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Útdráttur  

Skólinn gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að uppeldi og velferð nemenda þar sem 

honum er ætlað að þroska, móta og styrkja hæfileika nemenda. Börnum er skylt 

samkvæmt lögum að sækja grunnskóla í tíu ár og því fáir staðir jafn kjörnir og skólinn til 

að styðja við börn og fjölskyldur þeirra. Það getur reynst vandasamt og flókið verkefni 

fyrir skólann, sérstaklega þegar börn glíma við fjölþættan vanda á borð við 

námserfiðleika, erfiðar fjölskylduaðstæður eða geðrænan vanda. Kennarar og annað 

starfsfólk skóla gegnir ábyrgðarhlutverki gagnvart nemendum en rannsóknir hafa sýnt að 

kennarar glími við mikið álag í starfi sem hafi neikvæðar afleiðingar á heilsufar þeirra og 

líðan. Þá hafa rannsóknir einnig sýnt að náms- og starfsráðgjafar sinni persónulegri 

ráðgjöf í ríkum mæli og sinni jafnvel störfum sem ekki falla undir þeirra sérsvið. 

 Í þessari ritgerð verður fjallað um hlutverk skólafélagsráðgjafa innan grunnskóla 

og hvernig þeir geta stutt við nemendur, fjölskyldur þeirra og starfsfólk grunnskóla. Þá 

verður einnig fjallað um velferðarhlutverk grunnskóla, starfsaðstæður kennara og náms- 

og starfsráðgjafa. Niðurstöðurnar benda til að brýnt sé að tryggja félagsráðgjöfum sess 

innan skólakerfisins. Þannig væri velferðarþjónusta við nemendur og fjölskyldur þeirra 

tryggð, starfsfólk skólans fengi nauðsynlegan stuðning í starfi og skólinn væri betur 

tengdur við aðrar þjónustustofnanir samfélagsins. Með kröftum félagsráðgjafa í samvinnu 

við annað starfsfólk skólans gæti skólinn betur sinnt velferðarhlutverki sínu og unnið 

öflugt forvarnarstarf sem kæmi í veg fyrir að frekari vandi þróist sem er dýrkeyptur 

samfélaginu. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ritgerðin var unnin undir leiðsögn Dr. Sigrúnar Harðardóttur, lektors við 

félagsráðgjafardeild og vil ég þakka henni kærlega fyrir góða leiðsögn, ábendingar og 

ómetanlegan stuðning. Sigrún kveikti áhuga minn á skólafélagsráðgjöf og ég vildi leggja 

mitt af mörkum til að vekja athygli á því starfi sem félagsráðgjafar geta unnið í skólum. Þá 

vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir að styðja við bakið á mér og hafa trú á mér 

þegar ég þurfti á því að halda. 
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1 Inngangur 

Á Íslandi er börnum að jafnaði skylt að sækja grunnskóla í tíu ár eða frá aldrinum 6-16 ára 

og er skólinn því í lykilaðstöðu til að stuðla að velferð barna og fjölskyldna þeirra. 

Samkvæmt lögum um grunnskóla er hlutverk hans að stuðla að alhliða þroska, velferð og 

menntun hvers og eins nemanda (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Skólaganga barna 

getur haft heilmikið að segja um framtíð þeirra og líðan og því er skólinn gjarnan talinn til 

einna mikilvægustu uppeldisstofnana í lífi barns að fjölskyldunni undanskilinni (Sigrún 

Harðardóttir, 2015). Undanfarin ár hafa kröfur til kennara og skóla aukist og hlutverk 

þeirra í uppeldi barna er meira en áður fyrr í takt við breytt samfélag og breyttar þarfir 

fjölskyldna (Nanna Kristín Christiansen, 2007; Sigrún Harðardóttir, 2019). 

Samkvæmt lögum er það réttur hvers nemanda að njóta aðstoðar frá 

umsjónarkennara og náms- og starfsráðgjafa (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Fjölmargar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að kennarar og náms- og starfsráðgjafar upplifi mikið álag í 

starfi, ekki síst vegna persónulegs vanda nemenda (Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 

2015; Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, 2016; Sigrún Harðardóttir og Ingibjörg Karlsdóttir, 

2019; Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar, 2017; Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind 

Rós Magnúsdóttir, 2017). Það er brýnt að fjölga félagsráðgjöfum innan skóla til að styðja 

við nemendur í viðkvæmri stöðu og létta undir með kennurum og öðru starfsfólki (Sigrún 

Harðardóttir, 2019). 

Markmið þessarar ritgerðar er að leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvernig geta skólafélagsráðgjafar stutt við skólastarf í grunnskólum? Í öðrum kafla verður 

fjallað um kenningar sem snúa að þroska og líðan einstaklinga með sérstaka áherslu á 

yngri árin. Fyrst verður fjallað um vistfræðikenningu Bronfenbrenner sem fjallar um 

samspil einstaklinga við umhverfi sitt. Næst verður fjallað um sjónarhorn áhættu og seiglu 

og að lokum þau skeið í lífskeiðakenningu Erikson sem eiga við um börn á grunnskólaaldri. 

Í þriðja kafla er farið yfir umgjörð grunnskólans, í fyrsta lagi fjallað um lög og reglugerðir 

sem eiga við og þar á eftir um hlutverk og starfsaðstæður bæði kennara og náms- og 

starfsráðgjafa. Í fjórða kafla verður fjallað um helstu vandkvæði nemenda, kvíða, 

þunglyndi, erfiðar fjölskylduaðstæður og námserfiðleika. Þá verður einnig fjallað um 

mikilvægi stuðnings í grunnskólum. Í fimmta kafla verður fjallað um þróun 

skólafélagsráðgjafar í Bandaríkjunum, Bretlandi og á Íslandi. Þar á eftir verður fjallað um 



7 

  

helstu hlutverk skólafélagsráðgjafa og mikilvægi heildrænnar nálgunar innan 

skólakerfisins. Í fimmta kafla verða niðurstöður settar fram, þær ræddar í fræðilegu ljósi 

og dregnar af þeim ályktanir.   
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
Í þessum kafla verður fjallað um kenningar sem snúa að þroska og líðan einstaklinga. Fyrst 

verður fjallað um vistfræðikenningu Bronfenbrenner sem fjallar um samspil einstaklinga 

við umhverfi sitt. Næst verður fjallað um sjónarhorn áhættu og seiglu og að lokum þau 

skeið í lífskeiðakenningu Erikson sem eiga við um börn á grunnskólaaldri.  

2.1 Vistfræðikenningin   

Urie Bronfenbrenner var bandarískur sálfræðingur en hann setti fram 

vistfræðikenninguna (e. ecological theory) á áttunda áratug síðustu aldar. 

Bronfenbrenner gagnrýndi rannsóknir þroskasálfræðinnar og taldi nauðsynlegt að horfa 

á einstaklinginn og allt umhverfi hans í heild sinni. Hann setti því fram 

vistfræðikenninguna sem leggur áherslu á samspil einstaklings við umhverfi sitt. 

Bronfenbrenner leit svo á að einstaklingurinn sjálfur væri ekki óskrifað blað sem 

umhverfið mótaði heldur hefði einstaklingurinn sjálfur mótandi áhrif á umhverfi sitt. Því 

yngri sem einstaklingurinn er, því viðkvæmari er hann og líklegra að neikvæð áhrif hafi 

alvarlegar afleiðingar á þroska hans. Sömuleiðis eru afleiðingarnar alvarlegri eftir því sem 

áhrifin vara lengur (Bronfenbrenner og Evans, 2000). Í kenningunni gerir Bronfenbrenner 

ráð fyrir að þroski einstaklinga eigi sér stað innan fimm kerfa sem umlykja hann og móta. 

Þau eru nærkerfi (e. microsystems), miðkerfi (e. mesosystems), stofnanakerfi (e. 

exosystems), heildarkerfi (e. macrosystems) og lífkerfi (e. chronosystems) 

(Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner og Evans, 2000). 

Nærkerfið er nánasta umhverfi einstaklingsins sem stendur honum næst. Á fyrstu 

árum ævinnar eru kerfin fá en eftir því sem barnið eldist fjölgar kerfunum og geta 

einstaklingar tilheyrt mörgum nærkerfum. Á fyrstu æviárum barna er fjölskyldan barninu 

mikilvægust og svo bætast við kennarar, skólafélagar og vinir. Góð samskipti á milli 

nærkerfanna stuðla að auknum þroska og vellíðan barna en Bronfenbrenner lagði mikla 

áherslu á upplifun barnsins af eigin nærkerfum í kenningu sinni (Bronfenbrenner, 1979).  

Samskipti innan nærkerfisins mynda næsta lag, sem er miðkerfið. Það er afar 

mikilvægt að góð tengsl myndist á milli kerfanna en Bronfenbrenner lagði meðal annars 

áherslu á góð samskipti milli foreldra og skóla sem myndi ýta undir betri aðlögun og 

námsframvindu barna. Þar að auki er mikilvægt að barnið sjálft taki virkan þátt í að móta 

eigið umhverfi og myndi jákvæð tengsl við umhverfi sitt. Kerfin hafa mis mikil áhrif á 
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börnin, en eftir því sem þau eldast krefjast þau meira sjálfstæðis og sækja í aukin tengsl 

við vini fram yfir tengsl við foreldra sína (Bronfenbrenner, 1979).  

Til stofnanakerfa teljast kerfi sem einstaklingurinn sjálfur tekur ekki virkan þátt í en 

hafa samt sem áður áhrif á hann. Þær stofnanir geta verið heilbrigðiskerfið, skólakerfið í 

heild sinni og ríkisstjórn þess lands sem einstaklingurinn býr í. Innan þessara stofnana eru 

teknar ákvarðanir sem hafa áhrif á líf barnanna þótt fæst þeirra eigi í virkum samskiptum 

við þær (Bronfenbrenner, 1979).  

Fjórða vistkerfi líkansins er heildarkerfið, sem umlykur öll hin kerfin. Menning og gildi 

samfélagsins falla meðal annars þar undir. Stéttarskipting, þjóðerni og 

menningarmismunur geta haft mikil áhrif á þroska barna (Bronfenbrenner, 1979). 

Síðasta kerfið er lífkerfið sem nær þvert yfir öll hin kerfin. Í lífkerfinu er litið til þeirra 

breytinga í lífi barnsins sem hafa áhrif á þroska þess. Það er mjög misjafnt hversu mikil 

áhrif þessar breytingar eða atvik hafa á líf barna en Bronfenbrenner taldi að því lengur 

sem áhrifin vöruðu því meiri afleiðingar hefðu breytingarnar á þroska barnanna. Það að 

búa við slæm uppeldisskilyrði lengi hefði þannig meiri afleiðingar heldur en ef það stæði 

stutt yfir (Bronfenbrenner, 1994).  

2.2 Sjónarhorn áhættu og seiglu  

Það var geðlæknirinn Michael Rutter sem kom fyrst fram með þær hugmyndir að í 

umhverfi barna væru bæði áhættuþættir (e. risk) og verndandi þættir (e. protective 

factors) sem hefðu mikil áhrif á þroska þeirra (Buchanan, 2014). Samkvæmt Masten og 

Garmezy (1985) má skipta verndandi þáttum í þrjá hluta. Fyrst eru það persónueiginleikar 

eins og sjálfstæði, sjálfstraust og góð félagsleg staða. Í öðru lagi eru það 

fjölskylduaðstæður, samheldni fjölskyldunnar og hlýja. Í þriðja lagi hefur það verndandi 

áhrif á barnið ef það hefur aðgang að utanaðkomandi stuðningi og bjargráðum. Í 

umfjöllun Rutter (1990) eru áhættuþættir andstæða verndandi þátta, þar má sem dæmi 

nefna erfiðar fjölskylduaðstæður sem andstæðu góðra fjölskylduaðstæðna. Fleiri 

áhættuþættir væru lágt sjálfstraust, ósjálfstæði, slæm félagsleg staða og þar fram eftir 

götunum. Hugtakið seigla (e. resilience) snýr að viðbrögðum hvers og eins við 

áhættuþáttum (Rutter, 1990) og felst í getu einstaklings til að yfirstíga hindranir og ná 

góðum alhliða þroska þrátt fyrir mótlæti (Keogh, 2000; Jenson og Fraser, 2011). Í 
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langtímarannsóknum Flouri og Panourgia (2014) kemur fram að það sem hefur mest 

forspárgildi um hvernig börnum tekst að yfirstíga hindranir er hvernig þau vinna úr 

reynslu sinni, sum börn kikna undan neikvæðum hugsunum og tilfinningum á meðan 

önnur geta unnið úr mótlæti á jákvæðan hátt.   

2.3 Lífsskeiðakenning Erikson 

Erik H. Erikson setti fram lífsskeiðakenningu (e. psychosocial development theory) en 

hann hélt því fram að einstaklingar héldu áfram að þroskast út ævina og því spannar 

kenning hans æviferil einstaklinga frá vöggu til grafar. Kenningin hans hafði mikil áhrif á 

skilning fræðimanna á þroska einstaklinga en á þeim tíma var því haldið fram að 

einstaklingar héldu ekki áfram að þroskast eftir unglingsárin. Kenning Erikson byggist á 

hvatakenningu Sigmund Freud en Erikson lagði frekar áherslu á tengsl umhverfis og 

menningar við sálfélagslegan þroska frekar en kynferði (Erikson, 1995). Erikson skipti 

þroskaferlinum niður í átta stig og taldi einstaklinga þurfa að leysa ákveðin verkefni á 

hverju stigi, tækist það vel væru einstaklingarnir undirbúnari fyrir næsta þroskastig (Cross, 

2001). Hér á eftir verður fjallað um fyrstu fimm stigin en þau eiga við um börn upp að 18 

ára aldri.   

 Fyrsta stigið varir frá fæðingu barns fram að 18 mánaða aldri (Batra, 2013). Á 

fyrstu æviárum barnsins er það móðir barnsins sem annast það mest og skiptir miklu máli 

að móðirin uppfylli grunnþarfir barnsins, sé stöðug og traustverðug og myndi örugg tengsl 

við barnið (Erikson, 1995). Barn sem er fætt inn í fjölskyldu þar sem það upplifir, ást, 

öryggi, hamingju og fjárhagslegt öryggi lærir frekar að treysta og upplifir von um 

framtíðina. Barn sem elst upp án þessara grundvallaratriða getur verið pirrað, dapurt og 

svarar illa örvun og þegar það eldist er hætta á því að það sé tortryggið, óöruggt og 

hræðist framtíðina (Batra, 2013).   

Annað stig kenningarinnar hefst þegar hinu lýkur og varir til þriggja ára aldurs (Batra, 

2013). Á þessu stigi öðlast barnið meira sjálfstæði frá foreldrum sínum og með stuðningi 

foreldra sinna öðlast það öryggi til að taka eigin ákvarðanir (Erikson, 1995). Þegar 

tímaleysi, skortur á björgum og takmarkanir, bæði innan fjölskyldunnar og í menningunni 

hindra barnið í að taka eigin ákvarðanir getur barnið farið að efast um sjálft sig en þær 

tilfinningar geta fylgt barninu fram á næstu þroskastig og leitt til að barnið hafi lágt 

sjálfsmat, hafi ekki trú á eigin getu og nái ekki að nýta hæfileika sína til fulls (Batra, 2013). 
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Þriðja stigið varir frá þriggja ára aldri til sex ára aldurs (Batra, 2013). Á þessu stigi áttar 

barnið sig á muninum á raunveruleikanum og leik. Það leikur sér gjarnan í hlutverkaleik 

og leikur þau hlutverk sem það þekkir, hlutverk fjölskyldumeðlima, lækna, lögregluþjóna 

og svo mætti lengi telja. Það er í gegnum leik sem barnið þróar með sér þá tilfinningu að 

það hafi einhvern tilgang í lífinu (Erikson, 1995; Batra, 2013). Í skólakerfinu lærir barnið 

að tjá tilfinningar sínar, leysa úr deilum, að koma hugmyndum sínum á framfæri, styrkja 

sjálfstraust sitt og kanna ný áhugamál. Ef barn nýtur ekki þessara tækifæra í skólanum er 

hætta á að það upplifi áhugaleysi, efist um sjálft sig og þjáist af skömm (Batra, 2013). 

Fjórða stigið stendur yfir á aldrinum sex til tólf ára (Batra 2013). Á þessu stigi er 

vitsmunaþroski barnsins að aukast og barnið þarf að öðlast nýja þekkingu og færni, bæði 

heima fyrir og í skólanum. Á þessu stigi fer fram mikilvægur undirbúningur fyrir 

fullorðinsárin þar sem þroski barnsins leggur grunninn að framtíð þess. Á þessu stigi er 

hætta á að barnið finni fyrir minnimáttarkennd, sérstaklega ef það upplifir sig ekki ná 

tökum á nýrri færni og þekkingu eins og jafnaldrar sínir (Erikson, 1995).  

 Fimmta stigið á sér stað á unglingsárunum eða á aldrinum tíu ára og fram að 

tuttugu og sex ára (Batra, 2013). Á unglingsárunum eiga sér stað miklar breytingar í lífi 

unglinga, bæði líkamlega, félagslega og tilfinningalega. Á þessu stigi er barnið mjög 

upptekið af áliti annarra, það upplifir þörf fyrir að staðsetja sig í félagslegu samhengi og 

tilheyra hópi. Barnið þarf rými til að átta sig á því fyrir hvað það stendur, móta sjálfsmynd 

sína og átta sig á kynhneigð sinni en á þessu stigi er hætta á að barnið upplifi 

hlutverkarugling (Erikson, 1995; Batra, 2013).  
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3 Umgjörð grunnskólans 

Í þessum kafla verður fjallað um lagaumgjörð grunnskólans. Í fyrsta lagi verður fjallað um 

lög og reglugerðir sem eiga við um grunnskóla á Íslandi og hlutverk skólans í velferð barna. 

Þar á eftir verður fjallað um hlutverk og starfsaðstæður kennara og náms- og 

starfsráðgjafa. 

3.1 Lög um grunnskóla  

Ný lög um grunnskóla voru sett árið 2008 (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í þeim lögum 

er í fyrsta skipti kveðið á um að grunnskólinn starfi út frá stefnunni um skóla án 

aðgreiningar. Sú stefna var samþykkt árið 1994 með Salamanca-yfirlýsingunni á 

alþjóðlegri ráðstefnu um menntun nemenda með sérþarfir (menntamálaráðuneytið, 

1995). Áhrif frá stefnunni má sjá í 17. grein laga um grunnskóla en þar er fjallað um að 

nemendur með sérþarfir eigi rétt á að grunnskólinn komi til móts við þarfir þeirra innan 

skólans án aðgreiningar og án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. Þá skulu sveitarfélög 

sem reka grunnskóla stuðla að samstarfi skólaþjónustu, félagsþjónustu, 

barnaverndaryfirvalda og heilbrigðisþjónustu í sveitarfélaginu til stuðnings við nemendur 

með sérþarfir og langvinn veikindi. Skólaþjónustan hefur það markmið að styðja annars 

vegar nemendur og fjölskyldur þeirra og hins vegar starfsfólk grunnskóla og starfsemina 

alla. Með skólaþjónustu er átt við sérfræðiþjónustu á vegum sveitarfélaga og á hún að 

vera veitt innan grunnskólanna (lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Á Íslandi er börnum að jafnaði skylt að sækja grunnskóla í 10 ár (lög um grunnskóla 

nr.91/2008). Þar sem skólinn nær til allra barna og fjölskyldna þeirra er grunnskólinn 

mikilvægur vettvangur þar sem börn mótast sem einstaklingar og þjóðfélagsþegnar 

(mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013a). Grunnskólar gegna þannig mikilvægu 

hlutverki í uppeldi barna en hlutverk grunnskólans í heild sinni og starfsfólk hans hefur 

breyst mikið á undanförnum árum í takt við breyttar þarfir samfélagins. Áður fyrr voru 

mjög skýr mörk á milli heimila og skóla þar sem uppeldi fór fram að öllu leyti á heimili 

barna en skólinn sá einungis um menntun þeirra. Mikil breyting hefur átt sér stað á 

atvinnuþátttöku foreldra og eiga mörg börn tvo útivinnandi foreldra og hefur skólinn 

þróast í átt að aukinni þátttöku í uppeldi barna (Nanna Kristín Christiansen, 2007;  

mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013a). Innan grunnskólans gegna kennarar og 

annað starfsfólk, svo sem náms- og starfsráðgjafar veigamiklu hlutverki þegar kemur að 
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velferð nemenda. Auk þess er tilgreint í lögunum að allir nemendur eigi að hafa 

umsjónarkennara sem fylgist náið með námi þeirra og almennri velferð sem og að njóta 

náms- og starfsráðgjafar innan grunnskólans (lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

3.2 Hlutverk og starfsaðstæður kennara 

Eins og áður hefur komið fram gegna kennarar mikilvægu hlutverki í grunnskólum 

landsins. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla teljast til dæmis skólastjórnendur, 

sérkennarar og námsráðgjafar til kennarastéttarinnar (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013a). Í  lögum um grunnskóla sem og aðalnámskrá 

grunnskóla er sérstaklega kveðið á um hlutverk umsjónarkennara og þá miklu ábyrgð sem 

þeir bera á námi nemenda sinna sem og þroska þeirra, líðan og velferð. Þeim ber að 

ráðleggja nemendum sínum um persónuleg mál og að þekkja aðstæður nemenda sinna 

ásamt því að eiga gott samstarf við foreldra þeirra (lög um grunnskóla nr. 91/2008; 

mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013a). Í 14. grein grunnskólalaganna er meðal 

annars fjallað um hlutverk allra kennara varðandi hegðunarerfiðleika nemenda. Ef 

hegðun nemenda vekur upp áhyggjur hjá kennara ber honum samkvæmt lögum að leita 

orsaka hennar og reyna að finna lausn á vandanum, meðal annars með viðtölum við 

nemandann og foreldra hans (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í ljósi þeirrar miklu 

ábyrgðar sem kennarar bera á persónulegum þáttum í lífi nemenda sinna auk kennslu 

vaknar upp sú spurning hvernig þeim takist til, sérstaklega þegar um er að ræða 

nemendur í viðkvæmri stöðu með fjölþættan vanda.  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar undanfarin ár á starfsaðstæðum kennara og 

sýna þær fram á aukið álag og erfiðleika í starfi. Þá er sérstaklega mikið um álag tengt 

persónulegum vanda nemenda eins og hegðunarerfiðleikum og félagslegum vandamálum 

(Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2012; Snæfríður 

Björgvinsdóttir og Anna Lind Pétursdóttir, 2014; Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2017). Rannsóknir sýna að kennarar telja menntun sína ekki hafa undirbúið 

sig nægilega til að mæta þeim félagslega veruleika sem nemendur búa við (Samband 

íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2012; Sigrún Harðardóttir og 

Ingibjörg Karlsdóttir, 2019) og fjölmargar rannsóknir sýna að kennarar upplifa skort á 

stuðningi frá sérfræðingum í starfi sínu (Snæfríður Björgvinsdóttir og Anna Lind 

Pétursdóttir, 2014; Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2017; Sigrún 
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Harðardóttir og Ingibjörg Karlsdóttir, 2019). Niðurstöður rannsóknar skóla- og 

frístundaráðs Reykjavíkurborgar (2017) sýna að kennarar reiða sig helst á samkennara 

sína enda hafi stjórnendur nóg á sinni könnu. Í þeirri rannsókn kemur jafnframt fram að 

kennarar vilja fleiri fagmenntaða sérfræðinga inn í skólana, eins og einn viðmælandi sagði 

„Ég vil bara fá fólk til að sinna því sem ég á ekki að sinna; sálfræðing, félagsráðgjafa, 

þroskaþjálfa“. Betra  aðgengi að stoðþjónustu þegar kemur að nemendum sem þurfa 

andlegan stuðning var einnig nefnt.  

Í rannsókn sem gerð var af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og Félags 

grunnskólakennara (2012) kemur fram að kennurum finnst álag í starfi hafa aukist mikið 

á undanförnum fimm árum. Kennarar sem hafa starfað í styttri tíma sem og í lengri tíma 

deila þeirri skoðun. Þeir rekja aukið álag meðal annars til fjölgunar nemenda með sérþarfir 

eða hegðunarvandkvæði auk þess sem aukin samskipti við heimili nemenda valda auknu 

álagi. Það sem kennurum finnst erfiðast við starfið samkvæmt rannsókninni er samstarf 

við foreldra og ófullnægjandi heimilisaðstæður nemenda, agavandamál nemenda og 

nemendur með sérþarfir. Einstaka kennarar nefna einnig að einelti og barnaverndarmál 

reynist þeim erfið.   

Niðurstöður rannsóknar á stuðningi við börn með námsörðugleika (Sigrún 

Harðardóttir og Ingibjörg Karlsdóttir, 2019) varpa einnig ljósi á ástandið innan íslenskra 

grunnskóla þar sem fram kemur að kennarar og annað starfsfólk grunnskóla á Íslandi 

upplifi mikið álag sem hefur talsverð áhrif á heilsufar þeirra, líðan og persónulegt líf, þá 

sérstaklega umsjónarkennarar og stjórnendur. Álagið eykst þegar kennarar þurfa að sinna 

mörgum nemendum með sérþarfir. Rannsóknin sýnir fram á að 70% þátttakenda upplifa 

hjálparleysi vegna nemenda sem glíma við fjölþættan vanda, meðal annars vegna 

vanlíðanar og erfiðra félagslegra aðstæðna. Tímalengd í starfi virðist hafa áhrif en þeir 

sem hafa starfað í stystan tíma upplifa minna álag og hjálparleysi en kennarar sem hafa 

starfað lengur. Þá kemur einnig í ljós að aukin menntun kennara virðist ekki draga úr álagi 

á meðal kennara né hjálparleysinu sem þeir upplifa. 

Í skýrslu skóla- og frístundaráðs Reykjavíkurborgar (2017) um nýliðun og bætt 

starfsumhverfi kennara er lagt til að fjölga sérfræðingum til starfa í grunnskólum með það 

markmið að mæta fjölbreyttum þörfum nemenda, þar á meðal hegðunarráðgjöfum, 

þroskaþjálfum og félagsráðgjöfum. Þá er einnig lagt til að þróuð verði ný úrræði til að 
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mæta börnum með fjölþættan vanda og skulu þau úrræði mótuð í samstarfi skóla- og 

frístundasviðs, grunnskóla, frístundamiðstöðva, skólaþjónustu og félagsþjónustu 

Reykjavíkurborgar. Enn fremur er bent á mikilvægi handleiðslu og ráðgjafar við kennara í 

starfi, þá sérstaklega í móttöku nýrra kennara, leiðbeinenda og kennaranema. Að lokum 

er lögð fram tillaga þess efnis að færa þá þjónustu sem fagaðilar sinna í 

þjónustumiðstöðvum borgarinnar meira inn í skólana. 

Í ljósi ofangreindra niðurstaðna um aukið álag á kennara er vert að skoða hvaða 

afleiðingar það hefur í för með sér. Rannsóknir hafa sýnt fram á að starfstengd streita 

kemur niður á heilsu fólks og eykur vanlíðan (Ólafur Þór Ævarsson, 2018). Nýleg rannsókn 

á starfsaðstæðum kennara bendir til þess að 42% grunnskólakennara uppfylli 

greiningarmörk örmögnunarröskunar sem felur í sér mikla streitu, örmögnun og orkuleysi 

við daglegar athafnir. Er það hlutfall talsvert hærra en í öðrum stéttum sem vinna ekki í 

nánum samskiptum við skjólstæðinga, eins og lögfræðingar og arkitektar (Sif Einarsdóttir, 

Regína Bergdís Erlingsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ásta Snorradóttir, 2019). Þær 

niðurstöður eru í samræmi við gögn Virk starfsendurhæfingarjóðs en í ársskýrslu þeirra 

frá árinu 2017 kemur fram að kennarar þurfi oftar á starfsendurhæfingu að halda og glími 

frekar við kvíða, andlegt álag og vefjagigt en aðrir háskólamenntaðir (Virk 

starfsendurhæfingarsjóður, 2017). Í skýrslu Helga Eiríks Eyjólfssonar og Stefáns Hrafns 

Jónssonar (2017) um bætt starfsumhverfi kennara á Íslandi kemur fram að menntaðir 

kennarar séu að hverfa til annarra starfa en kennslu en þeir spá fyrir um fækkun starfandi 

grunnskólakennara á næstu árum samhliða væntanlegri fjölgun nemenda. 

3.3 Hlutverk og starfsaðstæður náms- og starfsráðgjafa 

Eins og áður hefur komið fram er starf náms- og starfsráðgjafa lögbundið í grunnskólum 

og eiga nemendur rétt á slíkri þjónustu (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Náms- og 

starfsráðgjöfum er sérstaklega ætlað að aðstoða fólk við að taka ákvörðun um og efla það 

í námi og starfi eins og starfstitillinn gefur til kynna. Náms- og starfsráðgjafar aðstoða fólk 

við markmiðasetningu, atvinnuleit, upplýsingaleit varðandi nám og atvinnu, að þekkja 

veikleika og styrkleika sína og efla starfshæfni svo dæmi séu tekin (Félag náms- og 

starfsráðgjafa, e.d-a.; Háskóli Íslands, e.d.). Þar að auki kemur fram í starfslýsingu náms- 

og starfsráðgjafa að persónuleg ráðgjöf til nemenda, meðal annars vegna tímabundinna 

erfiðleika og áfalla í einkalífi sé einnig hluti af starfi þeirra. Ef málin reynast þung getur 
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þurft að vísa nemendum áfram til viðeigandi sérfræðinga (Félag náms- og starfsráðgjafa, 

e.d.-b).  

Í handbók Guðrúnar Helgu Sederholm (1999) um ráðgjöf í skólum kemur fram að 

námsráðgjöf endi oft í persónulegri ráðgjöf. Hún telur að um helmingur allra erinda 

nemenda til námsráðgjafa endi sem persónuleg ráðgjöf. Í nýrri rannsókn Jóhönnu Lúvísu 

Reynisdóttur (2016) á upplifun náms- og starfsráðgjafa á persónulegri ráðgjöf kemur fram 

að viðmælendur hennar telji allt að 90% af tíma sínum sé varið í persónulega ráðgjöf. 

Rannsókn Ágústu Ruthar Ahrens Georgsdóttur (2015) á meðal starfandi náms- og 

starfsráðgjafa í Reykjavík bendir til þess að einungis 10% af tíma þeirra sé varið í náms- og 

starfsfræðslu en 70% í persónulega ráðgjöf til nemenda. Þetta hlutfall er langt yfir 

viðmiðunarmörkum Gysbers og Hendersen (2012), sérfræðinga í náms- og starfsráðgjöf 

en þau legggja til í náms- og starfsráðgjafaráætlun sinni að einungis 30-40% af tíma náms- 

og starfsráðgjafa sé varið í persónulega ráðgjöf til nemenda.   

Niðurstöður rannsóknar Jóhönnu Lúvísu Reynisdóttur (2016) á reynslu náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu sýna að nemendur leita helst til 

náms- og starfsráðgjafa vegna kvíða, þunglyndis, vanlíðanar og samskiptavanda en 

viðmælendur rannsóknarinnar nefna einnig erfiðar fjölskylduaðstæður eins og 

vímuefnaneyslu foreldra, kynferðisofbeldi, fíkniefnanotkun, átröskun, sjálfskaðandi 

hegðun og efasemdir varðandi kynhneigð. Sumir náms- og starfsráðgjafanna segjast gera 

sér grein fyrir að þeirra fagþekking nýtist ekki í þessum erfiðu persónulegu málum en 

helmingur þeirra aðstoðar samt sem áður nemendur oft og reglulega með erfið 

persónuleg mál. Margir þeirra telja sig komna á starfssvið sálfræðinga eða félagsráðgjafa 

og upplifa sig bjargarlausa í þessum aðstæðum, enda lítið í menntun þeirra sem undirbýr 

þá fyrir þennan mikla félagslega og sálræna vanda sem nemendur búa við. Margir 

viðmælenda vilja fækka málum sem fela í sér persónulega ráðgjöf og sinna öðrum þáttum 

starfsins en þar sem enginn annar fagaðili innan grunnskólanna er til staðar til að taka við 

þeim sinna náms- og starfsráðgjafarnir þessum málum svo nemendur fái einhverja 

aðstoð. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna því að mikil þörf er á að fjölga fagfólki innan 

grunnskólanna, svo sem félagsráðgjöfum þannig að náms- og starfsráðgjafar geti sinnt því 

starfi sem menntun þeirra undirbýr þá fyrir og nemendur fengið þann stuðning sem þeir 

þurfa á að halda (Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, 2016). Þessar niðurstöður eru í samræmi 
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við úttekt Menntamálaráðuneytisins (1998) fyrir rúmlega tuttugu árum þar sem kemur 

fram að persónuleg ráðgjöf valdi náms- og starfsráðgjöfum álagi í starfi en þeim reynist 

erfitt að vísa málum áfram til frekari úrlausnar. Í skýrslunni er lagt til að auka aðgengi að 

sérfræðingum eins og félagsráðgjöfum til að bæta úr stöðunni.  
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4 Helstu vandkvæði nemenda  

Í þessum kafla verður fjallað um helstu vandkvæði nemenda. Fyrst um kvíðaraskanir 

barna, svo þunglyndi barna, erfiðar fjölskylduaðstæður, námserfiðleika og að lokum 

verður fjallað um mikilvægi stuðnings innan skóla.  

4.1 Kvíðaraskanir barna 

Talið er að kvíði sé eitt stærsta geðheilbrigðisvandamál nútímans. Áætlað er að árið 2017 

hafi 284 milljónir manna víðsvegar um heiminn þjáðst af kvíðaröskunum (Ritchie og 

Roser, 2020). Kvíðaraskanir einkennast af miklum ótta og kvíða og geta hamlað eðlilegum 

tilfinninga- og félagsþroska (American Psychiatric Association, 2013). Því þarf engan að 

undra að íslenskir grunnskólanemar leiti í miklum mæli til náms- og starfsráðgjafa vegna 

kvíða (Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 2015; Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, 2016). 

Rannsóknir hérlendis sýna að kvíði barna og unglinga er talsvert vandamál og hefur aukist 

á undanförnum árum. Í skýrslu UNICEF (2011) kemur fram að tíðni kvíðaraskana meðal 

barna var 10-15%. Í sömu skýrslu kemur einnig fram að tíðni ótilgreindra kvíðaraskana 

jókst mjög á árunum 2005-2009, úr 98 tilfellum í 187 tilfelli sem er nálægt tvöföldun 

(Lovísa Arnardóttir, 2011). Sömuleiðis var mikil aukning á kvíða meðal 14 og 15 ára 

unglinga á árunum 1997-2006 en einnig var aukning á aðsókn unglinga í þjónustu 

sálfræðinga, geðlækna og félagsráðgjafa (Sigfúsdóttir, Ásgeirsdóttir, Sigurðsson og 

Guðjónsson, 2008). Algengustu kvíðaraskanirnar sem hrjá börn og unglinga eru almenn 

kvíðaröskun, felmtursröskun, aðskilnaðarkvíðaröskun, sértæk fælni, þráhyggju- og 

árátturöskun, áfallastreituröskun og félagsfælni (Barna- og unglingageðdeild 

Landspítalans, e.d.).  

4.2 Þunglyndi barna 

Þunglyndi fylgir fast á hæla kvíða varðandi algengi en árið 2017 var talið að 264 milljón 

einstaklinga um allan heim hafi þjáðst af röskuninni (Ritchie og Roser, 2020). Einkenni 

þunglyndis eru meðal annars dapurleiki, áhugaleysi á athöfnum sem vöktu áður áhuga, 

erfiðleikar með svefn, að upplifa sig einskis virði og erfiðleikar við að hugsa, einbeita sér 

og taka ákvarðanir. Fjölmargir þættir spila inn í þunglyndi en þar má nefna 

lífefnafræðilega þætti eins og boðefni í heila, erfðaefni, persónulega þætti og þætti í 

umhverfinu eins og ofbeldi, vanrækslu og fátækt (APA, 2013). Þunglyndi hefur aukist 
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talsvert hérlendis á síðustu árum en árið 2016 höfðu 123 af hverjum 1000 ungmennum á 

aldrinum 15-24 ára fengið ávísun á þunglyndislyf að minnsta kosti einu sinni. Er það 

hlutfall talsvert hærra en á hinum Norðurlöndunum en í Noregi var hlutfallið 31 af 

hverjum 1000, 29 af hverjum 1000 í Danmörku, 53 af hverjum 1000 í Finnlandi en hæst í 

Svíþjóð eða 57 af hverjum 1000. Einnig vekur það athygli að samkvæmt gögnunum fengu 

20 af hverjum 1000 börnum á aldrinum 0-14 ára ávísað þunglyndislyfi að minnsta kosti 

einu sinni hérlendis en einungis 1-3 af hverjum 1000 á hinum Norðurlöndunum og því 

ljóst að þunglyndislyfjanotkun ungmenna hérlendis er mun meiri en í nágrannalöndum 

okkar (Nomesco, 2017).  

4.3 Erfiðar fjölskylduaðstæður 

Samkvæmt lögum eiga öll börn rétt á vernd og umönnun. Foreldrar eiga að tryggja 

börnum sínum viðeigandi uppeldisaðstæður og koma fram við þau af umhyggju og 

nærfærni (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Það er afar mikilvægt að börn búi við öruggar 

fjölskylduaðstæður en hlutverk fjölskyldunnar er að veita meðlimum hennar öruggt 

umhverfi þar sem hver og einn hefur tækifæri til að dafna og þroskast (Cleaver, Unell og 

Aldgate, 2011). Tengsl á milli foreldra og barna hafa heilmikið að segja um sálfélagslegan 

þroska barna en John Bowlby rannsakaði geðtengsl sem börn mynduðu við foreldra sína 

og hélt því fram að börn mynduðu traust geðtengsl þegar grunnþörfum þeirra væri mætt 

og sem gerði þeim kleift að mynda áframhaldandi tengsl við aðra í umhverfi sínu, svo sem 

ættingja, skólafélaga og kennara (Bowlby, 1988). Skapgerð barna hefur áhrif á 

tengslamyndun við foreldra en örugg tengsl eru sérstaklega mikilvæg þegar barn er 

hvatvíst eða óttalaust. Ef barn hefur ekki þróað örugg geðtengsl við foreldra sína tekur 

það síður mark á þeim og fylgir síður reglum samfélagsins (Kochanska, 1995).  

 Andfélagsleg hegðun barna er gjarnan rakin til uppeldis þeirra og skorts á 

stuðningi, aga og eftirliti á yngri árum. Þannig spila uppeldisaðferðir foreldra stórt 

hlutverk í þróun andfélagslegar hegðunar. Börn byrja oft að sýna slíka hegðun heima fyrir 

en fara fljótt að hegða sér óæskilega utan heimilis. Þegar börn sýna af sér andfélagslega 

hegðun er hætt við að þeim gangi verr í skóla, þeim semur illa við jafnaldra og einangrast 

sem veldur þeim mikilli vanlíðan og jafnvel þunglyndi. Þegar skortur er á verndandi 

þáttum og börnin hljóta ekki viðeigandi stuðning er líklegt að hegðunin þróist út í afbrot, 

vímuefnaneyslu og vanvirðingu á reglum samfélagsins (Patterson, DeBaryshe og Ramsey, 
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1989). Sampson og Laub (1993) benda á þá þætti innan fjölskyldunnar sem stuðla helst 

að afbrotahegðun unglinga sem eru skortur á eftirliti foreldra, skipandi uppeldisaðferðir 

sem einkennast af þvingandi reglum og refsingum og léleg tengslamyndun barna og 

foreldra.  

4.4 Námserfiðleikar  

Námserfiðleika má skilgreina í tvo flokka samkvæmt ICD-10 og DSM-5 (World Health 

Organization, e.d.; APA, 2013), annars vegar sértækir námserfiðleikar (e. special learning 

disability) og hins vegar almenna námserfiðleika (e. learning disability). Sértækir 

námserfiðleikar eru raskanir þar sem truflun verður á námsfærni einstaklinga snemma á 

þroskaferlinum en eru ekki afleiðing lélegra tækifæra til náms, þroskahömlunar eða 

áverka eða sjúkdóma í heila. Til þess að nemandi fái greiningu á sértækum 

námserfiðleikum er skilyrði að hann sé meðalgreindur eða þar yfir (WHO, e.d.; APA, 

2013). Greiningarskilyrðin fyrir sértæka námserfiðleika eru erfiðleikar við lestur, lítill 

lesskilningur, erfiðleikar með stærðfræði og stafsetningu (APA, 2013). Mismunagreining 

(e. differential diagnosis) er mikilvægur hluti af greiningarferli námserfiðleika. Með því er 

áhersla lögð á að aðgreina sértækar þroskaraskanir á námshæfni frá námserfiðleikum sem 

stafa af öðrum orsökum eins og tornæmi, þroskahömlun eða erfiðum félagslegum 

aðstæðum (Iversen, Hetland, Havik og Stormark, 2010; Jónas G. Halldórsson, e.d.) þannig 

eru þeir nemendur sem uppfylla ekki greiningarskilyrðin fyrir sértæka námserfiðleika 

greindir með almenna námserfiðleika (Shaywitz, Shaywitz, Fletcher og Escobar, 1990).  

Í dag eru flestir fræðimenn sammála um að námserfiðleikar geti stafað af 

líffræðilegum og umhverfislegum þáttum, eða samspili þeirra (Iversen o.fl., 2010). Með 

læknisfræðilega sjónarhorninu er talið að orsakir vandans liggi hjá einstaklingnum sjálfum 

en í félagslega sjónarhorninu er einblínt á félagslegt umhverfi einstaklinga með raskanir 

og hvernig samfélagið geti mætt þörfum þeirra og dregið úr neikvæðum afleiðingum 

raskana (Sigrún Harðardóttir, 2015). Það getur reynst erfitt að meta hvort erfiðleikar í 

námi stafi af taugafræðilegum orsökum eða félagslegum þáttum eins og slæmum 

uppeldisaðstæðum, erfiðleikum í umhverfi nemandans eða tilfinningalegum eða 

geðrænum þáttum. Því er þörf á gagnreyndum aðferðum og samræmi í greiningum á 

námserfiðleikum (Harrison og Holmes, 2012).  
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 Námserfiðleikar hafa lengi vel verið skilgreindir að mestu leyti samkvæmt 

læknisfræðilegri nálgun en sú nálgun hefur sætt mikilli gagnrýni undanfarna áratugi. Eins 

og áður hefur komið fram er áhersla lögð á að það sé eitthvað að einstaklingnum sem 

þurfi að lækna eða laga samkvæmt læknisfræðilega módelinu og því megináhersla lögð á 

greiningar (Sigrún Harðardóttir, 2015). Fræðimenn hafa gagnrýnt að aukinn fjöldi 

ungmenna fær greiningar á borð við þunglyndi og námserfiðleika þegar vandi flestra 

ungmenna liggur í aðstæðum í umhverfi þeirra (Adelman og Taylor, 2006). Í úttekt 

mennta- og menningarmálaráðuneytisins (2013b) á fyrirkomulagi og framkvæmd 

sérfræðiþjónustu kemur fram að of mikil áhersla sé lögð á greiningar í íslenskum skólum 

og að í flestum sveitarfélögum þurfi að bæta eftirfylgni og mat á árangri í kjölfar greininga. 

Ein ástæðan fyrir þessum vanda er fjármögnun skólakerfisins en það hvernig skólakerfið 

er fjármagnað ýtir undir læknisfræðilega nálgun þar sem skólar fá aukið fjármagn fyrir 

nemendur með greiningar (Nevøy, 2003). Í úttekt mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins (2017) á framkvæmd stefnu um menntun án aðgreiningar 

kemur fram að formlegar greiningar á sérþörfum nemenda á Íslandi sé langt yfir meðallagi 

og að það þurfi að endurhugsa fjármögnun menntakerfisins svo það styðji betur við 

skólastefnuna. Skólaárið 2017-2018 voru nemendur í íslenskum grunnskólum alls 45.195  

(Hagstofa Íslands, e.d.-c). Af þeim voru 6857 nemendur með formlega greiningu 

(Hagstofa Íslands, e.d.-b). 

 Læknisfræðilega nálgunin getur skapað mikinn vanda fyrir nemendur sem kljást 

við námserfiðleika. Solvang (2007) bendir á þrjá megináhættuþætti sem fylgja því að 

styðjast við læknisfræðilega módelið. Í fyrsta lagi sé hætta á því að þegar börn fái formlega 

greiningu verði greiningin hluti af þeim, barnið fái stimpil á sig sem barn með 

námserfiðleika og kennarar bregðist öðruvísi við því. Í öðru lagi leiðir nálgunin til þess að 

raskanir séu álitnar slæmar og að það þurfi að laga þær eða eyða þeim. Í þriðja lagi beinir 

læknisfræðilega nálgunin athygli frá félagslegum þáttum námserfiðleika sem getur valdið 

því að þeir þættir sem valda nemendum erfiðleikum eins og fjölskylduaðstæður og 

skólaumhverfið sjálft eru ekki kannaðir og ekki tekið tillit til þeirra í skólastarfinu.  

 Algengasta úrræðið fyrir nemendur með námserfiðleika hérlendis er sérkennsla 

en hún byggir á þeirri hugsun að nemendur séu gallaðir og það þurfi að laga þá (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2001). Í könnun Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur (2000) á sérkennslu 

https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__skolamal__2_grunnskolastig__0_gsNemendur/SKO02107a.px/table/tableViewLayout1/?rxid=b2e40744-7617-41c7-93ea-658172060c24
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í grunnskólum Reykjavíkurborgar kom fram að tæplega 20% nemenda væru í sérkennslu 

og sérúrræðum í Reykjavík á hverju ári. Í þeirri skýrslu kemur fram að sérkennsla sé ætluð 

nemendum með sértæka námserfiðleika, fatlanir og nemendur sem glíma við félagslega 

og/eða andlega erfiðleika.  Flestir voru í sérkennslu eða sérdeildum vegna námsvanda af 

ýmsum toga en töluverður fjöldi nemenda vegna félags-, tilfinninga- eða hegðunarvanda. 

Í skýrslunni er það gagnrýnt að viðbrögð skóla séu eins vegna nemenda með 

námserfiðleika og hegðunarvanda, það er nemendur settir í sérkennslu. Þá er lagt til að 

skólar þrói úrræði sem henti nemendum með hegðunarvanda, að kennarar fái betri 

ráðgjöf er snýr að vanda nemenda og að gerð verði einstaklingsáætlun fyrir alla nemendur 

í sérkennslu. Gögn frá Hagstofu Íslands (e.d.-a) sýna hins vegar að nemendum sem njóta 

sérkennslu eða stuðnings hefur fjölgað undanfarin ár, en árið 2017-2018 var rétt um 

þriðjungur nemenda í sérkennslu eða hlaut stuðning og flestir þeirra njóta stuðnings í 

námsveri eða bæði í námsveri og inni í bekk. 

Vaughn, Bos og Schumm (2011) benda á að aðferðir sérkennslu geti verið 

fjölbreytilegar en ein útfærsla er sú að sérkennari og umsjónarkennari starfi saman í 

kennslustofunni. Þannig má ná til nemenda sem eiga erfitt í námi án þess að aðgreina þá 

frá skólafélögum sínum en þeir benda á að börn eigi besta möguleika á góðum árangri í 

námi og félagslega með því að stunda nám í eins eðlilegu umhverfi og hægt er. Rannsókn 

Dyson og Gallannaugh (2008) á nemendum í áhættu innan skólakerfisins sýnir að 

nemendur af erlendum uppruna eða nemendur sem búa við erfiðar fjölskylduaðstæður 

fá frekar greiningu á fötlun og eru þar af leiðandi oftar í sérkennslu. Þá sé einnig of lítið 

gert til að bæta félagslega stöðu nemenda eða hjálpa þeim að aðlagast í nýju landi eftir 

að þeir eru settir í sérkennslu. Jenson og Fraser (2011) benda á að of mikil áhersla sé lögð 

á sérkennslu innan skólakerfisins en betri árangur næðist ef litið yrði heildrænt á alla þætti 

í lífi nemandans en þannig fengist betri yfirsýn yfir hvað henti hverjum og einum nemanda 

best svo hann ætti auðveldara með að aðlagast innan skólans og í lífinu almennt þrátt 

fyrir áhættuþætti sem eru til staðar.  

 Eins og áður hefur komið fram geta slæmar fjölskylduaðstæður barna flokkast sem 

áhættuþáttur og ýtt undir aukinn vanda barna (Rutter, 1990) en fjölmargar rannsóknir 

benda til þess að fjölskylduaðstæður barna spili veigamikið hlutverk í árangri barna í skóla 

(Ford, Vostanis, Meltzer og Goodman, 2007; Iversen o.fl., 2010; Mann, 2013). Rannsóknir 
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Mann (2013) á stúlkum í áhættu gagnvart því að þróa með sér hegðunarörðugleika og 

hjóta lágar einkunnir í skóla leiddi í ljós að allir þátttakendur upplifðu annað hvort ofbeldi 

eða sundrað fjölskyldulíf og í öllum tilvikum var sá vandi til staðar áður en til erfiðleika í 

námi  kom. Þá benda rannsóknir til að börn innan velferðarkerfisins glími við 

námserfiðleika í ríkari mæli en jafnaldrar þeirra sem þurfa ekki á afskiptum yfirvalda að 

halda (Ford o.fl., 2007; Iversen o.fl., 2010). Þær niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir 

Emerson (2003) sem sýna fram á að fjölskyldur barna sem glíma við andlegar fatlanir hafi 

lægri tekjur, lægra mentunarstig og eru þau börn oftar alin upp af einstæðum foreldrum 

en jafnaldrar þeirra. Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að námserfiðleikar barna hafa 

áhrif á fjölskylduna í heild sinni. Foreldrar eru í aukinni hættu á að upplifa skömm, streitu 

og hjónabandserfiðleika (Dyson, 2010) og systkini geta upplifað afbrýðisemi vegna 

aukinnar athygli sem barn með námserfiðleika krefst (Smith, 2002). Að lokum má nefna 

að fjölskyldan getur átt erfitt með að nálgast upplýsingar um röskunina og þá þjónustu 

sem er í boði sem ýtir undir einangrun og frekari vanda fjölskyldunnar (Taderera og Herna, 

2017). 

4.5 Mikilvægi stuðnings innan skóla 

Eins og áður hefur komið fram eru grunnskólabörn á Íslandi að glíma við mikinn vanda á 

borð við kvíða, þunglyndi og erfiðar fjölskylduaðstæður og getur sá vandi leitt til erfiðleika 

í námi (Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 2015; Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, 2016). 

Rannsóknir Baird, Scott, Dearing og Hamill (2009) benda á mikilvægi þess að nemendur 

sem glíma við námserfiðleika njóti félagslegs stuðnings en þeir nemendur sem eiga erfitt 

í skóla eiga það á hættu að missa kjarkinn, upplifa lært hjálparleysi, hafa lægri væntingar 

til náms og þora síður að takast á við krefjandi verkefni vegna hræðslu við að mistakast. 

Þá hafa fræðimenn bent á að félagslegur stuðningur, sem getur verið veittur innan 

fjölskyldna og skólakerfisins svo dæmi séu tekin hafi verndandi áhrif og dragi úr líkunum 

á að áföll og erfiðleikar hafi alvarlegar afleiðingar á líf fólks (Ungar, 2011; Ozbay, Johnson, 

Dimoulas, Morgan, Charney 2007). Ef ekkert er gert til að bregðast við vandanum eru líkur 

á að vandinn fylgi einstaklingum fram á fullorðinsár með afleiðingum á borð við 

samskiptaerfiðleika, brotthvarf frá námi, atvinnuleysi, framfærsluerfiðleika og jafnvel 

andfélagslega hegðun, svo sem afbrot (Patterson, 1986).  
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 Margar rannsóknir hérlendis sýna fram á mikilvægi farsællar skólagöngu. 

Rannsókn Sigrúnar Harðardóttur og Þorláks Helga Helgasonar (2019) á uppvaxtarárum og 

skólareynslu kvenna sem hafa tekið þátt í endurhæfingarúrræðum á vegum 

Reykjavíkurborgar sýnir einmitt hvernig vandamál í bernsku eiga það til að hafa slæmar 

afleiðingar og fylgja einstaklingum fram á fullorðinsár. Að alast upp við erfiðar félagslegar 

aðstæður getur haft áhrif á nám sem leiðir til brottfalls úr skóla sem leiðir aftur til 

erfiðleika á borð við skerta atvinnumöguleika og getu til að vinna, framfærsluerfiðleika, 

heilsuvanda og jafnvel áskoranir við uppeldi eigin barna. Svipaðar niðurstöður koma fram 

í rannsókn Félagsvísindastofnunar frá árinu 2016 á stöðu ungs fólks á örorku- eða 

endurhæfingarlífeyri. Þar kom fram að tæplega 50% þátttakenda hafði fengið lítinn eða 

engan stuðning í skóla frá starfsfólki eða kennurum skólans. Þá upplifði stór hluti 

þátttakenda einelti í grunnskóla, kvíða eða þunglyndi og einungis þriðjungi leið vel í 

skólanum. Í skýrslu um niðurstöður kemur fram að auka þurfi aðgengi nemenda að 

félagsráðgjöfum, sálfræðingum og náms- og starfsráðgjöfum til að veita þeim mikilvægan 

stuðning og styðja við þá í áframhaldandi námi (Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, 

Hrafnhildur Snæfríðar og Gunnarsdóttir og Ásdís Aðalbjörg Arnalds, 2016). Slíkar áherslur 

eru einnig greinilegar í tillögu til þingsályktunar um aðgerðaráætlun um 

geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn, unglinga og fjölskyldur þeirra þar sem er lögð mikil 

áhersla á hlutverk skólans í þeim efnum. Þar er lagt til að skimað verði fyrir vanda allra 

grunnskólanemenda svo hægt sé að bregðast við og veita stuðning og meðferð út frá 

þrepaskiptri nálgun og þjónustu í nærumhverfi. Þá er einnig lagt til að starfsfólki skóla 

verði tryggð fræðsla um tilfinningavanda barna og þau úrræði sem standa þeim til boða 

(þingskjal nr. 52/2014-2015).  

 Eins og fram hefur komið gegnir starfsfólk skóla mikilvægu hlutverki þegar kemur 

að farsælli skólagöngu nemenda og rannsóknir hafa sýnt að kennarar upplifi aukið álag í 

skólastarfi og séu ekki nægilega undirbúnir til að takast á við þann flókna vanda sem 

nemendur upplifa (Sigrún Harðardóttir og Ingibjörg Karlsdóttir, 2019; Snæfríður 

Björgvinsdóttir og Anna Lind Pétursdóttir, 2014; Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2017). Kennarar þurfa á stuðningi að halda til að geta sinnt því mikilvæga 

hlutverki sem þeim er ætlað samkvæmt grunnskólalögunum (Skóla- og frístundaráð 

Reykjavíkurborgar, 2017). Í skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar (2019) kemur 
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fram að aukin þjónusta sérfræðinga, svo sem félagsráðgjafa, innan skóla gæti ekki 

einungis stutt við börn og styrkt þau í námi heldur gæti það einnig dregið úr álagi á 

kennara og gert þeim betur kleift að sinna starfi sínu. 
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5 Félagsráðgjafar - hlutverk og sérþekking 

Í þessum kafla verður farið stuttlega yfir sögu skólafélagsráðgjafar erlendis og á Íslandi. 

Þá verður fjallað um þróun starfsins, helstu hlutverk og markmið skólafélagsráðgjafa og 

stöðu félagsráðgjafa í þverfaglegri nálgun innan grunnskóla.   

5.1 Þróun skólafélagsráðgjafar 

Upphaf skólafélagsráðgjafar má rekja til Bandaríkjanna í kringum 1900. Fyrst um sinn var 

mest áhersla lögð á að bæta skólasókn barna, þá voru svokallaðir heimsóknarkennarar (e. 

visiting teachers) ráðnir til starfa með það að markmiði að tryggja að börn mættu í skólann 

og koma á tengslum milli skólans og foreldra nemenda. Upphafið var svipað í Bretlandi 

en þar var starfsfólk einnig ráðið til að bæta skólasókn nemenda (e. school attendance 

officers) (Huxtable og Blyth, 2002). Með árunum var sífellt lögð meiri áhersla á þá þætti í 

umhverfi barnsins sem hindruðu farsæla skólagöngu og árið 1930 var starfstitilinn 

skólafélagsráðgjafi orðinn þekktur í Bandaríkjunum og þar með aukin áhersla  lögð á 

félagslegar aðstæður nemenda (Huxtable og Blythe, 2002; Constable, 2006). Á 20. öldinni 

efldist hlutverk skólafélagsráðgjafa og þeir fóru að sinna nemendum sem glímdu við 

samskiptaörðugleika, fjölskylduvanda, neyslu og ofbeldi (Allen-Meares, 2007) en þrátt 

fyrir að starfið hafi þróast gegnum tíðina er megináherslan enn þann dag í dag að koma í 

veg fyrir að þættir í umhverfi nemenda hafi áhrif á námsframvindu þeirra(Constable, 

2006).  

Saga skólafélagsráðgjafar á Íslandi er heldur styttri en í Bandaríkjunum og í Bretlandi. 

Hana má rekja til haustins 1960 þegar sálfræðideild var stofnuð í Reykjavík. Í deildinni var 

unnið í teymisvinnu, í teyminu voru til að byrja með sálfræðingar, svo félagsráðgjafar og 

stundum læknar og sérkennarar. Í fyrstu var helsta verkefni deildarinnar að vinna að 

athugun einstakra barna sem áttu í erfiðleikum og leitast við að greina eðli og orsakir 

vandans, og í framhaldi af því að veita ráðgjöf um kennslu og uppeldi barnsins. Deildin hóf 

fljótlega samstarf við skóla borgarinnar og fór starfsfólk reglulega í heimsóknir í skólana. 

Í skólum var lögð rík áherslu á fyrirbyggjandi starf og fólst það helst í könnunum á getu og 

þroska nemenda. Deildin starfaði eftir klínískum sjónarmiðum eins og má sjá í úrræðum 

sem sett voru á fót til að koma til móts við nemendur sem voru helst sérkennsla og lesver 

fyrir nemendur sem glímdu við lestrarerfiðleika. Með nýjum grunnskólalögum árið 1974 
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var starf deildarinnar lögfest og fjármagn tryggt svo hægt væri að auka þjónustuna, bæði 

í Reykjavík og víðar um landið (Grétar Marinósson og Kristinn Björnsson, 1983). 

5.2 Hugmyndafræðileg nálgun 

Fram á 20. öld átti félagsráðgjöf enga kenningarlega undirstöðu en áhrifa gætti frá ýmsum 

greinum, svo sem félagsfræði, sálfræði, siðfræði, lögfræði, heimspeki og læknisfræði. Á 

því varð breyting árið 1917 með útkomu bókar Mary Richmond, Social Diagnosis, en hún 

er talin leggja vísindalegan grundvöll að hinni viðurkenndu starfsaðferð félagsráðgjafa, 

málastjórnun (e. casework) (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-b). Málastjórnun snýst um 

að afla upplýsinga um sem flesta þætti í lífi einstaklinga ásamt því að hafa yfirsýn yfir það 

hverjir koma að málum hans. Þar með hafa félagsráðgjafar yfirsýn yfir málefni 

einstaklingsins í heild sinni og geta tryggt samfellu í þeirri þjónustu sem veitt er 

(Richmond, 1922). Auk málastjórnunar byggir faglegur grunnur félagsráðgjafa á 

heildarsýn. Með heildarsýn er litið svo á að hver einstaklingur sé margbreytilegur og 

sérstakur og því þurfi að líta á aðstæður hans heildrænt frá öllum hliðum og í samhengi 

við umhverfi hans, fjölskyldu, vini og raunar samfélagið í heild sinni, þar með talið skólann. 

Þess vegna er lögð áhersla á það í námi félagsráðgjafa að þeir öðlist þekkingu á 

samfélaginu og hvaða bjargir eru til staðar ásamt því að þekkja kenningar um mannlega 

hegðun og geta skilið og greint hvernig fólk og umhverfi hefur áhrif á hvort annað (Lára 

Björnsdóttir, 2006). Félagsráðgjafar nýta sér margar kenningar og nálganir í starfi sínu en 

kerfiskenningar er grunnurinn sem allar aðrar kenningar og nálganir byggja á. Með 

kerfiskenningum er átt við að einstaklingurinn tilheyri fjölmörgum kerfum, svo sem 

fjölskyldukerfi, vinakerfi og öðrum félagslegum kerfum sem stuðla að vellíðan 

einstaklinga og þess vegna er mikilvægt að félagsráðgjafar hafi góða yfirsýn yfir  þau kerfi 

sem einstaklingar tilheyra (Healy, 2014).  

  Auk þess líta skólafélagsráðgjafar til vistfræðikenningar Bronfenbrenner (1979) 

sem leitast við að skýra samspil einstaklings og umhverfis í þroskaferlinu og félagsleg áhrif 

á líf og líðan. Í skólakerfinu má nýta vistfræðilega nálgun Bronfenbrenner til að byggja upp 

úrræði og stuðning fyrir nemendur sem getur aukið líkurnar á góðum alhliða þroska þeirra 

út frá sjónarhorni áhættu og seiglu (Jenson og Fraser, 2011). Sjónarhorn áhættu og seiglu 

byggir á þremur atriðum, í fyrsta lagi áhættuþáttum sem geta búið innra með 

einstaklingnum sjálfum eða í umhverfi hans, í öðru lagi verndandi þáttum sem draga úr 
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líkum á áhættuþáttum og í þriðja lagi seiglu, sem felst í getu einstaklinga til að yfirstíga 

hindranir og ná góðum alhliða þroska þrátt fyrir mótlæti (Jenson og Fraser, 2011). Það er 

mikilvægt að skólinn hugi að þessum þáttum en þannig getur skólinn náð betur til nemenda 

í viðkvæmri stöðu (Fraser, 2004). 

Markmið skólafélagsráðgjafar er að stuðla að velgengni nemenda í skóla, bæði 

félagslega og tilfinningalega og einnig í námi. Þá er það hlutverk þeirra að stuðla að því að 

umhverfi nemenda styðji við þá í námi eins og hægt er (Jarolmen, 2014). Í skólum sinna 

félagsráðgjafar persónulegri ráðgjöf til nemenda og fjölskyldna þeirra, greina og meta 

þætti sem geta haft áhrif á nám og almenna líðan nemenda, vinna að þróun forvarna- og 

stuðningsúrræða til að tryggja að allir geti notið sín í skólanum og veita öðru starfsfólki 

skólans stuðning og ráðgjöf. Með sérþekkingu á þroskaferli einstaklinga, 

fjölskyldusamskiptum, löggjöf, þjónustustofnunum og félagslegum úrræðum starfa þeir á 

heildrænan hátt og tengja skólann við fjölskyldur, samfélagið og aðrar þjónustustofnanir 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-a; Sigrún Júlíusdóttir, 1998).  

5.3 Heildræn nálgun í skólakerfinu 

Lengi vel hefur verið fjallað um mikilvægi heildrænnar nálgunar í skólakerfinu og 

þverfaglegs samstarfs innan skólanna og í samvinnu við önnur þjónustukerfi til að 

bregðast við vanda nemenda (Sigrún Júlíusdóttir, 1998; Sigrún Harðardóttir, 2015; 2019). 

Í þverfaglegri teymisvinnu starfa fagstéttir samhliða og þekking og reynsla hvers 

fagmanns er lögð til grundvallar í nánu samstarfi allra meðlima teymisins (Robards, 1994). 

Í störfum sálfræðideildarinnar, sem rætt var í kafla hér að ofan, var lögð áhersla á 

þverfaglega nálgun. Þá sáu félagsráðgjafi og sálfræðingur í sameiningu um þjónustu í 

hverjum skóla eða skólahverfi. Ástæðan að baki því var sú að talið var að þeir gætu á þann 

hátt veitt hvor öðrum stuðning í erfiðum málum, gætu rætt hugmyndir og komist að 

sameiginlegri niðurstöðu, auk þess sem handleiðsla nýrra starfsmanna var talin mikilvæg 

og gagnlegt að fagaðilar hefðu ólíka menntun og reynslu að baki (Grétar Marinósson og 

Kristinn Björnsson, 1983). 

Í þverfaglegri teymisvinnu er mjög mikilvægt að fagaðilar skilji hlutverk allra í 

hópnum og geri sér grein fyrir því hvar sérfræðiþekking teymismeðlima liggur (Dupper, 

2003). Þá er einnig mikilvægt að hver meðlimur hafi ákveðnu hlutverki að gegna en öflug 

þjónusta ólíkra fagstétta eykur líkurnar á farsælli lausn sem nemendur búa að alla ævi 
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(Armstrong, 2012). Félagsráðgjafar eru ekki eins þekktir í skólakerfinu og sálfræðingar og 

námsráðgjafar og þurfa því oft að berjast fyrir viðurkenningu á sínum störfum (Altshuler 

og Webb, 2009). Þá hafa fræðimenn bent á að starfsfólk skóla og skólastjórnendur hafi 

takmarkaða þekkingu á störfum skólafélagsráðgjafa (Dupper, 2003; Higy, Haberkorn, 

Pope og Gilmore, 2012). Niðurstöður rannsóknar Dagnýjar Jóhönnu Friðriksdóttur (2014) 

á viðhorfi skólastjórnenda til hlutverks skólafélagsráðgjafa sýna fram á að tæplega 

þriðjungur þátttakenda telja sig þekkja störf og hlutverk skólafélagsráðgjafa vel. Í þeim 

skólum þar sem enginn skólafélagsráðgjafi starfaði virtist þekking skólastjórnenda á 

störfum þeirra vera minni. 

Eins og áður hefur komið fram benda nýlegar rannsóknir til þess að náms- og 

starfsráðgjafar séu í auknum mæli að sinna persónulegri ráðgjöf við nemendur og takist 

á við flókin mál sem ættu að tilheyra félagsráðgjafa (Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 

2015; Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, 2016). Þar að auki hafa rannsóknir sýnt að 

skólastjórnendur ráði oft félagsráðgjafa í stöðu námsráðgjafa (Dagný Jóhanna 

Friðriksdóttir, 2014) en í skýrslu menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) kemur fram að 

skólastjórar vilji sumir frekar ráða félagsráðgjafa því þeir séu meira inn í 

„félagsbatterýinu“. Þá hefur Guðrún Helga Sederholm (2008; 2009) vakið athygli á  því að 

í mörgum skólum séu félagsráðgjafar ráðnir í stöðu námsráðgjafa bæði á grunn- og 

framhaldsskólastigi og eru því ekki að starfa við það sem þeir eru menntaðir í. Þá hafa 

fræðimenn bent á að starfsfólki í störfum sem krefjast náinna samskipta við skjólstæðinga 

er hættara við kulnun í starfi (Thompson, 2018; Sif Einarsdóttir o.fl. 2019) en líkurnar á að 

starfsfólk þrói með sér kulnun í starfi aukast þegar fagaðilar neyðast til að sinna 

verkefnum utan síns starfssviðs (Thompson, 2018).  

Kennarar og annað starfsfólk skóla ásamt skólafélagsráðgjöfum hafa sameiginlegt 

markmið, sem er að stuðla að velferð nemenda, bæði innan skóla og í lífinu almennt og 

með því að vinna saman aukast líkurnar á því að þeir nái markmiði sínu (Bronstein og 

Abramson, 2003). Enginn staður er jafn kjörinn og skólinn til að búa ungmenni undir flókið 

líf í flóknu samfélagi. Þess vegna er brýnt að í skólanum sé unnið öflugt forvarnarstarf og 

nemendum veittur stuðningur, standi þeir frammi fyrir erfiðleikum enda er það liður í að 

koma í veg fyrir að frekari vandi þróist, sem verði illviðráðanlegur og dýrkeyptur 

samfélaginu. Með því að fjölga félagsráðgjöfum innan skóla væri hægt að létta álagi af 
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kennurum og öðru starfsfólki og gera skólanum kleift að sinna betur velferðarhlutverki 

sínu (Sigrún Harðardóttir, 2019; Þingskjal nr. 1098/2019-2020). 
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6 Niðurstöður og umræða  

Í þessari ritgerð var staðan í grunnskólum á Íslandi til umfjöllunar og hvert hlutverk 

félagsráðgjafa getur verið innan þeirra. Markmið ritgerðarinnar var að leita svara við 

spurningunni: Hvernig geta félagsráðgjafar stutt við skólastarf í grunnskólum? 

Byrjað var á því að fjalla um lagaumgjörð grunnskóla. Hérlendis starfar 

grunnskólinn út frá stefnunni um skóla án aðgreiningar sem var samþykkt á Íslandi með 

grunnskólalögum nr. 91/2008 en áhrifa frá Salamancayfirlýsingunni gætti þó fyrr. Með 

stefnunni er leitast við að skólinn taki tillit til þarfa allra nemenda án aðgreiningar 

(Menntamálaráðuneytið, 1995). Þar með þarf skólinn að tryggja víðtæka þjónustu fyrir 

nemendur og fjölskyldur þeirra en þar sem nemendum er skylt að sækja grunnskóla í tíu 

ár (lög um grunnskóla nr. 91/2008) eru fáir staðir jafn kjörnir til að ná til nemenda og 

fjölskyldna þeirra og veita þeim stuðning.  

Kennarar eru mikilvægir þegar kemur að skólastarfi en niðurstöður rannsókna 

sýna að starfsálag kennara hefur aukist mjög undanfarið og að kennarar hafi ekki fengið 

nægan undirbúning í námi sínu til að  mæta þeim fjölþætta vanda sem nemendur glíma 

við (Samband íslenskra sveitarfélaga og Félag grunnskólakennara, 2012; Snæfríður 

Björgvinsdóttir og Anna Lind Pétursdóttir, 2014; Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2017). Álag í starfi þeirra leiðir til vanda í persónulegu lífi, jafnvel 

örmögnunarröskunar (Sif Einarsdóttir o.fl., 2019), annarra heilsutengdra kvilla og 

kulnunar í starfi (Virk starfsendurhæfingarsjóður, 2017). Þá benda rannsóknir einnig til 

þess að náms- og starfsráðgjafar glími við aukið álag í starfi og neyðist til að sinna 

verkefnum utan síns starfssviðs (Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir og Jóhanna Lúvísa 

Reynisdóttir, 2015). Í rannsóknum og skýrslum hefur verið bent á að kennarar og náms- 

og starfsráðgjafar þurfi nauðsynlega á auknum stuðningi annarra sérfræðinga að halda til 

að ná að sinna starfi sínu (Snæfríður Björgvinsdóttir og Anna Lind Pétursdóttir, 2014; 

Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2017; Innri endurskoðun 

Reykjavíkurborgar, 2019).  

 Nemendur glíma við fjölþættan vanda sem reynist skólum erfitt. Má þar nefna 

kvíðaraskanir, þunglyndi, hegðunarerfiðleika, erfiðar fjölskylduaðstæður og 

námserfiðleika af ýmsum toga (Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, 2016). Rannsóknir sýna að of 

mikil áhersla sé lögð á læknisfræðilega nálgun í skólastarfi og þar með greiningar (Sigrún 
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Harðardóttir, 2015; mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013b) en sú nálgun beinir 

sjónum frá undirliggjandi vanda í umhverfi nemenda sem þarf að takast á við (Adelman 

og Taylor, 2006; Solvang, 2007). 

Af heildarniðurstöðum ritgerðarinnar má sjá að skortur á úrræðum blasir við í 

skólakerfinu og viðbrögð skólans við vanda nemenda hafa sætt gagnrýni á undanförnum 

árum. Fræðimenn hafa bent á að  nemendur sem glíma við hegðunarvanda eða erfiðar 

fjölskylduaðstæður fá lítinn stuðning í námi innan skólans annan en sérkennslu 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2000; Dyson og Gallannaugh, 2008; Jenson og Fraser, 

2011). Þá hafa fræðimenn bent á mikilvægi farsællar skólagöngu en vanlíðan í skóla getur 

haft skaðlegar afleiðingar á borð við brotthvarf frá námi, veikindi og atvinnuleysi (Sigrún 

Harðardóttir og Þorlákur Helgi Helgason, 2019; Guðný Bergþóra Tryggvadóttir o.fl., 2016). 

Þá hafa fræðimenn bent á að félagslegur stuðningur í námi geti haft verndandi áhrif og 

dregið úr líkunum á að áföll og erfiðleikar hafi alvarlegar afleiðingar á líf fólks (Ungar, 

2011; Ozbay o.fl., 2007).   

 Út frá niðurstöðunum má draga þá ályktun að hugmyndafræðileg nálgun 

skólafélagsráðgjafa geti komið að gagni innan skólanna. Þeir vinna vinna út frá heildarsýn 

(Lára Björnsdóttir, 2006), kerfiskenningum (Healy, 2014), vistfræðikenningu 

Bronfenbrenner (Bronfenbrenner 1979), sjónarhorni áhættu og seiglu (Rutter, 1990) og 

beita málastjórn til að hafa góða yfirsýn yfir málefni nemenda (Richmond, 1922). 

Markmið skólafélagsráðgjafar er að stuðla að velgengni nemenda í skóla og tryggja að 

þættir í lífi barna trufli ekki farsæla skólagöngu (Jarolmen, 2014). Skólafélagsráðgjafar 

sinna mikilvægum hlutverkum innan skóla, svo sem ráðgjöf við nemendur og fjölskyldur 

þeirr, veita starfsfólki skólans stuðning og ráðgjöf, vinna forvarnarstarf, vinna í 

þverfaglegri samvinnu við aðra sérfræðinga og tengja skólann við fjölskyldur, samfélag og 

mikilvægar þjónustustofnanir (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-a; Sigrún Júlíusdóttir, 

1998).  

 Heildræn nálgun innan skólanna er mikilvæg og þar reynir á þverfaglegt samstarf 

margra fagstétta (Sigrún Júlíusdóttir, 1998; Sigrún Harðardóttir, 2015). Nýlegar 

rannsóknir hafa sýnt að náms- og starfsráðgjafar sinni oft störfum utan síns starfssviðs 

sem ættu frekar heima á borði félagsráðgjafa (Ágústa Ruth Ahrens Georgsdóttir, 2015; 

Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, 2016). Þá eru félagsráðgjafar oft ráðnir í stöðu námsráðgjafa 
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(Dagný Jóhanna Friðriksdótir, 2014; menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; Guðrún Helga 

Sederholm, 2008; 2009). Með því að tryggja nemendum aðgang að félagsráðgjöf í skóla 

getur skólinn betur sinnt velferðarhlutverki sínu. Það er nemendum, fjölskyldum þeirra, 

starfsfólki skólans og samfélaginu öllu til hagsbóta að fjölga félagsráðgjöfum innan skóla 

(Sigrún Harðardóttir, 2019; Þingskjal nr. 1098/2019-2020). 

Í ljósi þeirra rannsóknar sem hér hafa verið kynntar og sýna meðal annars að álag á 

starfsfólk grunnskóla hefur aukist mikið og að vandi nemenda sé fjölþættur má draga þá 

ályktun að skólinn sé í dag ekki nægilega í stakk búinn að takast á við þann veruleika. Því 

mætti breyta með því að fjölga fagfólki innan skólanna til hagsbóta fyrir nemendur, 

foreldra og kennara. Þess er vænst að niðurstöður ritgerðarinnar nýtist við frekari þróun 

og stefnumótun á sviðinu þar sem áhersla yrði lögð á að lögbinda stöðu félagsráðgjafa 

innan grunnskóla.  
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