ef ókunnug manneskja kemur og komast í mikið uppnám ef móðir þess fer. 

Þegar móðirin kemur aftur er mjög erfitt að róa þau niður, þau sýna bæði vilja til þess að 

vera í fangi móður sinnar en einnig að ýta henni frá sér. Börn með ringluð tengsl virðast 

ekki geta ákveðið hvernig þau eiga að bregðast við þessum aðstæðum og virðast hrædd 

og sýna einkenni þunglyndis (Ciccarelli og White, 2014). 

Ofangreindar kenningar sýna allar fram á mikilvægi þess að börn búi við öryggi og góð 

geðtengsl. Börn sem ná að mynda heilbrigð og örugg tengsl eru betur í stakk búin til að 

takast á við þau sálfélagslegu verkefni sem bíða þeirra á lífsleiðinni. Bowlby bjó til 

hugtakið örugg höfn (e. secure base) til að lýsa því þegar barn býr við þetta öryggi og getur 
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því óhrætt kannað umhverfi sitt, því það veit að sá aðili sem það hefur myndað frumtengsl 

við verður til staðar fyrir það. Skólinn getur verið þessi örugga höfn fyrir barn ef það hefur 

ekki þetta öryggi annars staðar (Jarolmen, 2014).  

Í þessum kafla var fjallað um þrjár þekktar kenningar um sálfélagslega líðan og þroska 

barna á þeim aldursskeiðum sem spanna grunnskólagöngu. Í næsta kafla verður fjallað 

um félagsráðgjöf og tengsl hennar við velferð barna. Einnig verður umfjöllun um 

gagnreyndar aðferðir, málstjórn og heildarsýn.  
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4 Vinnuaðferðir félagsráðgjafa 
Í þessum kafla verður fjallað um félagsráðgjöf og hvernig hún tengist velferð barna. Einnig 

verður fjallað um gagnreyndar vinnuaðferðir og málstjórn, en það eru tvær af 

vinnuaðferðum félagsráðgjafa. Leitast verður við að tengja fræðilegu umfjöllunina hér að 

framan við vinnuaðferðir félagsráðgjafa.

4.1 Félagráðgjöf 

Alþjóðasamtök félagsráðgjafa IFSW (International federation of social workers) hefur 

samþykkt alþjóðalega skilgreiningu á félagsráðgjöf. Í skilgreiningunni kemur fram að 

félagsráðgjöf sé bæði faggrein og fræðigrein og að hún stuðli meðal annars að 

samfélagslegum breytingum og valdeflingu. Félagsráðgjöfum er ætlað að hafa í huga 

félagslegt réttlæti og mannréttindi í sínu starfi sem og virðingu fyrir fjölbreytileika fólks. 

Með samvinnu við fólk og stofnanir getur félagsráðgjafinn aðstoðað fólk við að takast á 

við erfiðleika í lífinu og auka vellíðan og velferð fólks (International federation of social 

workers, e.d.). Hugmyndafræðilegur kjarni félagsráðgjafar er heildarsýn og litar hún allar 

vinnuaðferðir félagsráðgjafa. Þá er lögð áhersla á hjálp til sjálfshjálpar og unnið út frá 

styrkleikum fólks til þess að takast á við erfiðleika eða auka lífsgæði þess 

(Félagsráðgjafinn, e.d.). Þessi áhersla á heildarsýn kemur fram í siðareglum félagsráðgjafa 

en þar er einnig lögð áhersla á að starf félagsráðgjafa byggi á fræðilegum kenningum, 

starfsreynslu fagmannsins og niðurstöðum úr rannsóknum (Félagsráðgjafafélag Íslands, 

e.d.). 

Félagsráðgjafar hafa oft það hlutverk að aðstoða fjölskyldur og barnafólk, til dæmis á 

þjónustumiðstöðvum, innan barnaverndar og í skólakerfinu, sem getur stuðlað að velferð 

barna. Til þess að félagsráðgjafar geti sinnt starfi sínu af kostgæfni er mikilvægt að þeir 

beiti gagnreyndum vinnuaðferðum, þar má til dæmis nefna málstjórn. Hér á eftir verða 

gagnreyndar vinnuaðferðir, málstjórn og heildarsýn útskýrt betur. 

4.2 Gagnreyndar vinnuaðferðir 
Gagnreyndar vinnuaðferðir eiga rætur sínar að rekja í vinnulag sem þróaðist í læknisfræði 

sem kallast gagnreynd læknisfræði (e. evidence based medicine). Jóhann Heiðar 

Jóhannsson þýddi skilgreiningu læknisins Davids L. Sackett á hugtakinu í íðorðapistli 

læknablaðsins árið 1998: „Samviskusamleg, skilmerkileg og yfirveguð notkun á nýjustu og 
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bestu staðreyndum til þess að taka ákvarðanir við umönnun einstakra sjúklinga” (Jóhann 

Heiðar Jóhannsson, 1998; Sackett, Rosenberg, Muir Gray, Haynes, og Richardson, 1996). 

Jóhann leggur til að þýða hugtakið sem staðreyndalæknisfræði sem náði ekki að festast í 

sessi en þýðingin á skilgreiningunni stendur samt sem áður fyrir sínu. Þó munur sé á 

læknisfræði og félagsráðgjöf má engu að síður nýta sér þá hugsun að byggja starf sitt á 

rannsóknum og nýjustu og bestu staðreyndum. 

Á undanförnum áratugum hefur verið gerð meiri krafa á gagnreyndar vinnuaðferðir 

innan félagsþjónustunnar, sem og á öðrum vettvangi, sem snertir á margvíslegan hátt 

störf félagsráðgjafa. Á Íslandi sinnir félagsþjónusta þjónustu og aðstoð við fólk, bæði í 

ríkisrekinni þjónstu sem og þjónustu á vegum sveitarfélaganna. Allir þeir sem þangað 

sækja þjónustu eiga rétt á því að þjónustan sé byggð á nýjustu þekkingu sem er fyrir hendi 

hverju sinni (Halldór S. Guðmundsson, Atli Hafþórsson, Hervör Alma Árnadóttir og Sólveig 

Ása Árnadóttir, 2012). Einnig kemur fram í siðareglum félagsráðgjafa að hann skuli: taka 

mið af fræðilegum kenningum og niðurstöðum rannsókna í öllu sínu starfi, viðhalda og 

endurnýja þekkingu sína og fylgjast með nýjungum sem snerta starf hans 

(Félagsráðgjafafélag íslands, e.d.). Hér kemur skýrt fram að undirstaðan að faglegu starfi 

félagsráðgjafa sé að styðjast við gagnreyndar vinnuaðferðir. 

Þessar vinnuaðferðir eru þó í stöðugri þróun og hefur þekkingu á slíkum aðferðum 

fleygt fram síðan David L. Sackett ritaði sína skilgreiningu. Í dag er lögð áhersla á að taka 

ákvörðun með gagnreyndri aðferð. Til þess að taka ákvörðun með gagnreyndri aðferð þarf 

að horfa til margra þátta: Rannsóknum á sviðinu, viðhorfa og viðbragða notanda, ástandi 

og aðstæðum og reynslu fagmannsins. Halldór S. Guðmundsson og fleiri (2012) þýddu 

myndræna framsetningu á þessu ferli sem Gibbs og Gambrill (2002) settu fram: 
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Mynd 2 Ákvarðanataka með gagnreyndri aðferð (Halldór S. Guðmundsson o.fl., 2012; Gibbs og 
Gambrill, 2002) 

Á mynd 2 má sjá hvernig ákvarðanataka með gagnreyndri aðferð ætti að fara fram til 

þess að hægt sé að taka sem faglegasta ákvörðun varðandi þjónustu og meðferð sem völ 

er á. Ástand og aðstæður (e. clinical state and circumstances) vísar til þess í hvaða ástandi 

skjólstæðingurinn er og við hvaða aðstæður á að veita þjónustuna, til dæmis hvort 

þjónustan er veitt á höfuðborgarsvæðinu eða í fámennu þorpi á landsbyggðinni. Viðmið 

og viðbrögð notanda (e. client preferences and actions) vísar til þess hvaða skoðun 

skjólstæðingurinn hefur á hvaða meðferð eða þjónustu hann vill fá. Rannsóknir (e. 

research evidence) vísar til þess að taka skuli mið af nýjustu og bestu þekkingu á því sviði 

sem unnið er á. Skurðpunkturinn þar sem þessir þrír þættir mætast er þar sem fagleg 

ákvörðun er tekin samkvæmt þessu líkani (Haynes, Devereaux og Guyatt, 2002). 

4.3 Málstjórn og heildarsýn 

Málstjórn (e. case management) er sérhæfð aðferð sem notuð er í vinnu með fólki. 

Málstjórn á rætur sínar að rekja til félagsráðgjafar (Solomon, 2000). Hugtakið málstjórn 

hefur verið skilgreint sem aðferð til þess að meta, skipuleggja og halda utan um þjónustu 

fyrir fólk og fjölskyldur sem þurfa á samþættri þjónustu að halda. Þetta getur átt við um 

alla þá þjónustu sem getur haft áhrif á líf manneskjunar og þarf málstjórinn að þekkja alla 
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þætti þjónustunnar og geta haldið utan um það á skipulagðan hátt (Talisman, Kaltman, 

Davis, Sidel, Akil og Alter, 2015; Farley, Smith og Boyle, 2012). 

Frumkvöðlar í félagsráðgjöf hafa frá upphafi lagt áherslu á fagleg vinnubrögð í starfi 

sínu. Til dæmis má horfa til Mary Ellen Richmond (f. 1861 – d. 1928) en hún var einn af 

frumkvöðlum í félagsráðgjöf. Hún lagði mikla áherslu á fagleg vinnubrögð og skráningu 

gagna. Hugmyndafræðilegan grunn málstjórnar má rekja til Richmond og áherslu hennar 

á skráningu, greiningu og áætlanagerð og þess sem hún nefndi social case work (Murdach, 

2011; Richmond, 1922). Í skilgreiningu Richmond á social case work sést að hún leggur 

áherslu á einstaklingsbundið mat á aðstæðum fólks og þá víxlverkun sem verður milli 

manneskjunnar og umhverfis hennar sem rímar vel við vistfræðikenningu 

Bronfenbrenner (Richmond, 1922; Bronfenbrenner, 1994). Richmond hafði faglega 

heildarsýn að leiðarljósi í starfi sínu og hugmyndir hennar um fagleg vinnubrögð og 

skráningu gagna er grunnurinn að því sem í dag er kallað málstjórn. 

Til eru ýmsar mismunandi skilgreiningar á málstjórn en flestir fræðimenn eru 

sammála um meginatriðin sem þurfa að vera til staðar séu; mat og greining á núverandi 

aðstæðum, skipulag þeirrar þjónustu sem mætir einstaklingsbundnum þörfum 

skjólstæðingsins, samhæfing þjónustu við önnur formleg og óformleg kerfi, hafa eftirlit 

með því að þjónustan sé framkvæmd og reglulegt endurmat á því hvort þjónustan sé 

ennþá við hæfi (White, 2001).  

Í þessum kafla hefur verið fjallað um félagsráðgjöf, gagnreyndar vinnuaðferðir og 

málstjórn en það eru aðferðir sem nýtast vel til þess að sinna hinum ýmsu störfum 

félagsráðgjafa sem snúast oft um velferð barna. Einn af grunnþáttum í starfi 

félagsráðgjafa er að taka mið af niðurstöðum rannsókna. Til þess er nauðsynlegt að kunna 

skil á aðferðarfræði. Í næsta kafla verður fjallað um aðferðina sem beitt var við gerð 

rannsóknarinnar sem liggur til grundvallar þessarar ritgerðar. 
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5 Aðferð 
Í þessum kafla verður fjallað um aðferðina sem beitt var í þessari rannsókn. Í kaflanum 

verður gerð grein fyrir innihaldsgreiningu og hvernig henni var beitt við gerð 

rannsóknarinnar til þess að svara rannsóknarspurningunni. 

5.1 Innihaldsgreining  

Innihaldsgreining er rannsóknaraðferð þar sem megináherslan er að greina innihald texta. 

Innihaldsgreining er rannsóknaraðferð sem meðal annars er notuð í félagsvísindum. Það 

sem gerir innihaldsgreiningu frábrugðna öðrum eigindlegum rannsóknaraðferðum er að 

með henni er ætlunin að greina texta út frá því til hvers þeir eru ætlaðir (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013; Krippendorff, 2004).  

Bandaríski atferlisfræðingurinn Bernard Berelson var fyrstur til þess að skilgreina 

innihaldsgreiningu. Hann setti fram þá kröfu að innihaldsgreining þyrfti að vera hlutlæg 

og kerfisbundin. Kerfisbundin innihaldsgreining fylgir fyrirfram settum reglum og er 

þannig reynt að tryggja áreiðanleika og réttmæti (Krippendorff, 2004). Textinn sem er 

valinn er ekki aðeins greindur út frá orðanotkun heldur einnig hvernig orðin tengjast 

innbyrðis og samhengið sem orðin eru notuð í (Alston og Bowles, 2013). 

 Í þessari rannsókn voru innihaldsgreind lög um grunnskóla nr. 91/2008. Markmið 

innihaldsgreiningarinnar var að greina hver ber ábyrgð á velferð nemenda í grunnskóla. 

Við framkvæmd innihaldsgreiningarinnar var verklag Krippendorff (2004) haft að 

leiðarljósi til þess að greina gögnin á skipulagðan hátt. Þá er byrjað á að velja texta til að 

greina, síðan er sett fram rannsóknarspurning sem ætla má að sé hægt að svara út frá 

þeim texta sem var valinn, dregnar ályktanir af textanumí þeim tilgangi að svara 

rannsóknarspurningunni. 

 Textinn sem var greindur var lesinn yfir nokkrum sinnum. Fyrst var hann lesinn 

óskipulega til að kynnast honum og síðan skipulega með það markmið að leita að 

hugtökum og atriðum út frá markmiði rannsóknarinnar. Þar á eftir var talið hversu oft 

orðin velferð og ábyrgð komu fyrir í textanum. Eftir það var textinn flokkaður og voru 

áhersluatriðin greind út frá rannsóknarspurningunni. Að lokum voru dregnar ályktanir af 

innihaldi textans og niðurstöður settar fram. 
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5.2 Takmarkanir 

Innihaldsgreiningunni var eingöngu beitt á lög um grunnskóla 91/2008. Eins og kom fram 

í yfirlitinu yfir lögbundnar skyldur til að sinna velferð barna í öðrum kafla þessarar 

ritgerðar sést að það eru fleiri lög sem snerta velferð barna en lögin sem eru hér 

innihaldsgreind. Þar fyrir utan eru reglugerðir sem fylgja þessum lögum og fleiri 

reglugerðir, sem og aðalnámskrá grunnskóla sem hefur ígildi reglugerðar og fjallar nánar 

um útfærslu laganna. Það er hins vegar mun stærra verkefni að innihaldsgreina öll þau 

skjöl sem snerta á þessu viðfangsefni og verður það ekki gert í þessari ritgerð. 
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6 Niðurstöður 
Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum innihaldsgreiningar á lögum um grunnskóla nr. 

91/2008 hvað varðar ábyrgð á velferð nemenda.  

6.1 Áhersluatriði úr innihaldsgreiningu 

Eins og sést á fræðilega yfirlitinu er mikilvægt að huga að velferð barna til að stuðla að 

góðum sálfélagslegum þroska þeirra og líðan. Þegar skoðuð eru lög og reglugerðir 

varðandi börn og skólagöngu þeirra, líkt og gert var í öðrum kafla, sést að mikil áhersla 

erlögð áhersla á velferð barna. Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sem 

hefur verið lögfestur hér á landi, er gerð krafa um að velferð barna sé tryggð í lögum og 

stjórnsýslu. Einnig er ákvæði í Stjórnarskrá Íslands um velferð barna og að hún skuli vera 

tryggð með lögum. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008 tóku gildi 1. júlí 2008. Lögunum er skipt í tólf kafla og 

skiptast kaflarnir í 48 greinar. Lögin eru 11 blaðsíður. Einnig er tekið fram að ef getið er 

um ráðherra eða ráðuneyti í lögunum án þess að það sé tilgreint sérstaklega um 

málefnasvið þá er átt við mennta- og menningarmálaráðherra eða mennta- og 

menningarmálaráðuneyti. Til að byrja með var lagatextinn lesinn og talið hversu oft orðin 

velferð og ábyrgð komu fyrir. Tölulegar upplýsingar á borð við þessar segja lítið um 

innihald textans en eru ágætar til þess meta áhersluna á bakvið hugtökin í textanum og 

til þess að fá tilfinningu fyrir textanum í heild. Orðið velferð kemur níu sinnum fyrir í 

lagatextanum. Orðið ábyrgð kemur fyrir oftar eða 26 sinnum. 

Við framkvæmd innihaldsgreiningarinnar á lagatextanum komu í ljós fimm 

áhersluatriði sem tengjast því hver ber ábyrgð á velferð nemenda í grunnskóla: ábyrgð á 

velferð, ábyrgð á skólastarfi, lögbundinn réttur, foreldrasamráð og eftirlit. Hér á eftir 

verður gerð grein fyrir þessum áhersluatriðum með tilvitnunum í lagatextann. 

6.2 Ábyrgð á velferð 

Eins og fram hefur komið var megináherslan lögð á að greina ábyrgð á velferð. Til þess að 

hafa skipulag á niðurstöðum er þessu atriði skipt í fimm undirflokka: ábyrgð grunnskóla, 

ábyrgð foreldra, ábyrgð starfsfólks, ábyrgð nemenda og ábyrgð sveitarfélaga. Í þessu 

samhengi vísar ábyrgð sveitarfélaga aðeins til starfsemi frístundaheimila. Sveitarfélög 
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bera ábyrgð á rekstri skólaþjónustu og taldi höfundur réttast að halda ábyrgð á skólastarfi 

aðskildu frá starfsemi frístundaheimila við innihaldsgreininguna. 

6.2.1 Ábyrgð grunnskóla 

Í lögunum er lögð rík áhersla á ábyrgð grunnskóla sem stofnunar. Í 2. gr 1. kafla, sem er 

kaflinn um markmið laganna, stendur: „Þá skal grunnskóli leitast við að haga störfum 

sínum í sem fyllsta samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, 

velferð og menntun hvers og eins” (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í sömu grein er einnig 

lögð áhersla á það að grunnskólinn sjái til þess að gott samráð sé milli heimilis og skóla til 

þess að tryggja að þessum markmiðum sé náð. Grunnskólinn á að sjá til þess að þar sé 

skólaráð, en samkvæmt 8. gr í 2. kafla er það á ábyrgð skólaráðs að fylgjast með aðbúnaði, 

velferð og öryggi nemenda. Einnig er grunnskólinn ábyrgur fyrir starfsemi foreldrafélags 

innan skólans en það á meðal annars að stuðla að velferð nemenda. 

Það er á ábyrgð mennta- og menningarmálaráðherra að setja aðalnámskrá fyrir 

grunnskóla en í lögunum er talað um hvað skal koma fram í aðalnámskrá varðandi ábyrgð 

grunnskóla á velferð nemenda. Í 7. kafla (24. gr) stendur að aðalnámskráin eigi meðal 

annars að leggja áherslu á „líkamlega og andlega velferð, heilbrigða lífshætti og ábyrga 

umgengni við líf og umhverfi” (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þar stendur einnig að allt 

skólastarfið eigi að stuðla að heilbrigðum lífsháttum.  

6.2.2 Ábyrgð foreldra 

Fram kemur í 1. kafla og 5. kafla laga um grunnskóla að foreldrar bera ábyrgð á að gæta 

hagsmuna barna í þeirra forsjá sem eru á skólaskyldualdri. Foreldrar skulu veita stuðning 

þegar kemur að skólagöngu og námsframvindu og tryggja að börnin þeirra mæti úthvíld í 

skólann og fylgi skólareglum sem settar hafa verið (lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

6.2.3 Ábyrgð starfsfólks 

Í tveimur ákvæðum laganna er sérstaklega kveðið á um ábyrgð starfsfólks skólans. Í 4. 

kafla (13. gr) er kveðið á um ábyrgð umsjónarkennara og á hann að fylgjast með námi, 

þroska, líðan og almennri velferð nemenda sinna. Í 7. kafla (30. gr) stendur: „Skólastjórum 

og kennurum ber að eiga samráð við foreldra um hegðun, líðan og samskipti barna þeirra” 

(lög um grunnskóla nr. 91/2008). 
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6.2.4 Ábyrgð nemenda 

Í lögunum er umfjöllun um sjálfsábyrgð nemenda. Nemendur bera ábyrgð á námi sínu og 

framkomu eins og aldur og þroski þeirra leyfir. Einnig kemur fram í 2. kafla (10. gr) í 

lögunum, sem snýr að nemendafélagi: „Nemendafélag vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- 

og velferðarmálum nemenda og skal skólastjóri sjá til þess að félagið fái aðstoð eftir 

þörfum” (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Hver grunnskóli ákveður hvernig útfæra skal 

kosningu í nemendafélagið og hvernig starf þess fer fram. Með því að hafa þennan 

vettvang, nemendafélag, er búið að útdeila valdi til nemenda til að þeir geti komið sínum 

sjónarmiðum á framfæri. Þar með hafa nemendur leið til þess að koma málefnum á 

framfæri, sem er þeim mikilvæg þegar kemur að velferð þeirra og vellíðan. 

6.2.5 Ábyrgð sveitarfélaga 

Í lögunum er ekki lögð áhersla á beina ábyrgð sveitarfélaga á velferð nemenda en 

sveitarfélögin bera þó ábyrgð á ýmsum hliðum skólastarfsins eins og til dæmis skipulagi 

og starfsemi frístundaheimila. Varðandi starfsemi frístundaheimila þá gilda um þau 

almenn ákvæði laganna og reglugerða um öryggi og velferð barna ásamt fleiru (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

6.3 Ábyrgð á skólastarfi 

Samkvæmt lögunum ber sveitarfélag ábyrgð á skólastarfi grunnskóla en í 7. gr 2. kafla 

segir: „Við grunnskóla skal vera skólastjóri sem er forstöðumaður grunnskóla, stjórnar 

honum, veitir faglega forustu og ber ábyrgð á starfi skólans gagnvart sveitastjórn.” (lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Í lögunum er einnig kveðið á um skyldur ríkisins á 

skólastarfinu. Í 4. gr 2. kafla kemur eftirfarandi fram um ábyrgð ríkisins: 

[Ráðherra] fer með yfirstjórn þeirra málefna sem lög þessi taka til, setur grunnskólum 
aðalnámskrá, leggur grunnskólum til námsgögn, hefur eftirlit með gæðum 
skólastarfs, annast öflun, greiningu og miðlun upplýsinga, styður þróunarstarf í 
skólum og hefur úrskurðarvald í ágreiningsmálum eftir því sem lög þessi kveða á um. 
[Ráðuneyti] hefur eftirlit með því að sveitarfélög uppfylli þær skyldur sem lög þessi, 
reglugerð og reglur settar samkvæmt þeim og aðalnámskrá grunnskóla kveða á um.” 
(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Eins og fram hefur komið er hér átt við mennta- og menningarmálaráðherra og mennta- 

og menningarmálaráðuneyti. Valddreifingin og dreifing ábyrgðar á skólastarfi er mikil 

samkvæmt þessum lögum. Samkvæmt 33. gr 7. kafla fer sveitarfélag einnig með faglegt 
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forræði frístundaheimila. Við rekstur og störf frístundaheimila á að taka mið af þörfum 

barnanna (lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

6.4 Lögbundinn réttur 

Í 13. gr í 4. kafla laganna stendur: „Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á kennslu við sitt 

hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og 

almennri vellíðan” (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Hér er skýrt í lögunum að taka skuli 

mið af þörfum nemenda til þess að reyna að tryggja almenna vellíðan þeirra. 

6.5 Foreldrasamráð 

Lögin eru skýr hvað varðar samráð milli foreldra og skóla. Samkvæmt 2. gr í 1. kafla er 

grunnskóla skylt að halda góðu samstarfi milli heimilis og skóla og samkvæmt 18. gr í 5. 

kafla er foreldrum skylt að hafa samráð við skólann. Samráðið skal vera á báða bóga, en 

með því er reynt að tryggja öryggi og almenna velferð nemenda sem og farsælt skólastarf. 

Í 9. gr í 2. kafla laganna er kveðið á um foreldrafélag en hlutverk þess „er að styðja 

skólastarfið, stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla” (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

6.6 Eftirlit 

Eitt af markmiðum með mati og eftirliti samkvæmt lögum um grunnskóla er að „tryggja 

að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt 

lögum” (lög um grunnskóla nr. 91/2008).  Hverjum grunnskóla beri að sjá um innra mat á 

starfi skólans og meta kerfisbundið árangur og gæði skólastarfsins. Auk þess kemur fram 

að sveitarfélög eigi að sinna ytra mati og eftirliti á gæðum skólastarfsins og veita mennta- 

og menningarmálaráðuneyti upplýsingar varðandi ytra matið og innra mat skóla. Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið sinnir einnig ytra mati og eftirliti á gæðum skólastarfsins en 

mennta- og menningarmálaráðherra hefur heimild til að útvista þessu hlutverki til 

Menntamálastofnunar. 

6.7 Samantekt 

Niðurstöður sýna að þó svo að velferð nemenda sé mikið forgangsatriði í lögunum þá er 

ábyrgðin á velferðinni mjög dreifð. Starfsmenn skóla, foreldrar, nemendur sjálfir, 

sveitarfélögin og ríkið bera öll ábyrgð á velferð nemenda. Ekki kemur skýrt fram hvort það 
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sé einhver ábyrgðaraðili sem fylgist með því að allir séu að sinna sínum ábyrgðarskyldum 

varðandi velferð nemenda í grunnskólum. 

Í næsta kafla verða niðurstöðurnar ræddar, dregnar verða af þeim ályktanir og þær 

settar í fræðilegt samhengi.   
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7 Umræða 
Þegar þróun laga sem snerta fræðslu barna og grunnskóla er skoðuð, líkt og gert var í öðrum 

kafla ritgerðarinnar, má sjá að velferð barna hefur vegið sífellt meira á Íslandi í gegnum árin.  

Rannsóknarspurningin sem leitast var við að svara í þessari ritgerð er: Hver ber ábyrgð á 

velferð nemenda í grunnskólum? Af niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að velferð nemenda, 

almenn vellíðan þeirra og þroski var hafður að leiðarljósi við gerð laga um grunnskóla nr. 

91/2008. Það eru oftast foreldrar sem börn hafa mest geðtengsl við og kenningar og 

rannsóknir hafa sýnt að það er fjölskyldan sem er mikilvægust í þroskaferli barna. Utan þess 

eru stofnanir á borð við skóla mikilvæg á aldrinum sem spannar grunnskólagöngu og því 

augljóst að samstarf milli fjölskyldu og skóla er mjög mikilvægt til þess að tryggja sem best 

þroskaskilyrði fyrir börn. Í lögunum er mikil áhersla lögð á samstarf milli skóla og heimilis og 

ábyrgð sett á foreldra að taka virkan þátt í námi og skólasókn barna sinna. Þær áherslur eru í 

samræmi við vistfræðikenninguna þar sem litið er svo á að samstarf milli kerfa hafi mikil áhrif 

á þroska og velferð barna (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner, 1986).  

Samkvæmt lögum þessum liggur ábyrgð sem tengist velferð nemenda ekki í mörgum 

greinum í lögunum hjá einstaka starfsmönnum en ég tel að það sé af hinu góða þegar það er 

skýrt hver ber ábyrgðina. Ætla má að betri frammistaða starfsfólks grunnskóla í starfi ætti að 

leiða til þess að betur sé fylgst með velferð nemenda. Eins og fram hefur komið þá er í nokkrum 

greinum laganna einstaka starfsmenn dregnir til ábyrgðar, hvað varðar velferð nemenda og 

skólastarfið. Þar má nefna sem dæmi skólastjórar, umsjónakennarar, foreldrar og nemendur 

sjálfa, sem og mennta- og menningarmálaráðherra. Að öðru leyti virðist ábyrgðin að mestu 

liggja hjá grunnskólanum sem stofnun, sveitarfélaginu sem grunnskólinn er í og mennta- og 

menningarmálaráðuneyti.  

Niðurstöðurnar benda til þess að ábyrgðin sé mjög dreifð, bæði innan skólans og utan. Út 

frá þeim niðurstöðum má því draga þá ályktun að mikilvægt sé að ákveðinn ábyrgðaraðili hafi 

það hlutverk að hafa yfirsýn yfir það að allir séu að sinna ábyrgðarskyldum sínum. Það kemur 

hvergi fram í lögunum að slíkt hlutverk sé til þó svo að vissulega sé haft eftirlit með gæðum og 

starfi skólans. Það er mikilvægt fyrir alla nemendur en þó má ætla að það væri sérstaklega 

mikilvægt fyrir nemendur sem standa höllum fæti, til dæmis nemendur sem hafa ekki íslensku 

að móðurmáli eða nemendur með sérþarfir. Draga má þá ályktun að fólk í sérstaklega 

viðkvæmri stöðu eigi njóta aukinnar verndar samkvæmt lögum og er skortur á því í þessum 
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lögum. Samkvæmt hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar skal skólinn mæta 

einstaklingsbundum þörfum nemenda sinna svo ætla má að vinnuaðferðir félagsráðgjafa, til 

dæmis málstjórn, eigi vel við hæfi þegar kemur að þjónustu við nemendur í grunnskóla. 

Eins og fram hefur komið er rannsóknin takmörkunum háð þar sem eingöngu voru 

innihaldsgreind ein lög en mun fleiri lög og reglugerðir snerta velferð barna og hvernig henni 

er háttað innan skólakerfisins. Til þess að skoða þetta dýpra og greina betur þarf stærri 

rannsókn, til dæmis innihaldsgreiningu á fleiri skjölum eða viðtalsrannsókn við nemendur og 

starfsfólk grunnskóla.  

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar getur sú ályktun verið dregin að til að uppfylla ákvæði 

laganna sé þörf á auknu fagafli innan skólanna, þar á meðal félagsráðgjöfum. 

Skólafélagsráðgjafar starfa út frá heildarsýn sem er hugmyndafræðilegur og faglegur grunnur 

vinnuaðferða félagsráðgjafa. Í störfum sínum líta þeir einnig til vistfræðikenninga 

(Bronfenbrenner, 1979) og með því geta þeir stuðlað að góðri sálfélagslegri líðan nemenda. 

Meðal markmiða skólafélagsráðgjafar er að leitast við að tryggja að allir nemendur fái að njóta 

sín í skólaumhverfinu, jafnt félagslega, tilfinningleg og námslega. Þeir stuðla að samstarfi milli 

heimilis og skóla og geta aðstoðað nemendur og foreldra til þess að vinna úr erfiðleikum sem 

upp geta komið í tengslum við námið. Skólafélagsráðgjafar hafa einnig það markmið að þróa 

forvarna- og stuðningsúrræði fyrir nemendur. Með samstarfi skólafélagsráðgjafa við annað 

fagfólk innan skóla sem utan hans í þverfræðilegri nálgun gæti skólinn sinnt velferðarhlutverki 

sínu og sinnt markvissu forvarnarstarfi. Þannig er mögulegt að koma í veg fyrir að vandi þróist 

og verði illviðráðanlegur. Með því að binda í grunnskólalög ákvæðum um ráðningu 

skólafélagsráðgjafa í alla grunnskóla á Íslandi yrði stigið stórt skref í þá átt að efla 

forvarnarstarf í skólum og tryggja þar með hagsmuni skólans, grunnskólanemenda og 

fjölskyldna þeirra. 

 

 

 

 

____________________________________ 

Alexander Björn Gunnarsson 
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