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Ágrip (útdráttur) 

Í þessari ritgerð er fjallað um skólaforðun, orsakir, áhrif og helstu leiðir til lausna. 

Hugtakið skólaforðun felur í sér ýmsar birtingarmyndir fjarveru barna og unglinga frá 

skóla í lengri eða skemmri tíma. Skólaforðun lýsir sér á þann hátt að barn eða unglingur 

neitar að mæta í skólann og geta ástæður þess verið mjög fjölbreyttar, allt frá 

einstaklingsbundinum vanda yfir í samfélagsleg úrlausnarefni. 

 Orsakir skólaforðunar geta verið margar. Þær geta verið einstaklingsbundnar og 

tengst lélegu sjálfsmati eða andlegum veikindum. Þær geta tengst skólaumhverfinu, s.s. 

einelti eða skipulagi skólans. Þær geta verið fjölskyldubundnar og tengst þáttum eins og 

skilnaði eða andlegum veikindum foreldra. Einnig getur samfélagið haft sín áhrif, t.a.m. 

hvað varðar þrýsting á einstaklinga að ná árangri. 

Afleiðingar skólaforðunar geta reynst alvarlegar til langs og skamms tíma. Augljósar 

afleiðingar eru versnandi námsstaða og almennir erfiðleikar í námi sem síðan hafa gjarnan 

keðjuverkandi áhrif. Versnandi námsárangur á grunnskólastigi getur valdið minna 

sjáfsmati og haft áhrif á frammistöðu í námi löngu eftir að grunnskóla lýkur. Til lengri tíma 

getur slæmur námsárangur haft áhrif á atvinnutækifæri og fjárhagsstöðu einstaklings. 

Starfsfólk skóla er venjulega fyrst til að greina skólaforðun, en mikilvægt er að vinna á 

breiðum grundvelli þegar gripið er í taumanna. Teymisvinna hefur reynst best og 

þverfaglegt samstarf fagaðila og fjölskyldu er nauðsynlegt eigi varanlegur árangur að nást. 

Rannsóknir sýna að allt að 2% barna á grunnskólastigi hér á landi og erlendis glíma við 

skólaforðun, þ.e. um 1000 íslensk börn og unglingar. Vandinn er alvarlegur. Rannsóknir 

hafa einnig sýnt að þekkingu fagaðila, bæði innan félagsþjónustunnar og skólakerfisins er 

ábótavant. Það er því áríðandi að taka vandann alvarlega, upplýsa og fræða bæði fagaðila 

og foreldra til að vinna saman að því að finna lausn vandans. 
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Formáli 

Þessi ritsmíð snýst að meginmáli um spurninguna „Hvað er skólaforðun?” en áhugi 

minn á því viðfangsefni vaknaði fyrir um það bil 5 árum síðan og hefur aukist með 

árunum. Allann minn starfsferil hef ég unnið með börnum og unglingum í Reykjavík, bæði 

á vettvangi frístundastarfs og nú í félagsþjónustunni. Ég hef stýrt sértæku hópastarfi og 

unnið sem verkefnisstjóri í stuðningsþjónustu og kynnst ýmsu á þeim vettvangi, s.s. 

vandamálum sem tengjast skólasókn. Skólaforðun er nefnilega vandamál sem hefur lengi 

verið þekkt en allt of lítið verið fjallað um. Ég hyggst reyna að bæta úr því. 

Sú vinna og sá lærdómur sem verður til við gerð svona verkefnis er afskaplega 

dýrmætur og kemur án nokkurs vafa til með að efla mig sem starfsmann. Það er gott að 

eiga góða að þegar svona vinna fer í hönd og þar eiga nokkrir einstaklingar mikið þakklæti 

inni hjá mér. Fjalar og Agnes, takk fyrir allt, án ykkar þolinmæði, aðstoðar og speglun á 

umræðuefninu hefði þetta aldrei komist í verk. Mínir nánustu, vinum og samstarfsfólki vil 

ég líka þakka þolinmæðina og að þola sama umræðuefnið aftur og aftur. Að lokum ætla 

ég að þakka honum Kobba (Jakob Frímann Þorsteinsson) leiðbeinanda mínum fyrir sinn 

þátt, spjallið og speglunin er eitthvað sem maður á eftir að sakna.   

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 7.maí 2019 

 

_________________________________ _________________________________ 

 

https://www.hi.is/starfsfolk/jakobf
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Inngangur  

Í þessari ritsmíð er ætlunin að leita svara við spurningunni „Hvað er skólaforðun?” 

ásamt því að skoða orsakir, áhrif og viðbrögð við þessari hegðun. Til þess að svara þessum 

spurningum verður leitast við að skilgreina hugtakið skólaforðun ásamt því að skoða 

birtingarmyndir þess, hvernig það er greint og kanna hverjir gætu verið helstu 

áhrifaþættir, afleiðingar og leiðir til lausna.  

Á Íslandi er 10 ára skólaskylda, þ.e. frá 6 ára fram að 16 ára aldri og það er mikilvægt 

að hafa í huga að á þessum tíma ber skólastjórnendum í grunnskóla að fylgjast með og 

taka á fjarveru nemenda. Það getur reynst vandasamt verk því ástundunarvandi nemenda 

getur tekið á sig hinar ýmsu myndir og sumar mun illviðráðanlegri en aðrar. Skólaforðun 

er ágætt dæmi um hegðun sem getur verið afar erfitt að greina, skilja og bregðast við.  

 Áhugi minn á þessu viðfangsefni tengist starfi mínu síðastliðin 21 ár. Rúmlega 

tveggja áratuga skeið hef ég unnið með börnum og unglingum í Reykjavík. Ég hef starfað 

sem verkefnastjóri yfir félagsmiðstöð þar sem ég stýrði m.a. sértæku hópastarfi. 

Hópastarfið fólst í vinnu með börnum og unglingum sem voru að glíma við margvísleg 

félagsleg og andleg vandamál. Í dag vinn ég sem verkefnastjóri hjá þjónustmiðstöð 

Reykjavíkurborgar þar sem eitt af mínum verkefnum felst í sértæku hópastarfi. Innan 

þjónustumiðstöðva er gríðaleg reynsla og þekking meðal starfsfólksins. Sú reynsla sem 

maður viðar að sér í svo fjölbreytilegu starfsumhverfi er afar dýrmæt og ég veit að mikið 

af því sem ég hef lært á þessum árum á eftir að fylgja mér alla tíð.   

Eitt af þeim fjölmörgu viðfangsefnum sem ég hef verið að glíma við með börnum og 

unglingum í hópastarfinu á þjónustumiðstöðinni sem og á öðrum vettvangi hefur með 

mætingar þeirra í skólann að gera, eða öllu heldur skort á þeim. Ég hef umgengist þetta 

vandamál í mörg ár en það er ekki fyrr en núna sem það fær þá athygli sem það á skilið. 

Skólaforðun er nefnilega vandamál sem hefur lengi verið þekkt en allt of lítið verið fjallað 

um.  

 Ég byrja þessa ritgerð á því að skilgreina hugtakið skólaforðun, fjalla um helstu 

þætti þess og kanna hvernig það raungerist. Í sinni einföldustu mynd felst skólaforðun í 

því að barn eða unglingur mætir svo illa í skólann að vandamál skapast. Málið er samt 

mun flóknara en þessi einfalda útskýring enda geta orsakir skólaforðunar verið bæði 

margar og flóknar. Í kaflanum um orsakir fjalla ég um algengar kenningar fræðimanna og 

snerti á þáttum eins og skólakerfinu, fjölskyldunni og umhverfis- og samfélagslegum 

þáttum. Af mörgu er að taka. Afleiðingar skólaforðunar geta verið einnig verið fjölmargar 

og alvarlegar, til bæði skamms og langs tíma. Ég fjalla um þær helstu. Að lokum skoða ég 
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ólíkar leiðir til lausna og legg þar áherslu á þverfaglega teymisvinnu sem m.a. hefur skilað 

góðum árangri í áströlsku verkefni sem fjallað verður um. 
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1 Skólaforðun 

Hugtakið skólaforðun er íslensk þýðing á enska hugtakinu „School refusal”. Eins og 

nafnið gefur til kynna er skólaforðun, hegðun barna og unglinga sem birtist í erfiðleikum 

við að sækja skóla í langan eða skamman tíma (Kearney, 2007). 

Skólaforðun er regnhlífarhugtak sem felur í sér ýmsar birtingarmyndir fjarveru barna 

eða unglinga frá skóla í lengri eða skemmri tíma (Kearney, 2007). Skólaforðun lýsir sér á 

þann hátt að barn eða unglingur neitar að mæta í skólann og geta ástæður þess verið 

margvíslegar. Dæmigerðar aðferðir til að komast undan því að mæta í skólann eru t.d. 

kvartanir undan vanlíðan eða sársauka, andlegt uppnám og neikvæð hegðun gagnvart 

foreldrum, systkinum og jafnvel kennurum (Hughes, Gullone, Dudley, og Tonge, 2010). 

Skólaforðun er óleyfileg fjarvera frá skóla, en þó ekki tilviljanakennd fjarvist eða 

hefðbundið skróp úr tíma sem tengja má hegðunarvanda (Mayndard o.fl., 2018). 

Skólaforðun felur í sér síendurteknar, lengri eða styttri fjarverur frá skóla. Viðkomandi 

mætir stöðugt of seint í tíma, forðast að mæta í skólann og óskar þess eða jafnvel krefst 

þess iðulega að þurfa ekki að mæta (Kearney, 2008b). Í þeim tilgangi að reyna að greina 

vandann betur og ákvarða inngrip hefur á mörgum stöðum verið gripið til þess ráðs að 

skilgreina alvarlega fjarveru frá skóla á tölfræðilegan hátt, þ.e. ákvarða hvenær fjarvera 

telst óeðlileg. Þetta tíðkast m.a. á Íslandi þar sem skólar eða skólahverfi draga mörkin 

hvað fjarvistir varðar. Þetta þýðir í reynd að þegar fjarvera frá skóla hefur náð ákveðnu 

prósentumarki eða dagafjölda á skólaári eða önn þá telst hún alvarlegur ástundarvandi. 

Fjöldi daga sem miðað er við getur verið mismunandi eftir löndum eða jafnvel 

skólaumdæmum en dæmi eru um að miðað sé við 10-40% fjarveru frá skóla (Kearney, 

2008b). 

Það getur verið nauðsynlegt og fullkomlega eðlilegt að skilgreina ástundarvanda á 

ofangreindan hátt, þ.e. sem hlutfall fjarvista á ákveðnu tímabili. Einhverstaðar verður að 

draga mörkin. Slík mörk ná hinsvegar aldrei fullkomlega utan um þann vanda sem 

skólaforðun er enda ekki ætluð til þess. Þau geta hins vegar hæglega orðið hindrun á vegi 

snemmtækrar íhlutunar. Ef skólakerfið greinir ekki vandann eða bregst ekki við honum á 

formlegan hátt fyrr en ákveðnu hlutfalli fjarvista er náð getur það tafið mjög fyrir faglegri 

úrlausn (Kearney, 2008a).  

Hvað íslenska skólakerfið varðar þá er, samkvæmt 3. gr laga nr 91/2008, 10 ára 

skólaskylda á Íslandi fyrir börn á aldrinum 6 – 16 ára. Samkvæmt lögunum bera foreldrar 

ábyrgð á námi barna sinna og ber þeim að fylgjast með námsframvindu þeirra m.a. í 

samvinnu við kennara. Verði misbrestur á skólasókn án gildra ástæðna er það hlutverk 

skólastjóra að leita lausna og taka ákvörðun um úrbætur. Barnaverndaryfirvöldum er þá 
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jafnframt tilkynnt um málið. Í 17. grein laganna segir að eigi nemandi erfitt með nám 

sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika eigi hann rétt 

á sérstökum stuðningi í samræmi við metnar sérþarfir (Lög um grunnskóla nr.41/2008). 

Þessi grein kemur til skoðunar þegar nemandi á við skólasóknarvanda að stríða en á þó 

frekar við um nemendur með sérþarfir. Í lögunum er hugtakið skólasóknarvandi hins 

vegar hvergi skilgreint þó það sé víða notað. Það er því skólanna að setja samræmdar 

reglur um skólasókn og verklag hvað það varðar og hafa skólarnir gert það. Hér er samt 

mikilvægt að hafa í huga að skólaforðun er nánast undantekningarlaust annað og meira 

en bara skólasóknarvandi og fjarvistir úr námi aðeins ein hlið á vandanum. 

Vegna þessa er mikilvægt að horfa á aðra þætti samhliða mætingunni þegar 

skólaforðun og íhlutun vegna hennar er ákvörðuð. Christopher A. Kearney, prófessor við 

sálfræði við Háskólann í Nevada leggur fram þríþætta nálgun á ástundarvanda í grein sem 

hann skrifaði um fjarvistir nemenda. Til að teljast ástundarvandi og þar með hugsanlega 

skólaforðun þarf nemandi í fyrsta lagi að hafa verið fjarverandi 25% af heildarskólatíma í 

tvær vikur. Í öðru lagi þarf nemandinn að hafa upplifað mikla erfiðleika við að mæta í 

skóla með tilheyrandi inngripi foreldra eða forsjármanna í daglega rútínu. Í þriðja lagi að 

nemandi haf verið fjarverandi að minnsta kosti 10 daga frá skóla á 15 vikna tímabili, sem 

er um 10% fjarvera úr skóla. (Kearney, 2008a). Tillaga Kearney er ekki endanlegt svar við 

þeim vanda sem blasir við skólakerfinu þegar kemur að því að skima eftir eða ákvarða 

inngrip í svo margþætt vandamál sem skólaforðun er, en hún er ágætt leiðarljós um þá 

þverfaglegu nálgun sem er svo nauðsynleg. Skólaforðun er svo margþætt að það þarf 

margþætta nálgun til að greina hana og vinna með. 

Íslenskar rannsóknir á skólaforðun eru fáar enn sem komið er og því nokkuð erfitt að 

nálgast áreiðanlegar tölur um algengi þessarar hegðunar hér á landi. Þegar kannaðar eru 

rannsóknir erlendis frá má finna ýmsar tölur um skólaforðun og þá kemur í ljós að þessi 

hegðun er algengari en ætla mætti, þó með þeim fyrirvara að rannsóknum ber ekki alltaf 

vel saman. Samkvæmt sumum rannsóknargreinum má gera ráð fyrir því, að allt að 1% til 

2% barna og unglinga glími við skólaforðun á einhverjum tíma í skólagöngu sinni (Elliott, 

og Place, 2017) á meðan aðrar greinar opinbera mun hærri tölur eða alveg frá 5% til 28% 

svo dæmi séu tekin (Lingenfelter, og Hartung, 2015). Mjög líklega má skýra þennan mikla 

tölulega mun á ólíkum skilgreiningum rannsakenda á hugtakinu skólaforðun. 

Í nýlegri íslenskri könnun, sem framkvæmd var af fyrirtækinu Maskína í febrúar 2019 

fyrir Velferðarvaktina var haft samband við 172 grunnskóla til að afla upplýsinga um 

skólasókn, þ.m.t. skólaforðun grunnskólanema. Könnunin fór þannig fram að sendur var 

tölvupóstur á skólana og var hann stílaður á skólastjóra. Í könnuninni voru skólastjórar 
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m.a. beðnir um að áætla fjölda barna í sínum skóla þar sem skólasókn barna beri merki 

um skólaforðun. Samkvæmt svörum skólastjóranna er áætlaður fjöldi barna sem bera 

merki um skólaforðun í íslenskum grunnskólum um 2.2% eða tæplega 1000 börn. Spurðir 

um hversu mikið vandamál skólastjórar telja skólaforðun vera í sínum skóla sögðu 27.2 

prósent svarenda skólaforðun vera í meðallagi vandamál en 17.6% sögðu skólaforðun 

vera fremur mikið vandamál (Maskína, 2019). Þessar tölur um algengi skólaforðunar ríma 

ágætlega við sumar erlendar rannsóknir, samanber hér að ofan. Hafa ber í huga að 

ofangreind könnun Maskínu er ekki áreiðanleg heimild þar sem skólastjórnendur eru 

einungis að áætla fjölda. Hún getur því aldrei orðið neitt annað en rökstudd vísbending 

um algengi skólaforðunar í íslenskum grunnskólum og viðhorf skólastjórnenda. Könnunin 

er engu að síður mjög góð áminning um hversu tímabært það er orðið að gera formlega 

rannsókn á algengi, orsökunum og viðbrögðum skólayfirvalda við skólaforðun hér á landi. 

Samkvæmt nokkrum rannsóknum þá einskorðast skólaforðun ekki við annað kynið 

eða samfélagsstöðu einstaklinga þó ekki sé það algilt (Jones, og Suveg, 2015). Aldur virðist 

hins vegar vera áhrifavaldur en talað er um að skólaforðun sé algengari í efri 

aldurshópum. Ástæður þess eru vafalítið margvíslegar. Ein er sú, að væntanlega eiga eldri 

börn eða unglingar öllu auðveldara með að hunsa vilja foreldra eða forsjármanna og 

komast því frekar upp með að sækja ekki skóla (Hansen, og Sanders, 1998). Yngri börn 

hafa takmarkaðri stjórn á aðstæðum sínum og þar af leiðandi minna val um mætingar. 

Loks er vert að taka það fram, að skólaforðun hefur ekki einvörðungu áhrif á börnin 

eða unglingana sem forðast að mæta í skólann með öllum ráðum, heldur eru áhrifin 

töluverð á bæði fjölskyldur þeirra og skólaumhverfið, kennara og annað starfsfólk. Sökum 

erfiðs ástands heima fyrir finna foreldrar og forsjármenn iðulega fyrir streitu og kvíða. 

Starfsfólk skóla finnur einnig fyrir streitu, t.a.m. vegna skorts á úrræðum innan skólans 

sem duga á vandann (Mayndard o.fl., 2015). 

Viðbrögð foreldra, fagfólks og annarra sem vinna með börnum og unglingum eru að 

sjálfsögðu stór þáttur þegar kemur að eins alvarlegum vanda og skólaforðunar er. Mjög 

mikilvægt er fyrir alla þá sem vinna með börnum og unglingum, sem og foreldra, að 

þekkja helstu áhættuþætti og einkenni sem tengjast skólaforðun. Gjarnan er fjallað um 

nokkra þætti sem vert er að fylgjast með eða hafa í huga hvað varðar skólaforðun.  

Þeir helstu eru: 

1. Með skólaforðun er átt við hegðunarmynstur þar sem erfiðleikar við að mæta í 

skóla tengjast líkamlegu álagi, forðunar bjargráðum (e. avoidant coping) og 

færniskerðingu (e. functional disability). 
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2. Læknisskoðun leiðir ekki í ljós veikindi eða meiðsli sem geta útskýrt hegðunina. 

3. Einkenni felast m.a. í kvíða og líkamlegum einkennum nóttina á undan eða um 

morguninn þegar fara á í skólann. Meiriháttar hegðunarvandamál, s.s. grátur, 

öskur, neitun og líkamleg vangeta við að koma sér úr rúminu og í skólann.  

4. Líkamleg einkenni eru raunveruleg. Það er engin meðvituð blekking að verki hjá 

barninu. Barnið gerir sér ekki grein fyrir orsök vandans. 

5. Skólaforðun er algeng og á sér stað óháð námsgetu, félagslegri stöðu, fjárhagi og 

menntun foreldra. 

6. Börn sem glíma við skólaforðun neita því að eitthvað sé að og lýsa oft yfir vilja til 

að fara í skólann, en alvarleg einkenni komi þó í veg fyrir það. 

7. Það er eins og líkaminn sé ómeðvitað að bjarga barninu frá hættu (þ.e. að fara í 

skólann). 

8. Þegar skólaforðun nær fótfestu er eins og hún verði að sjálfstæðri veru sem eykst 

og dafnar þangað til barnið missir allt öryggi og allan vilja. 

(Ladwig, og Kim, 2007). 

Listinn hér að ofan er langt því frá því tæmandi en hann ætti engu að síður að gefa 

ákveðna mynd af því sem um ræðir. Hann sýnir líka ágætlega umfangið og flækjustigið 

sem fylgir iðulega fyrirbærinu skólaforðun. Það er áríðandi að hafa augun opin gagnvart 

því mynstri sem hegðunin sýnir en stundum er það hægara sagt en gert. 
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2 Orsakir og greining skólaforðunar 

Það getur verið erfitt að greina orsakir skólaforðunar og það hefur vafist fyrir 

mörgum. Það er ekki síst vegna þess hversu fjölbreytt og oft ólík einkennin geta verið 

(Kearney, 2002). Kearney og Silverman hafa þó gert tilraun til þess að flokka ástæður þess 

að börn eða unglingar forðast að mæta í skóla. Fyrstu drög að flokkunarkerfinu voru birt 

árið 1990 og greinir það einstaklinga með skólaforðun í eftirfarandi fjóra flokka: 

 Mæta ekki í skólann vegna tilfinningalegra erfiðleika eins og t.d. þunglyndis og 

kvíða. 

 Mæta ekki í skólann til að forðast erfiðar félagslegar aðstæður í skólanum. 

 Mæta ekki í skólann til að fá athygli frá fjölskyldu eða öðrum í umhverfi sínu. 

Þarna getur líka komið til aðskilnaðarkvíði. 

 Mæta ekki í skólann vegna þess að aðrir staðir eða önnur viðfangsefni eru 

áhugaverðari að þeirra mati, s.s. að vera með vinum, horfa á sjónvarpið, versla 

eða nota vímuefni. 

(Kearney, 2002).  

Á grundvelli þessara fjögurra flokka var þróað virknimat, en virknimat er kerfisbundin 

leið til að meta áhrifaþætti sem geta ýtt undir, komið af stað, styrkt eða viðhaldið 

óæskilegri hegðun. Virknimatið byggði upphaflega á 16 þáttum sem höfðu það hlutverk 

að meta skilyrðin eða ofangreinda flokkana fjóra. Virknimat er mikilvægt þegar kemur að 

íhlutun, enda viðurkennt að íhlutun er árangursríkari ef hún er byggð á virknimati (Oliver, 

Pratt, og Normand, 2015). Fullgerður matslisti fyrir skólaforðun var svo birtur árið 2002 og 

voru höfundar hans Kearney og Albano. Listinn hefur þróast og tekið breytingum í 

gegnum tíðina enda uppfærður nokkrum sinnum. Spurningarnar 16 urðu t.d. 24 í 

endurskoðaðri útgáfu sem leit dagsins ljós árið 2007. 

Matslistinn er tiltölulega einfaldur spurningalisti þar sem athugað er hvaða ástæður 

geta verið fyrir því að viðkomandi barn á erfitt með að mæta í skóla. Eins og áður segir 

samanstendur nýjasta útgáfa matslista Kearney og Albano af 24 spurningum (Viðauki 1). 

Matslistinn hefur verið þýddur yfir á íslensku og aðlagaður af Margréti Birnu 

Þórarinsdóttur sálfræðingi. Með því að svara spurningum matslistans er reynt að komast 

að því hvort barnið falli undir einn eða fleiri af flokkunum fjórum og jafnvel greina betur 

ástæðu vandans. Í listanum er t.a.m. spurt hversu oft barnið hugsi um foreldra sína þegar 

það er í skólanum, hversu oft það forðast krakka í skólanum miðað við aðra krakka á 

sínum aldri og hversu oft það neitar að fara í skólann af því að það er skemmtilegar að 

gera aðra hluti en að vera í skólanum. 
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Efasemdir um gildi og áreiðanleika matslistans hafa orðið þess valdandi að fræðimenn 

hafa sett fram tillögur að breytingum. Árið 2016 var til að mynda ný útgáfa virknimatsins 

þróuð í því skyni að bæta úr vanköntum þess upphaflega (Heyne ofl., 2017). Efasemdir um 

hefðbundnar sálfræðilegar aðferðir við greiningu á skólaforðun eru einnig til staðar, þar 

sem sumir fræðimenn vilja halda því fram að slíkar aðferðir undanskilji mikilvæga þætti, 

s.s. þætti sem tengjast skólastarfi og samfélaginu. Samkvæmt slíkum hugmyndum þá 

beinist athygli sálfræðilegrar nálgunar of mikið að sjálfum göllum og vankönntum 

einstaklingsins, en allt of lítið að jákvæðari þáttum og styrkleikum sem og fjölskyldunni og 

skólanum (Kearney, 2008a).  

Önnur leið til að greina eða flokka skólaforðun byggir á því að skipa orsökum í fjóra 

flokka, þ.e. eftir einstaklingnum, fjölskyldunni, skóla og samfélaginu. Einstaklingsbundnir 

þættir eru þættir sem snúa beint að einstaklingnum sjálfum. Þeir geta verið hegðunarlegs 

eðlis, ótti við mistök, lélegt sjálfsmat og jafnvel andleg veikindi. Þættir sem snúa að 

fjölskyldunni eru t.d. aðskilnaður barns og foreldra eða skilnaður foreldra, andleg veikindi 

foreldra, ofverndandi foreldar og vanvirkar fjölskyldur (e. dysfunctional). Hvað skólann 

varðar má nefna þætti eins og einelti, að forðast íþróttakennslu, færsla milli skólastiga og 

skipulag skóladagsins. Samfélagslegir þætti fela t.d. í sér samfélagslegan þrýsting um að 

ná árangri í skóla, misvísandi ráðgjöf sérfræðinga og lélegt stuðningsnet. Hafa skal í huga 

að þessir þættir geta breyst í tímans rás og geta haft mikil áhrif hver á annan (Mayndard 

o.fl., 2018). 

2.1 Skólakerfið 

Hver einasti fjarvistardagur hefur áhrif á nám auk þess sem fjarvera frá skóla getur 

einnig haft áhrif á tilfinningaleg og hegðunarleg vandamál nemenda þar sem þau eru 

undirliggjandi. Það er því mjög brýnt að skólar og foreldrar eða forsjáraðilar sem hafa 

grunsemdir um skólaforðun bíði ekki eftir því að nemandi nái einhverjum fyrirfram 

ákveðnum mörkum hvað skólasókn varðar áður en gripið er til aðgerða (Ingul, Havik, og 

Heyne, 2019). Það getur hins vegar verið erfitt að greina skólaforðun innan veggja skólans 

og utan. 

Fjarvera frá skóla eru eins og gefur að skilja skýrasta merkið um skólaforðun en 

fjarvistir geta tekið á sig ýmsar myndir. Fjarvist getur falið í sér að nemandi mætir of seint 

í skólann (t.a.m. eftir ósætti heima fyrir vegna kröfunnar um að mæta í skóla) og fjarvera 

getur einnig þýtt að nemandi fari heim eða eitthvert annað áður en skóladeginum lýkur. 

Loks getur nemandi verið fjarverandi heilu dagana. Og eins og áður hefur komið fram þá 

eru fjarvistir alls ekki eina einkenni skólaforðunar (Ingul, Havik, og Heyne, 2019). Fjarvistir 

geta því aldrei verið eini mælikværðinn á svo flókið viðfangsefni sem skólaforðun er. 
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Það er afar mikilvægt að starfsfólk skóla og þá sérstaklega kennarar hafi til að bera 

þekkingu á skólaforðun og helstu orsökum og afleiðingum hennar. Það er nefnilega 

ýmislegt í skólaumhverfinu sem getur orsakað eða stuðlað á einn eða annan hátt að 

skólasóknarvandamálum. Hér má nefna nokkra þætti. Fjarveru kennara, skort á athygli frá 

kennara í skólastofunni, ófagleg vinnubrögð t.d. hvað varðar fjarvistarmál, neikvæð 

samskipti kennara og nemenda, of stóra bekki og skort á aðlöguðu námsefni eða öðrum 

sérkennsluúrræðum (Gren-Landell ofl., 2015). Allt eru þetta þættir sem geta hæglega 

tengst skólaforðun og hægt er að vinna með innan skólaumhverfisins ef vilji og þekking er 

fyrir hendi. 

2.2 Umhverfis- og samfélagsþættir 

Rannsakendur hafa kannað samfélagslega þætti í tengslum við fjarvistir frá skóla. 

Telja sumir hverjir að í samfélögum þar sem skortir á öryggi og stuðning geti sjálft 

umhverfið stuðlað að takmörkuðum stuðningi foreldra og forsjármanna, aukinni 

sjálfsábyrgð barna og því sem kalla mætti lausagöngu þeirra ásamt skorti á viðbrögðum 

við ástundarvanda barna (Kearney, 2008a). Ágætt dæmi um slíkt eru t.a.m. hverfi í 

borgum þar sem safnast hafa saman einstaklingar sem eiga við fjárhagsleg og félagsleg 

vandamál.  

Ástundarvandi hefur einnig verið tengdur beint við erfiðar fjölskylduaðstæður, þætti 

eins og skilnað foreldra, aðskilnað barna og foreldra, vannæringu barna og ofnotkun 

foreldra eða forsjármanna á áfengi eða öðrum vímuefnum (Kearney, 2008a). Það ætti svo 

sem ekki að koma á óvart að ungmenni frá brotnum heimilum eru líklegri til að eiga í 

vandræðum í skólaumhverfinu. Tilfinningalegir erfiðleikar eins og þunglyndi og 

sérstaklega kvíði eru nátengdir skólaforðun. Þá eru unglingar sem umgangast jafnaldra 

sem sýna áhættuhegðun, t.d. fremja afbrot eða eru í neyslu, í áhættuhóp hvað varðar 

skólaforðun og brottfall úr skóla (Kearney, 2008a). Hér er t.a.m. átt við börnin og 

unglingana sem vegna aðstæðna þróa með sér slæma sjálfsmynd og taka ekki þátt í 

tómstundum eða hefðbundnu félagsstarfi innan eða utan skólanna. Þetta eru 

einstaklingarnir sem falla oft í fjórða greiningarhópinn fyrrnefndan, þ.e. mæta ekki í 

skólann vegna þess að aðrir staðir eða önnur viðfangsefni eru áhugaverðari að þeirra 

mati. 

 

2.3 Foreldrar og fjölskylda 

Eins og gefur að skilja getur það verið erfitt fyrir foreldra og forsjármenn að átta sig á 

einkennum og birtingarmyndum skólaforðunar. Aðilar sem eru nátengdir barni eða 
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unglingi í vanda leggja yfirleitt meiri áherslu á sýnilega þætti í hegðun viðkomandi, eins og 

t.d. brot á útivistatíma, agaleysi eða sinnisleysi hvað námið varðar. Þá er minna hugað að 

þáttum sem snúa inn á við, þáttum sem tengjast kvíða eða jafnvel þunglyndi (When 

children refuse school, 2007, bls.13).  

Það eru einnig til dæmi um að börnum eða unglingum sé haldið heima og þau jafnvel 

tekin viljandi úr skóla af foreldrum eða forsjármönnum. Á ensku nefnist þetta „school 

withdrawal“. Fyrir þessari hegðun geta verið ýmsar ástæður. Ein þeirra er sú, að 

forsjármenn eða foreldrar treysti sér einfaldlega ekki til þess að takast á við erfitt 

vandamál eins og skólaforðun. Í því skyni að koma í veg fyrir að málið endi á borði 

sérfræðinga eða þá yfirvalda þar sem hætta er á að athyglinni verði beint að 

uppalendunum er barninu einfaldlega haldið heima og t.a.m. tilkynnt um veikindi eða sótt 

um leyfi. Þetta er alls ekki algengt, en þekkist. Aðrir þættir sem koma til greina eru kvíði 

foreldra og þörf þeirra á að finna fyrir örygginu sem fylgir því að vita af barninu heima. 

Loks getur verið að að barnið eða unglingurinn hafi skyldum að gegna hvað varðar 

fjárhagslega afkomu fjölskyldunnar og geti ekki sótt skóla sökum þess (When children 

refuse school, 2007, bls.13). Það er mikilvægt að hafa ofangreinda skýringu í huga þegar 

verið er að skoða skólaforðun enda sýnir hún betur en margt annað hversu flókið þetta 

viðfangsefni er.  

Hafa ber í huga að það er alltaf vandasamt að vinna með fjölskyldur og þá helst að 

aðskilja persónulega þætti og kerfisbundna. Það þarf að horfa á hlutina á heildrænan hátt 

og átta sig á því að um er að ræða mjög flókið samspil ólíkra þátta. Vandamálið er að við 

horfum sjaldnast á hlutina á heildrænan máta heldur túlkum það sem gerist í félagslegum 

samskiptum á persónulegan og einstaklingsbundinn hátt og greinum hegðun og 

hegðunarmynstur út frá hugtökum eins og eigingirni, undirgefni, uppreisnargirni og 

gjafmildi. Hér kemur kerfiskenningin til sögunnar, en samkvæmt henni þá er heildin alltaf 

meiri heldur en summa einstakra þátta og fjölskyldan er því meira en samansafn 

einstaklinga. Hún er heilt samskiptanet sem verður ekki skilið nema í samhengi (Family 

Therapy, 2004, bls.94). Þetta er einmitt lykilatriði þegar unnið er með skólaforðun, þ.e. að 

horfa á samhengi hlutanna og sjá þá í heildrænni mynd. 

2.4 Aðrir þættir 

Í einhverjum tilfellum má skýra skólaforðun með öðrum þáttum en þeim sem hér hafa 

verið tilgreindir. Til að mynda geta veikindi barns, s.s. astmi, svefnleysi, sykursýki, ýmsar 

sýkingar eða takmarkaðar fínhreyfingar haft töluverð áhrif á skólasókn (When children 

refuse school, 2007, bls.13). Veikindi geta einnig í einhverjum tilfellum verið undirliggjandi 
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þáttur sem skýrir ekki skólaforðunina einn og sér en hefur margvísleg áhrif í samspili með 

öðrum þáttum. 

Samkvæmt íslenskum grunnskólalögum ber skólastjóra að fylgjast með því að 

nemendur njóti skólaheilsugæslu í skólanum (Lög um grunnskóla nr.41/2008). Við íslenska 

grunnskóla eru einnig almennt starfandi skólahjúkrunarfræðingar í mismiklu stöðuhlutfalli 

þó. Skólahjúkrunafræðingar hafa til þess bæra menntun og eru yfirleitt í aðstöðu til að 

styðja börn og unglinga sem glíma við bæði líkamleg og sálræn vandamál eins og t.d. 

skólaforðun. Þeir hafa þar að auki aðra sýn á viðfangsefnið en kennarar eða 

skólastjórnendur sem getur reynst dýrmætt. Það skiptir miklu máli að skólahjúkrunar-

fræðingur grípi barn í vanda til að skilgreina vandann betur, er t.d. um líkamleg veikindi að 

ræða? Þarf að vísa barni áfram innan heilbrigðiskerfisins? Mikilvægt er að skólahjúkrunar-

fræðingar þekki sálvefræn einkenni hjá börnum, einkenni sem hæglega geta verið falin. 

Skólaforðun er ágætt dæmi um slíkt. Það er því mikilvægt að stoðkerfi skólanna sem 

skólahjúkrunarfræðingar eru hluti af, hafi víðtæka þekkingu á líkamlegum einkennum 

undirliggjandi sjúkdóma og hvernig þau geta tengst sálvefrænum þáttum. Skólaforðun 

hefur margar hliðar og stoðkerfi skólanna, eins og t.a.m. hjúkrunarfræðingar, eru í 

lykilaðstöðu til að greina hana. 
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3 Áhrif skólaforðunar 

Áhrif skólaforðunar eru eins og gefur að skilja margþætt en talið er að skólaforðun 

hafi merkjanlega áhrif á þætti eins og námsárangur, árangur á framabraut, félagslega 

stöðu og kvíða. Einnig er á það bent að ástandið hafi áhrif á fjölskylduna þar sem glíman 

við skólaforðun geti hæglega komið af stað spennu á milli barns og foreldra eða 

forsjármanna. Kvíði, stress og fjarvera frá vinnu eru svo þættir sem foreldrar og 

forsjármenn þurfa ósjaldan að fást við. Skólaforðun barna og unglinga hefur einnig áhrif á 

kennara og annað starfsfólk skólans sem stundum getur átt í erfiðleikum með að takast á 

við vandann eins margþættur og flókinn og hann getur orðið. Ekki má heldur gleyma því 

að fagfólk er oft undir stöðugri pressu frá foreldrum og forsjármönnum sem gera sér 

væntingar um að skólinn kunni lausnir á vandanum (Hansen, og Sanders,  1998).   

Án inngrips geta afleiðingar skólaforðunar reynst alvarlegar bæði til langs og skamms 

tíma. Afleiðingar skólaforðunar til skemmri tíma geta eins og gefur að skilja falið í sér 

versnandi námsstöðu og almennt erfiðleika í námi sökum mikillar fjarveru. Erfiðleikar í 

námi hafa síðan keðjuverkandi áhrif. Versnandi námsárangur getur valdið minni sjálfsáliti, 

sjálfstrausti, lægri einkunnum og í sumum tilfellum nær viðkomandi ekki að útskrifast úr 

grunnskóla með fullnægjandi hætti (Lingenfelter, og Hartung, 2015). Þá hefur skólaforðun 

áhrif á félagsþroska og eykur líkur á hvers kyns átökum og togstreitu innan fjölskyldna þar 

sem reynt er með öllum ráðum að bregðast við vandanum. Börn og unglingar ná síður að 

tengjast jafnöldrum og þroskast því síður félagslega, þeim finnst þau missa af jafnöldrum 

sínum í námi og félagslega. Þau treysta sér síður í framhaldsskóla og eiga erfðara með að 

halda hann út. Auknar líkur eru á áhættuhegðun barna og unglinga og þar að auki getur 

skólaforðun barna valdið töluverðum kostnaði fyrir heimilin sökum fjarveru foreldra úr 

vinnu (Cynthia, og Cyd, 1990).  

Skólaforðun nemenda á grunnskólastigi getur hæglega verið undanfari brottfalls í 

framhaldsskóla og auk þess haft mikil áhrif á félagslega virkni nemenda, svo dæmi séu 

tekin (Mayndard o.fl., 2015). Aðrar afleiðingar skólaforðunar til lengri tíma eru auknar 

líkur á afbrotahegðun, hugsanleg félagsleg einangrun ásamt því sem líkur á kvíða og 

þunglyndi aukast. Einnig getur skólaforðun haft áhrif á fjárhagsstöðu einstaklinga vegna 

þessa að með minni möguleikum á framhaldsmenntun verða atvinnutækifæri yfirleitt 

færri (Nuttall, og Woods, 2013).  

Skólaforðun hefur einnig í för með sér samfélagslegan kostnað. Slíkur kostnaður getur 

t.a.m. falist í auknum kostnaði innan skólakerfisins, bæði á grunn- og framhaldsskólastigi. Í 

framhaldsskóla eru t.a.m. allar líkur á því að brottfall aukist ef fjölgun verður á nemendum 

með skólaforðun, þ.e. færri útskrifast af þeim sem hefja nám. Loks kallar skólaforðun oft á 
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tíðum á félagslegan stuðning en að honum koma m.a. náms- og starfsráðgjafar, 

félagsráðgjafar, sálfræðingar og jafnvel læknar (Lingenfelter, og Hartung, 2015). 

Eins og sjá má geta afleiðingar skólaforðunar verið margvíslegar og í takt við það eru 

viðbrögðin einnig fjölþætt. Viðbrögðin felast oftar en ekki í því að hjálpa barninu eða 

unglingnum aftur inn í sitt eðlilega skólaumhverfi. Og þá er mikilvægt að hafa í huga að 

ekkert mál er eins.  
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4 Hvað er hægt að gera? (leiðir til lausna) 

Skólaforðun er alvarlegt vandamál sem allt að 2% barna á grunnskólastigi hér á landi 

og erlendis glíma við. Samkvæmt sumum erlendum rannsóknum er þessi tala jafnvel mun 

hærri. Samkvæmt fyrrgreindri Maskínu könnun snertir skólaforðun einnig allt að 17% 

íslenskra skólabarna á grunnskólastigi (Maskína, 2019). Og það er afar brýnt að bregðast 

sem fyrst og sem faglegast við vandanum. Spurningin er bara hvernig? 

 Starfsfólk skóla er venjulega fyrsta fagfólkið til að greina fjarvistarvanda nemenda 

og það er jafnframt í hvað bestum aðstæðum til að stuðla að snemmtækri íhlutun og 

vinna markvisst gegn vandanum. Í þessu sambandi er mikilvægt að starfsfólk hafi 

greinargóða þekkingu á skólaforðun og helstu einkennum hennar eins og áður hefur 

komið fram (Havik, Bru, og Ertesvåg, 2015). 

Flestum sem um skólaforðun fjalla ber saman um að þegar brugðist er við vandanum 

er mikilvægt að skipað sé þverfaglegt teymi. Teymið skal samanstanda af foreldrum eða 

forsjármönnum barnsins, aðilum frá viðkomandi skóla og einnig fulltrúum frá 

heilbrigðisþjónustunni, félagsþjónustunni eða barnavernd ef svo ber undir. Samvinna er 

lykilatriði til að ná árangri eins og svo gjarnan er raunin (Ladwig, og Kim, 2007).  

Teymi er gjarnan skilgreint sem hópur einstaklinga sem sameina krafta sína í því skyni 

að leysa sameiginleg verkefni og ná ákveðnu markmiði eða markmiðum (Samskiptafærni, 

2012, bls. 16). Árangur teymisvinnu fer eftir því hvernig tekst að setja sameiginleg 

markmið og nýta og samhæfa framlag og vinnu allra í hópnum til að ná þeim. Árangur 

teymisins ræðst ekki síst af því hversu vel gengur að samtvinna krafta og eiginleika 

liðsheildarinnar. Liðsmenn teymis verða því að geta talað saman með skýrum, 

hreinskiptum og uppbyggilegum hætti (Samskiptafærni, 2012, bls. 109). Við uppbyggingu 

teymis þar sem unnið er með einstakling eða einstaklinga með skólaforðun þarf meðal 

annars að huga að eftirfarandi þáttum: 

- Setja teyminu markmið, til að allir meðlimir viti hver tilgangur teymisins er og 

til hvers er af þeim ætlað 

- Velja viðeigandi skipulag en það er engin ein dæmigerð tegund teymis til. 

- Að stuðla að æfingu og að tryggja frammistöðu eru lykilþættir í starfi teyma. 

Einstaklingarnir í teyminu þurfa að læra að vinna saman og þurfa að æfa það 

sem skiptir máli í samstarfinu.  

(Samskiptafærni, 2012, bls. 110).  
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Ítrekað skal, að eins og fram hefur komið, þá geta orsakir og birtingarmyndir 

skólaforðunar verið mjög ólíkar. Ekkert mál er nákvæmlega eins og af því leiðir að engin 

ein lausn er til við vandanum.  

4.1 Fjölskyldan og heimilið 

Rannsóknir hafa staðfest að áhugi foreldra og stuðningur þeirra við menntun barna 

sinna hefur jákvæð áhrif á námsárangur og stuðlar jafnframt að betri mætingu og minni 

áhættu á brottfalli. Það eitt, að foreldar eða forsjármenn fylgist með mætingu barna sem 

og heimavinnu hefur sín áhrif (Havik, Bru, og Ertesvåg, 2015). Viðhorf foreldra til 

skólastarfs getur einnig haft áhrif á sýn barnsins á námið og námsumhverfið og þannig 

mótað viðhorf barnsins til skólans og skólastarfsins.  

 Inngrip eða aðgerðir sem tengjast skólaforðun verða, ef varanlegur árangur á að 

nást, að taka mið af fleiru en bara einstaklingnum sjálfum. Skoða þarf umhverfið í kringum 

hann á heildrænan hátt og þar með talið nærsamfélagið, heimilið, fjölskylduna (Kearney, 

2008a). Þróuð hafa verið ýmis úrræði fyrir fjölskyldur hér á landi og erlendis sem m.a. taka 

mið af skólamálum og heilsutengdum þáttum. Úrræðin eru oftast nær á höndum 

opinberra aðila. Sum þessa úrræða eru til þess gerð að styrkja fjölskylduna í því að takast 

á við erfið viðfangsefni eins og skólaforðun vissulega er. Önnur fela í sér viðameiri 

breytingar og jafnvel mjög róttækar aðgerðir. Úrræðin geta s.s. verið af ýmsum 

stærðargráðum. Hér á landi  geta skólar og foreldrar eða forsjármenn leitað til þjónustu-

miðstöðvar viðkomandi hverfis eftir faglegri aðstoð. Í Reykjavík eru fimm 

þjónustumiðstöðvar sem sinna þjónustu við einstaklinga og fjölskyldur ásamt því að veita 

sérfræðiþjónustu til leik- og grunnskóla og frístundaráðgjöf og almenna upplýsingagjöf. Til 

þjónustumiðstöðva er hægt að sækja fjárhagsaðstoð, húsaleigubætur, ráðgjöf og 

félagslega heimaþjónustu. Þjónustumiðstöðvar leiða þar að auki faglegt samstarf á sviði 

heimaþjónustu. „Á þjónustumiðstöðvunum er veitt félagsleg ráðgjöf, sálfræði- og 

kennsluráðgjöf vegna leik- og grunnskólabarna, frístundaráðgjöf og fleira. 

Þjónustumiðstöðvar bera ábyrgð á framkvæmd forvarnastefnu borgarinnar 2014-2019. Á 

þjónustumiðstöðvum fer fram þverfaglegt samstarf þar sem lögð er áhersla á samþætta 

nærþjónustu.” (Reykjavíkurborg e.d.-a). 

Félagsþjónustan veitir oft aðstoð í formi liðveislu eða persónulegrar ráðgjafar. 

Eitthvað sem er fyrst og fremst hugsað til að efla einstaklinginn og jafnframt til að létta 

álaginu á fjölskyldunni. Þjónustumiðstöðvar hafa líka önnur úrræði fyrir börn og unglinga. 

Miðgarður, þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness, er t.d. með hópastarfi fyrir börn og 

unglinga á aldrinum 10 til 18 ára. Þetta starf er ætlað börnum og unglingum sem standa 
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höllum fæti félagslega, eru óvirk, einangruð og eru ekki að hafa sig mikið frammi. 

Markmið hópastarfsins eru þættir eins og efla sjálfsmat, sjálfstraust, efla samskiptafærni 

og rjúfa félagslega einangrun (Reykjavíkurborg e.d.-b). Unglingasmiðjurnar Stígur og Tröð 

eru fyrir börn á aldrinum 13 – 18 ára sem eru búsett í Reykjavík. Þær eru dæmi um úrræði 

sem þjónustmiðstöðvar í Reykjavík og Barnavernd Reykjavíkur geta sótt um fyrir unglinga. 

Markmið Unglingasmiðjanna eru mjög svipuð og hópastarf Miðgarðs en vinna þeirra nær 

yfir lengra tímabil og er einnig í boði oftar í viku (Reykjavíkurborg e.d.-c). ÁTAK er svo 

úrræði sem þjónustmiðstöð Laugardals og Háaleitis hefur í boði en það snýr að 

skólasóknarvanda og hefur verið í þróun hjá þeim undanfarin ár. Hér er um að ræða 

samvinnuverkefi milli foreldra, skóla og þjónstumiðstöðvar þar sem unnið er með þessa 

hegðun út frá einstaklingnum sem við hana glímir. Markmið er að greina hvaða breytingar 

þarf að eiga sér stað hjá barninu eða unglingnum og fjölskyldunni til að laga skólasókn 

einstaklingsins (Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis 2015).  

Ásamt ofangreindu geta úrræði falist í ráðgjöf fyrir fjölskylduna sem heild og getur 

hún falið í sér að ráðgjafi komi á heimilið eða að ráðgjöfin sé sótt í viðkomandi 

þjónustumiðstöð. Allt eru þetta þættir sem hafa það að markmiði að vinna með barnið 

eða unglinginn og um leið að hjálpa fjölskyldunni að takast á við vandamál sem er svo 

stórt og flókið að enginn einn getur leyst það.  

 Þegar ofangreind aðstoð dugar ekki til eru önnur og öllu viðameiri úrræði til 

staðar. Skólar og þjónustumiðstöðvar hafa þann valkost og ber reyndar að vísa málum til 

Barnaverndar, þegar þeirra vinna skilar ekki tilætluðum árangri. Hjá Barnavernd er lögð 

áhersla á samstarf og stuðning inn á heimili með barnið í brennidepli. Barnavernd hefur 

ýmis úrræði á sínum snærum og eitt af þeim nefnist MST fjölkerfameðferð (e. 

multisystemic therapy). MST fjölkerfameðferð er meðferðaúrræði á vegum 

Barnaverndarstofu fyrir fjölskyldur barna og unglinga sem glíma við alvarlegan 

hegðunarvanda á mörgum sviðum. Hegðunarvandinn getur falið í sér lögregluafskipti, 

skróp úr skóla eða verulega erfiðleika í skóla, hótanir, líkamlegt ofbeldi eða 

vímuefnanotkun. Ráðgjöfin sem Barnaverndastofa býður upp á snýr að öllu nærumhverfi 

barnsins, foreldrum/forsjármönnum, fjölskyldu, félagshópi, skóla og tómstundastarfi. Í 

sameiningu með fjölskyldunni eru sett ákveðin meðferðarmarkmið sem miðast við vanda 

hvers barns, hvernig megi draga úr vandanum og efla bjargráð foreldra. Meðferðin er 

aðlöguð að þörfum hverrar einstakrar fjölskyldu og áhersla er lögð á að finna leiðir sem 

henta styrkleikum einstaklinga og í umhverfinu (Barnaverdarstofa e.d).  
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4.2 Skólakerfið 

Það er fjölmargt í skólakerfinu sem getur haft áhrif á ástundun nemenda og stuðlað 

að mætingarvandamálum og jafnvel skólaforðun. Hér koma til greina þættir eins og 

ónógur námsstuðningur, skólaleiði og einelti en rannsóknir skortir til að fullyrða um áhrif 

þeirra. Þá má einnig beina sjónum að sjálfri kennslunni, skólabragnum, bekkjarstjórnun og 

samskiptum nemenda og kennara í kennslustundum og ekki síst hvaða stuðning 

nemendur fá þegar á reynir. Allt eru þetta mikilvægir þættir sem rannsaka þarf mun betur 

til að ákvarða áhrif þeirra á skólaforðun (Havik, Bru, og Ertesvåg, 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt að góð bekkjarstjórnun styður við jákvæð samskipti nemenda 

sín á milli og gæti þannig unnið gegn einelti. Hér má draga þá ályktun að traust og 

skipulögð bekkjarstjórnun geti, á óbeinan hátt, haft áhrif á skólaforðun með því að byggja 

upp jákvæð samskipti og jákvæða upplifun af skólanum sem er um leið hvatning til að 

mæta í skólann (Havik, Bru, og Ertesvåg, 2015). Kennarar sem hafa góða stjórn á sínu 

kennsluumhverfi stuðla að skipulagi og því sem kalla má fyrirsjáanleika í námsumhverfinu. 

Þetta er afar mikilvægt. Í eigindlegri rannsókn sem gerð var meðal nemenda kom í ljós að 

fyrirsjáanleiki í daglegu námi (e. predictability) var einmitt mikilvægur þáttur hvað varðar 

skólasókn (Havik, Bru, & Ertesvåg, 2014). 

Vel mótað og skipulagt námsumhverfi er til þess fallið að minnka kvíða og streitu 

meðal nemenda með því að stuðla að fyrirsjáanleika. Fyrirsjáanleiki verður til þess að börn 

geta reiknað út eða séð fyrir atburðarásina og það dregur úr kvíða eða streitu. Til að ná 

þessu marki verða kennarar að setja reglur og rútínur, fara eftir þeim og tryggja að 

nemendur fari einnig eftir þeim (Havik, Bru, & Ertesvåg, 2014). Niðurstöður rannsóknar 

Trude Havik og samstarfsmanna (2014) leiddu sterkar líkur að því að skólaþættir eins og 

samskipti nemenda og bekkjarstjórnun hafi umtalsverð áhrif á skólaforðun (Havik, Bru, & 

Ertesvåg, 2014). Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla ber starfsfólki í skóla að stuðla að 

góðum starfsanda og gagnkvæmri virðingu allra í skólanum og efla félagsfærni nemenda. Í 

námskránni segir orðrétt, að „jákvæður skólabragur er í eðli sínu forvarnarstarf og getur 

unnið úr neikvæðum samskiptum, s.s. eineldi og öðru ofbeldi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti. 2013). 

Það er því mikilvægt að taka vel til skoðunar skólastarfið í heild sinni þegar 

skólaforðun er greind og við henni brugðist. Skólaforðun verður ekki til í tómarúmi. Í því 

sambandi má heldur ekki gleyma samskiptum og samvinnu foreldra og starfsfólks skóla. 

Góð samskipti foreldra og kennara hjálpa kennaranum að skilja nemandann og aðstæður 

hans og þannig hefur hann betri möguleika á því að aðlaga námsumhverfið að þörfum 

barnsins. Þar að auki eru góð samskipti milli foreldra og skóla líkleg til þess að stuðla 



23 

frekar að greiningu á vandanum og þar með snemmtækri íhlutun (Havik, Bru, og Ertesvåg, 

2014). 

 Hér á landi hafa skólar eða skólaumdæmi sett sér reglur og viðmið varðandi 

skólasókn. Ágætt dæmi um slíkar reglur má finna meðal grunnskóla í Grafarvogi og á 

Kjalarnesi. Skólasóknarreglurnar byggja á fjarvistarstigum sem eru gefin fyrir óheimilaðar 

fjarvistir og óstundvísi. Fyrir óstundvísi er gefið eitt fjarvistarstig en fyrir óheimila fjarvist 

tvö. Tekið skal fram að tvö fjarvistarstig eru gefin þó svo nemandinn mætir í seinni hluta 

kennslustundar. Þegar nemandi hefur safnað 10 fjarvistarstigum fer í gang ákveðið ferli. 

Umsjónarkennari ræðir við nemandann og hefur samband við foreldra/forsjármenn í 

gengum nemendabókhald eða símleiðis. Við 20 fjarvistarstig er boðað til fundar en á 

honum sitja foreldri/forsjármaður, skólastjóri, námsráðgjafi, umsjónarkennari og nemandi 

þar sem gerð er áætlun um bætta skólasókn. Verði ekki bót á er næst gripið í taumana 

þegar nemandinn hefur safnað 40 fjarvistarstigum og þá er málinu vísað til 

nemendaverndarráðs. Skólastjóri boðar til fundar þar sem gerð er aðgerðaráætlun og 

leitað er lausna á vanda nemandans. Ef vandinn heldur áfram og nemandinn safnar 60 

fjarvistarstigum er send tilvísun til Miðgarðs, Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarnes og 

er hún tekin fyrir af viðbragðsteymi hennar. Viðbragðsteymið boðar til fundar þar sem 

farið er yfir stöðu mála, gerð áætlun og ákveðið vinnuferli fer af stað. Á þessum tíma fer 

fram greining á vanda barnsins og ætti þá að koma í ljós hvort um skólaforðun er að ræða 

eða að aðrar ástæður liggja að baki fjarvistana. Ef aftur á móti ekkert af fyrrgreindu skilar 

árangri og fjarvistarstig nemandans halda áfram að safnast upp þá er sendir skólinn 

tilkynning til Barnarverndar Reykjavíkur þegar fjarvistarstig nemandans nær 90 stigum 

eða fleirum (Kelduskóli e. d.). 

Það er nauðsynlegt að byggja upp áreiðanlegt verklag eins og hér hefur verið lýst. 

Vandamálið er hins vegar að starfsfólk skóla hefur oft á tíðum ekki nægjanlega þekkingu á 

skólaforðun, orsökum hennar og leiðum til lausna. Til þess að verklagið skili tilætluðum 

árangri er mikilvægt að allt inngrip og allar aðgerðir grundvallist á þekkingu á vandanum. Í 

nýlegri bandarískri rannsókn á þekkingu starfsfólks skóla á skólaforðun kom í ljós að 

starfsfólk skóla sýndi takmarkaða þekkingu á skólaforðun og mikilvægt væri að bæta við 

þekkingu þeirra á þessu sviði til að geta brugðist rétt við (Foy, 2018).  Það má velta því 

fyrir sér hvort hið sama eigi við hér á landi. 

4.3 In2School kerfið 

Eins og komið hefur fram er samvinna lykilatriði þegar brugðist er við skólaforðun. 

Ágætt dæmi um hvernig samvinna fagfólks og heimilis getur skipt sköpum er ástralska 

In2School verkefnið. Í Ástralíu var komið á fót sérstöku úrræði við Travancore skólann í 
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Victoríu fylki eftir að tilvísanir nemenda með skólaforðun í skólann tóku að aukast meira 

en eðlilegt gat talist.  

Travancore skólinn er sérskóli fyrir nemendur með geðræn vandamál. Á árunum 2009 

til 2013 fjölgaði nemendum við skólann sem greindir voru með skólaforðun úr 21 yfir í 47, 

þ.e. 32% nemenda skólans. Við þessu varð að bregðast. Travancore starfar náið með 

tveimur heilbrigðisstofnunum og ásamt því að sinna nemendum skólans bjóða kennarar 

upp á stuðning við nemendur annarra skóla sem eiga í geðrænun vandræðum.  

 Áður en In2School verkefninu var komið á laggirnar fólst dæmigerð meðferð við 

skólaforðun í því að læknir og kennari voru skipaðir viðkomandi nemanda til stuðnings. 

Vinnan var vissulega byggð á faglegum grunni en hún var aldrei hugsuð sem náið samstarf 

fagaðila til lengri tíma (Mckay-Brown ofl., 2018). Fagaðilarnir ræddu málin sín á milli og 

ákváðu í sameiningu hvernig unnið skyldi og hvaða inngrip áttu að eiga sér stað, en það 

var ekkert staðlað verklag sem sagði til um hvernig standa ætti að stuðningi við barnið, 

fjölskylduna eða starfsfólkið við skólann. Þar af leiðandi voru allt of margir sem hlut áttu 

að máli aðeins áhorfendur eða í besta falli óvirkir þátttakendur í meðferðinni, sem yfirleitt 

skilaði aðeins takmörkuðum árangri. Raunveruleg lausn fólst í kerfisbundinni og 

þverfaglegri samvinnu (Mckay-Brown ofl., 2018). 

Það hefur sýnt sig að þegar sérfræðingar og fagfólk á ólíkum sviðum leiða saman 

krafta sína í þverfaglegum teymum næst hvað bestur árangur í vinnu með ungmennni 

sem eiga við andleg vandamál að stríða. Rannsóknir á sviði eineltis staðfesta þetta. 

Þverfagleg vinnubrögð hafa einnig reynst árangursrík þegar kemur að úrlausnum í 

tengslum við félagsleg og námsleg vandamál ungs fólks. Þverfagleg vinna þar sem að 

málum koma m.a. sérfræðingar frá heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu er þar að auki 

ekki aðeins góð leið til að vinna að bættri geðheilsu skólabarna, heldur hefur þessi aðferð 

í för með sér betri samskipti við heimilin, aukin skilning kennara á andlegri heilsu og ekki 

síst aukinn skilning innan heilbrigðiskerfisins á skólakerfinu. Ávinningurinn er margþættur 

og hann er allra (Mckay-Brown ofl., 2018). 

In2School verkefnið grundvallast á þeirri sannfæringu, sem studd er rannsóknum, að 

þverfagleg teymisvinna auki líkurnar á árangri í starfi með ungt fólk með skólaforðun. 

Verkefnið var mjög afmarkað og miðast mjög við aðstæður skólans. Verklagið var á þann 

hátt að nemendum var vísað í verkefnið af heilbrigðisstarfsmanni sem starfaði við skólann 

og til að eiga möguleika á þátttöku varð nemandinn að uppfylla ákveðin skilyrði. Í fyrsta 

lagi varð viðkomandi að vera á aldrinum 11 til 15 ára og skólasókn að mælast ekki yfir 50% 

í að minnsta kosti 6 vikur. Inntaka var einnig heimiluð ef nemandi hafði átt í miklum 

erfiðleikum með bekkjarsókn í að minnsta sex vikur með tilheyrandi raski á daglegu lífi 
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fjölskyldunnar eða ef nemandi hafði oft yfirgefið skólann áður en skóladeginum lauk yfir 

sex vikna tímabil. Aðrar kröfur voru gerðar við inntökuna, s.s. í tengslum við upplýst 

samþykki foreldra (Mckay-Brown ofl., 2018). 

In2School verkefninu var skipt í þrjá fasa sem hver hafði sitt sérstaka markmið og 

viðfangsefni. Fyrst fasinn var fjögurra vikna langur og var þar lögð áhersla á andlega heilsu 

og mat á námi. Næsti fasi var 10 vikna langur og þar er lögð áhersla á að nemandinn vinni 

sig hægt og rólega aftur inn í skólaumhverfið. Í þriðja fasa, sem tekur allt að sex vikur, er 

áfram unnið að því að aðlaga nemandann hefðbundnu skólastarfi. 

Niðurstöður rannsókna gefa vísbendingar um mikilvægi foreldra í allri meðferð eða 

inngripum sem tengjast skólaforðun. Í In2School verkefninu er samvinna og þátttaka 

foreldra lykilþáttur. Það eru foreldrarnir eða forsjármenn sem sjá um stuðning barnsins 

heima fyrir og fá foreldrarnir stuðning frá fagfólki t.d. hvað varðar að setja reglur og mörk. 

Verkefnið stendur og fellur með mikilli samvinnu milli allra aðila, einstaklingsins sem á í 

vanda, fjölskyldunnar, fagfólks á heilbrigðis- og félagssviði og kennara auk annarra 

sérfræðinga í skólanum. Fyrstu niðurstöður lofa mjög góðu og virðast góðar líkur á því að 

meðferðin hafi góð áhrif til langtíma. 

4.4 Aðrir leiðir til lausna 

Hefðbundnar leiðir til að vinna með börnum og fjölskyldum sem eiga við einhvern 

vanda að etja leggja gjarnan áherslu á sjálf vandamálin, erfiðleikana og hinar fjölmörgu 

hindranir sem yfirleitt má finna á veginum. Jákvæð sálfræði er leið til þess að breyta 

þessari nálgun og horfa þess í stað á jákvæðu hliðarnar og byggja upp lausnir ekki í 

kringum veikleika heldur styrkleika einstaklinganna sem í hlut eiga (Damon, 2004).  

 Með því að efla styrkleika og jákvæða eiginleika barna og ungmenna er hægt að 

stuðla að mikilvægum forvörnum. Þegar sjónum er betur beint að styrkleikunum má auka 

líkurnar á því að einstaklingarnir geti á árangursríkan hátt tekist á við hverja þá erfiðleika 

sem koma upp í samtímanum og gera þá um leið færari til að takast á við vandamál í 

framtíðinni (Terjesen, Jacofsky,  Froh, og DiGiuseppe, 2004). 

Það gæti reynst gagnlegt og vel þess virði að innleiða jákvæða sálfræði í skólakerfið 

hér á landi. Það mætti gera með milligöngu skólasálfræðinga, sem myndu nýta þessar 

hugmyndir t.d. í sínum störfum með foreldrum og kennurum. Slík nálgun mun svo í 

kjölfarið auka á færni foreldra og kennara í því að beita jákvæðri sálfræði í samskiptum 

sínum við börn og unglinga og þannig styrkja þá. Jákvæð sálfræði hefur einnig ákveðið 

forvarnagildi. Með því að innleiða jákvæða sálfræði í skólastarf væri verið að styrkja alla 

nemendur og efla til sjálfshjálpar, til framtíðar. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla skal 
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grunnskólinn vinna markvisst að forvörnum og heilsueflingu og huga að andlegri, 

líkamlegri og félagslegri vellíðan nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneyti. 2013). 

Staðreyndin er nefnilega sú, að hvert einasta barn, hver einasti unglingur, býr yfir 

hæfileikum og styrkleikum sem gefa fyrirheit um bjarta framtíð. Galdurinn er bara að 

koma auga á þessa einstöku hæfileika hvers og eins og efla þá og nýta þá til að tryggja 

jákvæða þroskaframvindu ungmennanna (e. positive youth development). Jákvæð 

þroskaframvinda er ólík hefðbundnum nálgunum þar sem áhersla er frekar lögð á hin 

fjölmörgu vandamál sem verða á vegi svo margra barna og unglinga. Vandamál eins og 

t.d. námsvanda, andfélagslega hegðun, metnaðarleysi eða notkun áfengis og annara 

vímuefna. Nálganir sem snúa að þessum neikvæðu þáttum eru mun þekktari í augum 

almennings og fjölmiðla heldur en þær sem snúast að því jákvæða (Damon, 2004).   

Atvinnutengt nám er annar og áhugaverður möguleiki sem veitir unglingunum 

tækifæri til að nýta fjölbreytta styrkleika sína. Atvinnutengt nám er aðeins valkostur fyrir 

nemendur í  9. og 10. bekk en með tilstuðlan þess fá unglingar dýrmætt tækifæri til að 

sanna sig í öðru umhverfi en hinum klassíska skólaumhverfi. Atvinnutengt nám er úrræði í 

Reykjavík fyrir einstaklinga sem hafa dregist aftur úr námi og eru að glíma við vanlíðan í 

skólaumhverfinu. Markmiðið þess er að bæta líðan nemenda og styrkja sjálfmynd þeirra 

(Reykjavíkurborg e.d.-d). Með sterkari sjálfsmynd er svo hægara um vik að leita leiða til að 

samlagast hefðbundnu skólastarfi á nýjan leik.  

Öflug leið til að vinna með styrkleika nemenda á jákvæðan hátt felst í því að vinna 

með þá þætti þar sem styrkleikar þeirra liggja. Þetta má m.a. gera í gegnum tómstunda- 

eða félagsstarf, jafnt innan skólanna sem utan. Það er t.a.m. ágæt hugmynd að virkja þátt 

frístundamiðstöðvanna, sem margar hverjar hafa einmitt aðstöðu í skólunum eða eru 

staðsettar við skóla. Þar fer fram mikilvægt frístunda- og tómstundastarf. 

Frístunda- og tómstundastarf má skilgreina á margvíslegan máta enda í eðli sínu 

fjölbreytt viðfangsefni. Markmiðið með frístunda- og tómstundastarfi innan skólakerfisins 

er ekki síst að kenna einstaklingum að stunda fjölbreytta afþreyingu og efla með sér 

mikilvæga hæfni og jákvæð viðhorf og gildi. Ágætt er að hafa í huga að tómstundastarf og 

menntun eru nátengd fyrirbæri sem styðja hvort við annað. Tómstundafræðin eflir 

skilning einstaklingsins á sjálfum sér og hann lærir í gegnum tómstundatengt nám 

nauðsynlega hæfni, hæfni sem er mikilvæg til að lifa innihaldsríku lífi. Kjarni frístunda- og 

tómstundastarfs felst þannig í þvi að efla lífsgæði einstaklingsins á uppbyggjandi hátt í 

gegnum fjölbreyttar og skapandi tómstundir (Dattilo, 2008, bls. 9). Þetta eru allt hlutir 

sem geta reynst gagnlegir í baráttunni gegn skólaforðun. 
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Starf félagsmiðstöðva er opið starf sem barnið eða unglingurinn sækir á eigin 

forsendum og því getur leið starfsmanna að einstaklingnum verið önnur en kennara eða 

annara starfsmanna skólans. Starfsmaður á félagsmiðstöð er ekki bundinn af opinberri 

námskrá og getur því unnið á annan máta með styrkleika barnsins eða unglingsins í sama 

umhverfi og hann er að forðast. Félagsmiðstöðvar leggja ríka áherslu á að ná til unglinga 

sem þurfa á félagslegum stuðingi að halda og gera það með því að bjóða upp á fjölbreytt 

starf sem gæti hæglega í einhverjum tilvikum höfðað til einstaklinga sem eru að glíma við 

skólaforðun (Reykjavíkurborg e.d.-e). 

 Dæmigerð viðfangsefni félagsmiðstöðva tengjast gjarnan skólaumhverfinu eins og 

t.d. nemendaráði, dj-ráði, skreytinganefnd, klúbbastarfi eða í öðru almennu starfi 

frístundamiðstöðvarinnar. Það er að sjálfsögðu ekki sjálfgefið að einstaklingur í vanda 

sæki í slíkt starf þrátt fyrir að það sé í boði í skólanum og þá kemur til kasta þeirra sem 

stýra tómstundastarfinu. Stundum þarf að ráðleggja og leiðbeina nemendum um 

tómstundastarf, rétt eins og námsráðgjafar ráðleggja um skólastarf. Þetta má gera í 

hópastarfi eða með einstaklingum og getur reynst öflugt tæki til að hafa jákvæð áhrif á 

viðhorf og bæði andlega og líkamlega heilsu (Leitner, Leitner, 2012, bls.33). 

Að lokum er vert að minnast nokkrum orðum á Brúarskóla sem er sérskóli í Reykjavík. 

Brúarskóli er ætlaður nemendum í 4. til 10. bekk sem eiga við geðræn- og tilfinningaleg 

vandamál að stríða, eiga í félags- og hegðunarerfiðleikum eða eru í vanda vegna afbrota 

eða neyslu fíkniefna og geta sökum þess ekki stundað nám við heimaskóla. Það er 

markmið Brúarskóla að vinna á jákvæðan hátt, bæta hegðun nemenda og hrósa fyrir það 

sem vel er gert. Nemendur fá hjálp til að uppgötva sínar sterku hliðar og styrkja þær enn 

frekar. Skólastarfið á að taka mið af þörfum nemenda og vera bæði hvetjandi og 

uppbyggjandi. Lokamarkmiðið er að nemandinn snúi aftur í sinn skóla að lokinni 

tímabundinni skólavist (Brúarskóli e.d.). 

Brúarskóli er tímabundið úrræði sem hugsanlega gæti gagnast nemendum sem glíma 

við skólaforðun. Hugmyndafræðin er mjög jákvæð og sú aðferðarfræði að leitast við að 

efla sterkar hliðar einstaklingsins á jákvæðan hátt er eitthvað sem nýtist vel í þessari 

vegferð.  
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5 Umræður 

Skólaforðun er regnhlífarhugtak sem felur í sér ýmsar birtingarmyndir fjarveru barna 

eða unglinga frá skóla í lengri eða skemmri tíma. Hugtakið er íslensk þýðing á enska 

hugtakinu „School refusal“ og lýsir sér á þann hátt að barn eða unglingur neitar að mæta í 

skólann. Ástæðurnar geta verið margvíslegar og t.d. er algengt að barnið eða unglingurinn 

kvarti undan vanlíðan eða sársauka, sé í uppnámi eða sýni neikvæða hegðun gagnvart 

foreldrum eða forsjármönnum. Skýr munur er gerður á skólaforðun og tilviljanakenndum 

fjarvistum frá skóla, þ.e. dæmigerðu skrópi sem flestir þekkja. Skólaforðun felur í sér 

síendurteknar, lengri eða styttri fjarveru frá skóla. Sérfræðingar sem rannsakað hafa 

skólaforðun eru nokkuð sammála um skilgreiningu á hugtakinu, það er helst vafi á því hvar 

nákvæmlega draga eigi mörkin hvað ástundun varðar. Hvað með þá einstaklinga sem falla 

rétt innan þeirrar skólasóknar sem markar skólaforðun? Hvað tíðni skólaforðunar varðar 

þá er talið að í það minnsta 2% nemenda á grunnskólastigi glími við skólaforðun og á það 

við um nemendur hér á landi jafnt og erlendis. 

 Það er ekki einfalt verk að greina orsakir skólaforðunar og þá helst sökum þess 

hversu fjölbreyttar og ólíkar þær geta verið. Hér er lagt upp með flokkunarkerfi þar sem 

orsökum skólaforðunar er skipt í fjóra flokka. Skiptingin er ákveðin aðferð til að aðgreina 

þá þætti sem hafa áhrif á þessa hegðun hjá viðkomandi barni eða unglingi. Flokkunin 

aðgreinir t.a.m. tilfinningalega þætti, erfiðar félagslegar aðstæður, athygli frá fjölskyldunni 

og umhverfisþætti. Á grundvelli þessarar greiningar hefur svo verið þróað virknimat sem 

er kerfisbundin leið til að meta áhrifaþætti hegðunarinnar og er oft forsenda aðgerða eða 

meðferðar. Aðrar orsakir hafa verið tilgreindar, s.s. innan skólakerfisins, fjölskyldunnar og 

nærsamfélagsins. Að öllum líkindum eru orsakir skólaforðunar fjölþættar og má 

væntanlega rekja þær til mjög fjölbreyttra, samverkandi þátta. Þetta er einnig stór ástæða 

þess hversu erfitt er að greina og vinna með skólaforðun.  

Án inngrips geta afleiðingar skólaforðunar reynst alvarlegar bæði til langs og skamms 

tíma. Til skemmri tíma veldur skólaforðun versnandi námsstöðu og erfiðleikum í námi 

sökum fjarveru. Erfiðleikar í námi hafa síðan keðjuverkandi áhrif því slakur námsárangur 

getur hæglega valdið minna sjálfsáliti, félagslegri einangrun og lægri einkunnum. Þá hefur 

skólaforðun áhrif á félagsþroska og eykur líkur á hvers kyns átökum og togstreitu innan 

fjölskyldna þar sem reynt er með öllum ráðum að bregðast við vandanum. Líkur á 

áhættuhegðun eykst og þar að auki veldur skólaforðun barna oft töluverðum kostnaði 

fyrir heimilin sökum fjarveru foreldra úr vinnu. Það er því til mikils að vinna að gera allt 

sem hægt er í glímunni við þennan vágest. 
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En hvað er hægt að gera til að takast á við vandann? Fagfólk innan skólakerfisins er 

gjarnan fyrst til að greina fjarvistarvanda nemenda. Það er jafnframt í lykilaðstöðu til að 

koma að snemmtækri íhlutun. En hér er einnig mikilvægt að starfsfólk skóla þekki helstu 

einkenni skólaforðunar og alveg eins og kemur fram í þessari ritsmíð þá er það ekki alltaf 

raunin. Og þegar skólakerfið er til umræðu má ekki gleyma frítíma nemenda og 

tómstundanáminu. Samhliða grunnskólanum eru reknar frístundamiðstöðvar sem gegna 

lykilhlutverki í að að efla lífsgæði nemenda með því að virkja þá í fjölbreyttu, jákvæðu og 

skapandi tómstundastarfi. Þetta starf skiptir einnig máli hvað varðar skólaforðun því á 

vettvangi tómstunda má styrkja nemendur sem glíma við skólaforðun og gera þá betur í 

stakk búna til að takast á við vandamál daglegs lífs. Þetta frístundastarf fer fram undir 

leiðsögn sérfræðinga á sviði tómstunda og það á sér oft stað í nákvæmlega sama umhverfi 

og barnið eða unglingurinn er að reyna að forðast. Þetta gefur tækifæri á að nálgast 

vandann frá öðru sjónarhorni en hægt er í almennu bekkjarstarfi.  

Flestum sérfræðingum ber saman um að ein árangursríkasta leiðin til að vinna með 

skólaforðun felist í þverfaglegri teymisvinnu. Slíkt teymi samanstendur oftast af 

foreldrum, forsjármönnum, aðilum frá viðkomandi skóla og fulltrúum frá heilbrigðis- og 

félagsþjónustunni. In2school verkefnið ástralska er ágætt dæmi um einmitt svona 

vinnubrögð. Þar eru aðstæður keimlíkar Brúarskóla, en það er sérrúæði sem Reykjavíkur-

borg býður upp á fyrir börn og unglinga (4. -10. bekk) sem glíma við alvarlegan geðrænan 

og tilfinningalegan vanda, félags- og hegðunarerfiðleika. Þann skóla sækja einnig börn og 

unglingar sem eru í vanda vegna afbrota eða fíkniefnaneyslu. Úrræði líkt og In2school og 

Brúarskóli eru gott dæmi um hvernig er unnið með vanda barna eða unglinga. MST 

fjölkerfismeðferð er líka ágætt dæmi um úrræði þar sem unnið er markvisst með alla sem 

koma að barninu eða unglingnum, hvort sem það er skóli, íþróttafélag, 

foreldrar/forsjármenn, systkini, vinir og ættingjar. Það má hins vegar spyrja sig hvort 

skólaforðun sé álitinn nógu alvarlegur vandi til þess að glíma við á vettvangi Brúarskóla og 

MST fjölkerfismeðferðar.  

Skólaforðun á sér ekki aðeins stað í skólanum, eins undarlega og það kann að hljóma. 

Fjölskyldan og heimilið er einnig vettvangur skólaforðunar. Ef varanlegur árangur á að 

nást í aðgerðum sem tengjast skólaforðun er nefnilega mikilvægt að skoða ekki bara 

sjálfan einstaklinginn heldur umhverfið og þar með talið fjölskylduna. Heildræn nálgun í 

anda kerfiskenningarinnar er lykilatriði. Það hefur verið staðfest með rannsóknum og 

kemur auðvitað engum á óvart að áhugi foreldra og stuðningur þeirra við skólagöngu 

barna sinna hefur áhrif á námsárangur og ástundun. Þarna skiptir viðhorf foreldra miklu 

máli og það er vel þess virði að skoða betur hvað hægt er að gera til að bæta viðhorf 



30 

foreldra til skólastarfs, þ.e. þegar svo ber undir. Hér skipta auðvitað samskipti og 

samvinna skóla og heimilis miklu máli og þrátt fyrir að þar sé ýmislegt vel gert má 

vissulega gera betur. Utan skólakerfisins eru til staðar ýmis úrræði hugsuð til að styrkja 

uppalendur í hlutverki sínu eða létta álagi af þeim. Þjónustumiðstöðvar hafa hér hlutverki 

að gegna og bjóða t.a.m. upp á bæði liðveislu og persónulega ráðgjöf fyrir börnin og 

unglingana. Bæði þessi úrræði geta gagnast vel og eru þrautreynd. Þó má ef til vill segja 

það sama um stofnanir utan skólakerfisins og sjálft skólakerfið og það er, að þekking á 

skólaforðun, orsökum hennar og úrlausnum, er að öllum líkindum ekki mikil. Og Þegar 

þekkingin er takmörkuð þá verða öll viðbrögð fálmkenndari og varanlegur árangur 

ólíklegur. Það er því mín skoðun hér og nú að árangursríkasta aðgerðin sem hægt er að 

grípa til vegna skólaforðunar felist í meiri og betri fræðslu til allra sem að málum barna og 

unglinga koma. 
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6 Lokaorð 

Skólaforðun er fjarvera barna og unglinga frá skóla í skemmri eða lengri tíma og birtist 

á þann máta að barnið eða unglingurinn á í miklum erfiðleikum með að mæta í skólann án 

þess þó að um sé að ræða hefðbundið skróp. Það ætti að vera nokkuð ljóst eftir þennan 

lestur að skólaforðun er raunverulegur og alvarlegur vandi sem skólaumhverfið, 

nemendur og foreldar glíma við. Það eru fjölmargir þættir sem hafa áhrif á þessa hegðun, 

eins og t.d. kvíði, einelti, vandamál innan fjölskyldunnar og aðrir þættir í umhverfi barna 

og unglinga. Það er mikilvægt að bregðast fljótt og faglega við þegar grunur leikur á um 

skólaforðun. Ef skólaforðun fær að dafna hjá börnum og unglingum geta afleiðingarmar 

verið mjög alvarlegar fyrir einstaklinginn. 

 Það vakna óneitanlega margar spurningar þegar kafað er svo djúpt í viðfangsefni 

eins margþætt og skólaforðun. Við sumum þeirra fæst svar þegar vel er að gáð, en öðrum 

er ósvarað. Það er vert að geta þess, að skólaforðun er vandamál sem hefur verið til 

staðar í langan tíma. Það er alls ekki ný til komið en samt sem áður er þetta hegðun sem á 

allra síðustu árum fær verðskuldaða athygli. Skólaforðun á sér orsakir og aðdraganda og 

það er alls ekki ásættanlegt að átta sig á vandanum og grípa til aðgerða þegar barnið er 

komið í unglingadeild. Skólaforðun er vandi, sem í flestum tilvikum fær að vaxa allt of 

lengi óáreittur með barninu eða unglingnum. Og þegar loksins er komið að inngripi er 

hætta á því að þekking á skólaforðun þeirra sem að koma, starfsfólks, foreldra, 

forsjármanna og annara sem vinna með börnum og unglingum sé takmörkuð.  

 Markviss vinna gegn skólaforðun eða stuðningur við einstakling sem glímir við 

skólaforðun verður að grundvallast á þekkingu á hugtakinu og birtingarmyndum þess. 

Vinnan verður að vera margþætt og taka mið af einstaklingnum sem glímir við hana. Það 

verður einnig að taka tillit til og vinna með ótal þætti sem tengjast einstaklingum, eins og 

t.d fjölskylduna, skólann og kennsluna, vini, tómstundastarf og aðra þætti í hans 

nærumhverfi. Því allt hefur þetta áhrif á einstaklinginn og er hluti af lausninni alveg eins 

og þetta getur verið hluti af vandanum. 

Sá hópur sem fellur rétt undir þessi mörk er einnig þáttur sem ég velti fyrir mér eftir 

þessi skrif. Þessi hópur gæti verið áhættuhópur fyrir skólaforðun og brýnt að sinna honum 

og greina. Á þessum tímapunkti þarf markviss vinna og forvarnarstarf að fara í gang. Þessi 

vinna gæti falið í sér hópefli þar sem unnið væri með bekkjarandann, enda er það einn 

þáttur sem hefur áhrif á skólaforðun. Forvarnir og gildi þeirra eru mikilvæg eins og við öll 

vitum. Forvarnir gegn hegðun eins og skólaforðun eru í raun jafn mikilvægar og forvarnir 

sem snúa að öðrum hlutum.  
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  Þegar ég hugsa til baka öll þau ár sem ég hef unnið með börnum og unglingum 

koma strax upp í huga mér dæmi þar sem ég kem í dag auga á augljósa tengingu hjá 

einstaklingi við skólaforðun. Á þeim tíma vissi ég ekki hvað skólaforðun var eða hvernig 

hún lýsir sér og á þeim tíma var unnið öðruvísi með vandann en tíðkast núna. Sú þekking 

og reynsla sem við höfum af skólaforðun í dag hefði án efa komið sér vel í mörgum 

þessara tilvika og að sama skapi útskýrt ákveðna þætti í fari einstaklingsins. Í dag er ég 

reynslunni ríkari og bý að mun meiri þekkingu á þessu viðfangsefni. Það á örugglega eftir 

að skila sér í náinni framtíð.   

  

 

 



33 

Heimildaskrá 

Barnaverdarstofa. (e.d). Almenningur: úrræði. Sótt 20. mars 2019 af  

http://www.bvs.is/almenningur/urraedi/fjolkerfamedferd/. 

Brúarskóli. (e.d). Skólinn. Sótt 1. apríl 2019 af https://bruarskoli.is/skolinn/starfsaaetlun/. 

Cynthia, G. L. og Cyd, C. S. (1990). School Refusal in Anxiety-Disordered Children and 

Adolescents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 

29(1), 31-35. 

Damon, W. (2004). What is Positive Youth Development? The ANNALS of the American 

Academy of Political and Social Science, 591(1), 13-24. 

Dattilo, J. (2008). Leisure education program planing: A systematic approach (3.útgáfa). 

State College: Venture. 

Elliott, J. og Place, M. (2017). Practitioner Review: School refusal: Developments in 

conceptualisation and treatment since 2000. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, and Allied Disciplines, 60(1), 4-15. 

Foy, M. J. (2018) Schools Personnel's Knowledge and Perception of School Refusal 

Behaviour. Philadelphia College of Osteopathic Medicine. 

Gren-Landell, Malin, Ekerfelt Allvin, Cornelia, Bradley, Maria, Andersson, Maria, og 

Andersson, Gerhard. (2015). Teachers' Views on Risk Factors for Problematic 

School Absenteeism in Swedish Primary School Students. Educational Psychology 

in Practice, 31(4), 412-423. 

Hansen, C. og Sanders, S. L. (1998). Predictors of severity of absenteeism in children with 

anxiety-based school refusal. Journal of Clinical Child Psychology, 27(3), 246-254. 

Haukur Ingi Jónasson, og Helgi Þór Ingason. (2012). Samskiptafærni: Samskipti, hópar og 

teymisvinna. JPV útgáfa. 

Havik, T., Bru, E., og Ertesvåg, S. K. (2014) Parental perspectives of the role of school 

factors in school refusal. Emotional and Behavioural Difficulties, 19(2), 131-153. 

Havik, T., Bru, E., og Ertesvåg, S. K. (2015). School Factors Associated with School Refusal- 

and Truancy-Related Reasons for School Non-Attendance. Social Psychology of 

Education: An International Journal, 18(2), 221-240. 



34 

Heyne, David A., Vreeke, Leonie J., Maric, Marija, Boelens, Harrie, og Van Widenfelt, Brigit 

M. (2017). Functional Assessment of School Attendance Problems: An Adapted 

Version of the School Refusal Assessment Scale-Revised. Journal of Emotional and 

Behavioral Disorders, 25(3), 178-192. 

Hughes, E., Gullone, E., Dudley, A., & Tonge, B. (2010). A Case-Control Study of Emotion 

Regulation and School Refusal in Children and Adolescents. The Journal of Early 

Adolescence, 30(5), 691-706. 

Ingul, Havik, og Heyne. (2019). Emerging School Refusal: A School-Based Framework for 

Identifying Early Signs and Risk Factors. Cognitive and Behavioral Practice, 26(1), 

46-62. 

Jones, A. M. og Suveg, C. (2015). Flying under the radar: school reluctance in anxious 

youth. School Mental Health, 7(3), 212–223.  

Kearney, C. (2002). Identifying the Function of School Refusal Behavior: A Revision of the 

School Refusal Assessment Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral 

Assessment, 24(4), 235-245. 

Kearney, C. A. (2007). Forms and functions of school refusal behavior in youth: An 

empirical analysis of absenteeism severity. Journal of Child Psychology and 

Psychiatry, 48(1), 53-61. 

Kearney, C. A. (2008a). An Interdisciplinary Model of School Absenteeism in Youth to 

Inform Professional Practice and Public Policy. Educational Psychology 

Review, 20(3), 257-282. 

Kearney, C. A. (2008b). School absenteeism and school refusal behavior in youth: A 

contemporary review. Clinical Psychology Review, 28(3), 451-471. 

Kearney, C. A. og Albano, A. M. (2007). When children refuse school; a cognitive 

behavioral therapy approach; therapist guide (2.útgáfa). New York: Oxford 

University Press. 

Kelduskóli. (e. d.). Skólinn: Skólasókn. Sótt 27.mars 2019 af 

https://kelduskoli.is/skolinn/skolasokn/. 

Ladwig, R. J. og Kim, A. K. (2007). School avoidance: Implications for school nurses. 

Journal for Specialists in Pediatric Nursing, 12(3), 210-212. 



35 

Leitner, M. J. og Leitner, S. F. (2012). Leisure enhancement (4. útgáfa). Urbana: Sagamore 

Publishing LLC. 

Lingenfelter, N. og Hartung, S. (2015). School refusal behavior. NASN School Nurse, 30(5), 

269-273.  

Lög um grunnskóla nr. 41/2008 

Maskína. (2019). Skólasókn grunnskólanema. Sótt 14. mars 2019 af 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=5a6ca512-44c4-11e9-

9436-005056bc530c.  

Maynard, B. R., Heyne, D., Brendel, K. E., Bulanda, J. J., Thompson, A. M. og Pigott, T. D. 

(2018). Treatment for School Refusal among Children and Adolescents: A 

Systematic Review and Meta-Analysis. Research on Social Work Practice, 28(1), 56-

67. 

Mckay-Brown, L., Mcgrath, R., Dalton, L., Graham, L., Smith, A., Ring, J., & Eyre, K. (2018). 

Reengagement With Education: A Multidisciplinary Home-School-Clinic Approach 

Developed in Australia for School-Refusing Youth. Cognitive and Behavioral 

Practice, Cognitive and Behavioral Practice, 26(1), 92-106. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 

2011 – greinasvið 2013. Mennta- og menningarmálaráðuneyti. Sótt 1.apríl 2019 af 

https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-

media/media/frettatengt2016/Adalsnamskra-grunnskola-3.-utg.-2016.pdf 

Nichols, M. P. og Schwartz, R. C. (2004). Family Therapy: Concepts and Methods (6. 

Útgáfa). Boston: Allyn and Bacon. 

Nuttall, C. og Woods, K. (2013). Effective Intervention for School Refusal 

Behaviour. Educational Psychology in Practice, 29(4), 347-366. 

Oliver, A. C., Pratt, L. A., og Normand, M. P. (2015). A Survey of Functional Behavior 

Assessment Methods Used by Behavior Analysts in Practice. Journal of Applied 

Behavior Analysis, 48(4), 817-829. 

Reykjavíkurborg (e.d.-e). Félagsmiðstöðvar. Sótt 20. mars 2019 af 

https://reykjavik.is/felagsmidstodvar. 



36 

Reykjavíkurborg (e.d.-b). Hópastarf: Miðgarður. Sótt 20. mars 2019 af 

https://reykjavik.is/hopastarf-midgardur. 

Reykjavíkurborg (e.d.-a). Skrifstofa: Velferðasvið. Sótt 23.mars. 2019 af  

https://reykjavik.is/skrifstofaogsvid/velferdarsvid-0. 

Reykjavíkurborg (e.d.-d). Þjónusta: Atvinnutengt nám. Sótt 20. mars. 2019 af 

https://reykjavik.is/thjonusta/atvinnutengt-nam. 

Reykjavíkurborg (e.d.-e). Þjónusta: Unglingasmiðjur. Sótt 20. mars 2019 af  

https://reykjavik.is/thjonusta/unglingasmidjur. 

Terjesen, M., Jacofsky, M., Froh, J., og DiGiuseppe, R. (2004). Integrating positive 

psychology into schools: Implications for practice. Psychology in the Schools, 41(1), 

163-172. 

Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis. (2015). Kynning og umræður um ÁTAK vegna 

skólasóknar. (Óbirtur fyrirlestur/glærukynning). 

 



37 

Viðauki 1: Matlisti vegna skólaforðunar 
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