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Ágrip 

Skólaforðun er vandi sem virðist hafa verið viðloðandi íslenskt skólakerfi um 
langa hríð. Fram hafa komið ýmsar skilgreiningar á skólaforðun og hvernig 
best sé að greiða úr þeim vanda sem steðjar að. Mismunandi skilgreiningar á 
hegðunarmynstrinu virðist hafa skapað óvissu um hvaða lausnir eigi að leggja 
áherslu á og hvenær, bæði þegar horft er til meðferðaúrræða sem og forvarna.  

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á upplifun og reynslu 
íslenskra kennara af skólaforðun og birtingarmynd hegðunarinnar að þeirra 
mati. Einnig var leitast við að fá fram skoðun þeirra á því hvernig mætti 
bregðast við skólaforðun sem þau hafa upplifað á sínum kennaraferli. 
Rannsóknarspurninginn var: Hver er upplifun og reynsla kennara af 
skólaforðun íslenskra skólabarna? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að birtingarmynd skólaforðunar getur 
verið misjöfn. Nauðsynlegt er að endurskilgreina skólaforðun meðal annars 
vegna þess að leyfisbeiðnum foreldra vegna fría barna þeirra hefur verið 
blandað inn í annars konar og mun flóknari vanda sem allir kennarar eru að 
glíma við ásamt nemendum og forsjáraðilum. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 
ótvírætt á þann veg að það ríki algjört úrræðaleysi innan skóla gagnvart vanda 
nemenda sem glíma við skólaforðun. Viðmælendur voru allir sammála um 
nauðsyn þess að fjölga fagfólki innan skóla þar sem meðal annars fleiri börn 
búa við erfiðari fjölskylduaðstæður en áður. Kennarar eru orðnir langeygir eftir 
hjálp sérfræðinga inn í skólana sem hafa reynslu og þekkingu til þess að takast 
á við orsakir skólaforðunar og þann vanda sem skólaforðun barna hefur í för 
með sér.  

Þess er vænst að niðurstöðurnar geti gagnast skólayfirvöldum við frekari 
stefnumótun í málaflokknum þar sem hægt verði að koma betur til móts við 
börn sem búa við félagslega erfiðleika og fjölskyldur þeirra.  

 



 

Abstract 

School refusal is a problem that seems to have been ongoing in the Icelandic 
school system for a long time. Various definitions of school refusal have been 
stated and how best to solve the problems that are encountered. Different 
definitions of the behavioural pattern have created uncertainty regarding 
solution focus in terms of treatments and prevention. 

The main goal of this research was to gather data that highlights how 
Icelandic teachers have experienced School refusal, how it manifests to 
students in their school environment and get their perspective on how to 
respond to this unfortunate development over the years.The research question 
was: What are teachers experience and reaction of school refusal from 
Icelandic elementary students?  

The result from this research shows that school refusal can appear in 
various ways. It is necessary to redefine the problem, partly because 
permission requests for family vacations or private matters have been mixed 
into other complex problems that all teachers are facing together with students 
and parents. The results of the study show it clearly that there is complete 
helplessness in the problems behind school refusal. All participants agree that 
it is vital that professionals, need to be brought into the schools to assist. It has 
been more common that students show symptoms of distress that may be the 
result of a poor social or family background. Teachers are getting desperate for 
help from other professionals to assist on needs for those cases.  

These findings can give school authorities a new perspective on how to 
meet elmentary students with new solutions when it comes to school refusal 
issues.
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1. Inngangur  

Skólaforðun grunnskólabarna á Íslandi er raunverulegur vandi í samfélagi 

nútímans. Misjafnar skilgreiningar fræðimanna á skólaforðun virðast hafa 

vakið óöryggi gagnvart vandanum og þeim lausnum sem hafa verið settar fram. 

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var snemma árs 2019 meðal skólastjóra í 

grunnskólum landsins gáfu til kynna að um 1000 börn á Íslandi væru að glíma 

við einhverskonar afbrigði af skólaforðun. Niðurstöður sýndu jafnframt að 

74% skólastjóra telja að foreldrar og forsjáraðilar hafi of frjálsar hendur með 

að gefa börnum leyfi frá skóla (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2019, án bls.). 

Þessar niðurstöður gefa vísbendingar um að skólaforðun þyki vera komin úr 

böndunum í íslensku skólakerfi og brýnt sé að rannsaka málefnið svo hægt sé 

að bregðast við þeim vanda sem steðjar að. Ýmsar tillögur að lausnum hafa 

verið settar fram til að bregðast við vandanum en erfitt hefur reynst að festa 

hendur á hvað sé best að gera þegar óvissa er um orsakir skólaforðunar. 

Rannsóknir á skólaforðun eru því nauðsynlegar til að gefa skýrari mynd af því 

hvað skólakerfið er að fást við í þessum efnum. Niðurstöður slíkra rannsókna 

gætu nýst skólayfirvöldum við mótun aðgerða sem miða að því að stuðla að 

forvörnum sem tilraun til að koma í veg fyrir skólaforðun barna. 

1.1  Val á rannsóknarefni 

Hugmyndin að vali á verkefni má rekja til þess að Austurlandslíkanið (ALL 

teymið) var tekið upp á Austurlandi. ALL teymið er þverfaglegt samstarf 

félagsþjónustu, heilsugæslu og skóla á Austurlandi sem hefur það að markmiði 

að flýta fyrir aðstoð til nemenda og foreldra, samhliða því að vera stuðningur 

fyrir starfsfólk skóla (Júlía Sæmundsdóttir, 2018, án bls.). Meðal annars hefur 

teymið unnið að málefnum tengdum skólaforðun. Það hljómaði því spennandi 
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og athyglisvert að skoða betur hvaða ástæður liggja að baki því að nemendur 

missa áhugann á náminu og þá ekki síður að eiga eftilvill möguleika á því að 

geta bent á lausnir í því sambandi.  

 

1.2  Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á upplifun og reynslu kennara á 

skólaforðun íslenskra skólabarna. Rannsóknin var gerð með rýnihópaviðtölum 

við kennara úr grunnskólum sex sveitarfélaga á Austurlandi sem hafa átt í 

samstarfi við ALL teymið. Skólarnir eru á Fljótsdalshéraði, Seyðisfirði, 

Djúpavogi, Borgarfirði Eystra og Vopnafirði (Egilsstaðaskóli, 2019, bls. 6).  

Áhersla var lögð á að fá fram upplifun kennara á því hvað þeim þykir 

um starfsumhverfi kennara, aðgengi að sérfræðiaðstoð, hvernig staðið er að 

foreldrasamstarfi og hvernig aðgengi er að endurmenntun fyrir kennara. Leitast 

var við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Hver er upplifun og reynsla kennara af skólaforðun íslenskra 

skólabarna? 

 

1.3  Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í 7 kafla. Í kafla 2 er fjallað um löggjöf um skóla á Íslandi 

sem kveða meðal annars á um skólaskyldu allra barna. Skólastefnan sem fram 

kemur í lögunum frá 2008 byggir á skóla án aðgreiningar sem meðal annars 

var unnin út frá Salamancayfirlýsingunni. Í kafla 3 er fjallað um skilgreiningar 

á skólaforðun, hvaða orsakir liggja þar að baki og hvaða hegðunarmunstur 

birtist hjá nemendum sem við hana glíma. Þá er jafnframt fjallað um hvaða 

afleiðingar skólaforðun getur haft í för með sér, hvaða ráðum hægt er að beita 

til að koma í veg fyrir hana og hvaða árangur forvarnir hafa sýnt. Í kafla 4 er 

fjallað um þá rannsóknaraðferð sem notuð var við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Fjallað er um undirbúning rannsóknar, val á þátttakendum og 
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framkvæmd rannsóknar. Auk þess er gerð grein fyrir gagnasöfnun og greiningu 

gagna ásamt siðferðilegum álitamálum sem fylgja rannsóknum sem þessari. Í 

kafla 5 eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Í kafla 6 eru 

niðurstöður ræddar í fræðilegu ljósi og ályktanir af þeim dregnar. Í kafla 7 eru 

sett fram lokaorð þar sem heildarniðurstöður eru dregnar fram, greint frá helstu 

veikleikum og styrkleikum rannsóknarinnar og tillögur af frekari rannsóknum 

á sviðinu settar fram.  

 

Lykilhugtök: skólaforðun, foreldrar, umhyggja, virðing, bakgrunnur 

Keywords: school refusal, parent, caring, respect, background 
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2. Löggjöf um grunnskóla á Íslandi 
Í þessum kafla er fjallað um löggjöf um skóla á Íslandi sem kveða meðal annars 

á um skólaskyldu allra barna. Skólastefnan sem fram kemur í lögunum frá 2008 

byggir á skóla án aðgreiningar sem meðal annars var unnin út frá 

Salamancayfirlýsingunni. 

2.1  Þróun laga 

Umgjörð grunnskóla á Íslandi hefur tekið nokkrum breytingum í gegnum árin. 

Frá setningu fyrstu laga um fræðslu barna árið 1907 (lög um fræðslu barna nr. 

59/1907) hefur lengd skólaskyldu tekið miklum breytingum eða allt frá því að 

vera fjögur ár upp í að vera 10 ár (menntamálaráðuneytið, 2002, bls. 6). Ekki 

hefur einungis orðið breyting á lengd skólans í árum talið heldur hafa orðið 

ýmsar breytingar á skólastarfinu í heild sinni.  

Ísland ásamt öðrum löndum Sameinuðu þjóðanna samþykktu 

Salamancayfirlýsinguna árið 1994 um skóla jafnra tækifæra til menntunar og 

að allir hefðu sama rétt til stunda nám sitt í almennum skólum 

(menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 9). Áhrifa Salamancayfirlýsingarinnar fór 

þannig að gæta mun fyrr en stefnunnar um skóla án aðgreiningar var getið í 

íslenskum lögum. Sú stefna er fyrst úfærð árið 2006 í Aðalnámskrá grunnskóla 

og í lögum um grunnskóla árið 2008 en túlkun hugtaksins gengur út á að allir 

sem sækja skóla hafi sömu möguleika á því að stunda nám í sínum heimaskóla 

óháð fötlun, skerðingum eða sérþörfum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009, bls. 62-64). Samhliða þeim breytingum sem hafa átt sér stað 

í réttindabaráttu fatlaðra og fólks með sérþarfir hefur íslenskt samfélag breyst 

mikið á fáum árum, frá því að vera samfélag u.þ.b. eins tungumáls og sömu 

trúar til samfélags fjölmenningar. Samfélagsbreytingar kalla á breytingar fyrir 

fólk, meðal annars fólk með sérþarfir (velferðarráðuneytið, 2016, bls. 13).  
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Í núgildandi lögum um grunnskóla (nr 92/2008) er kveðið á um 

skipulag og framkvæmd stoðkerfa í grunnskólum sem meðal annars eiga að 

styðja við stefnu skóla án aðgreiningar. Þar kemur fram að í 

grundvallaratriðum þurfi að huga að velferð barna og tekið fram að skólar þurfi 

að gæta að andlegri, líkamlegri og félagslegri líðan barna. Sveitarfélögum er 

ætlað að tryggja stuðning við nemendur og fjölskyldur þeirra meðal annars 

með forvarnarstarfi og athugunum á nemendum til þess að tryggja þeim 

kennslu og námsaðstoð við hæfi (40. gr.). Í fyrrgreindum lögum er jafnframt 

lögð áhersla á mikilvægi samstarfs heimila og skóla og að skólinn stuðli að 

alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi. Skólanum 

er auk þess ætlað að sjá til þess að nemendur læri að lifa í nútíma samfélagi 

sem góðir og vel virkir einstaklingar sem geta tekið þátt í öllu því sem 

samfélagið okkar býður upp á (lög um grunnskóla 98/2008, 2. gr).  

Starfshópur á vegum Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

Kennarasambands Íslands var skipaður í þeim tilgangi að greina framkvæmd 

á stefnu um skóla án aðgreiningar þegar kjarasamningaviðræður voru 

endurnýjaðar árið 2013. Í niðurstöðum starfshópsins kom fram að 

framkvæmdin við innleiðingu stefnunnar um skóla án aðgreiningar hér á landi 

hafi ekki verið skilgreind nægilega vel og innleiðingin ekki verið nægilega 

skipulögð eða kostnaðarmetin. Til þess að hægt hefði verið að framkvæma 

stefnuna með fullnægjandi hætti var talið að þyrfti að auka fjármagn fyrir 

frekari sérfræðiþekkingu innan skólanna, meiri faglegum stuðningi og auka 

þyrfti svigrúm á vinnutíma kennara. Auk þess kom fram að ekki hafi fylgt 

nauðsynlegt fjármagn til þess að framfylgja því sem lagt var upp með við 

innleiðingu stefnunnar innan skólanna (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2015, bls. 1-2).  

Þær áherslur komu jafnframt fram í tilkynningu frá stjórn Grunns, 

félags fræðslustjóra og stjórnenda á skólaskrifstofum árið 2017, þar sem vakin 

var athygli á að fjármagn bráðvanti inn í skólakerfið til að gera kennurum kleift 
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að sinna nægum undirbúningi kennslu vegna fjölbreytts nemendahóps 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2017, án bls.). Í úttekt Evrópumiðstöðvar 

um nám án aðgreiningar og sérþarfa (European agency for special needs and 

inclusive education) á innleiðingu stefnunnar um skóla án aðgreiningar á 

Íslandi sem gerð var árið 2016 kom fram að íslenskt skólakerfi sé betur í stakk 

búið en skólakerfi í öðrum Evrópulöndum hvað varðar að koma til móts við 

þennan kostnað. Fjármunir eru þó bundnir í ríkara mæli hér á landi við 

greiningar á sérþörfum barna þar sem fjármagn til skóla fylgi í of miklum mæli 

greiningum. Þrátt fyrir að starfsmenn innan skólakerfisins hafi unnið að 

heilindum að framgangi stefnunar þá gáfu niðurstöður úttektarinnar til kynna 

að ekki væri nægur stuðningur fyrir starfsfólkið innan kerfisins. Jafnframt gáfu 

niðurstöður úttektarinnar til kynna að fagleg þekking starfsfólks innan 

skólakerfisins væri ekki nægilega sérhæfð þegar kæmi til þess að viðhalda 

stefnu um skóla án aðgreiningar í skólastarfinu (mennta – og 

menningarmálaráðuneyti, 2017, bls. 12-15).  

Í drögum að menntastefnu til 2030 er lögð fram tillaga um 

snemmbæran stuðning og forvarnir þannig að gripið sé inn í líf barns um leið 

og aðstæður gefa til kynna að barnið þarfnist stuðnings. Áhersla er lögð á að 

slíkt gerist strax á leikskólastiginu, það er að viðeigandi stuðningur, íhlutun og 

fyrirbyggjandi aðgerðir séu til staðar á öllum skólastigum. Með slíkum 

þverfaglegum stuðningi og auknu samstarfi á milli kerfa þar sem byggt yrði á 

gagnreyndri þekkingu væri hægt að vinna mikilvægt forvarnarstarf (þingskjal 

nr. 60/2020. Tillaga til þingsályktunar um menntastefnu til ársins 2030, bls. 7). 

Í áliti umboðsmanns barna á drögum um menntastefnu til 2030 kemur fram 

gagnrýni á að ekki sé kveðið á um í stefnunni hvaða skyldur eru til dæmis 

lagðar á stjórnvöld til þess að tryggja að öll börn njóti jafnra réttinda til 

menntunar og hvernig stuðningur við nemendur á að fara fram til að koma í 

veg fyrir skólaforðun eða brottfall úr námi (Umboðsmaður barna, 2020, án 

bls.).  
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Í yfirlitsgrein Sigrúnar Harðardóttur og Sigrúnar Júlíusdóttur (2019, 

bls. 129) sem snýr að því að varpa ljósi á hlutverk kennara og aðstæður 

nemenda á skólaskyldualdri kemur fram ákveðið misræmi á milli opinberrar 

menntastefnu og síðan stjórnsýslulegrar framkvæmdar á henni þegar horft er 

til stuðnings við börn, foreldra og kennara. Þær telja nauðsynlegt að bæta í lög 

ákvæðum sem tryggja þverfaglegt teymisstarf á öllum skólastigum í þeim 

tilgangi að styrkja hlutverk kennara. Því mætti ná með því að fjölga fagfólki 

innan skóla svo sem skólahjúkrunarfræðingum, skólafélagsráðgjöfum og 

náms- og starfsráðgjöfum. Þær koma jafnframt með tillögu um að áfallateymi 

skóla verði virkjað þannig að það nýtist barni og aðstandendum þeirra. Auk 

þess leggja þær til að sett verði lög um að heildrænt kerfasamstarf á milli skóla, 

heilsugæslu og félagsþjónustu til að stuðla að fjölfaglegu samstarfi á milli 

þessara aðila (Sigrún Harðardóttir og Sigrún Júlíusdóttir, 2019, bls. 129).  

Vænta má breytinga því á vordögum 2020 lá fyrir 

þingsályktunartillaga á Alþingi um félagsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum 

(þingskjal 1098/2019-2020). Þar er lagt til að mennta- og 

menningarmálaráðherra, í samráði við félags- og barnmálaráðherra setji saman 

áætlun um hvernig megi tryggja stöðu félagsráðgjafa í grunn- og 

framhaldsskólum sem nemendur geta leitað til. Með samþykki á 

þingsályktunartillögu með slíkum fyrirmælum er verið að binda í lög 

stöðugildi skólafélagsráðgjafa sem geti fært inn þekkingu á þjónustukerfum 

eins og félagslegum úrræðum, heilbrigðisþjónustu og löggjöf varðandi úrræði 

inn í skólakerfið (Sigrún Harðardóttir og Sigrún Júlíusdóttir, 2020, bls. 15).  

 

2.2  Hlutverk kennara í námi nemanda 

Skólinn er fyrst og fremst menntastofnun og kjarnahlutverk kennara er að 

styrkja námsþroska skólabarnsins. Samhliða nýrri og breyttri skólastefnu um 

skóla án aðgreiningar hefur félagsmótunarhlutverk skóla aukist (Hermína 
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Gunnþórsdóttir og Dóra S. Bjarnason, 2014, bls. 502). Sú þróun hefur leitt til 

þess að hlutverk kennara hefur breyst og nú þarf hann í auknum mæli að láta 

sig varða börn í erfiðum félagslegum aðstæðum og persónulegum vanda. 

Hlutverk kennara í dag snýr þannig ekki eingöngu að kennslu heldur er hann í 

uppeldishlutverki, stjórnandi, rannsakandi og sinnir þróunarstarfi (mennta– og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 13). Auk þess hafa fræðimenn bent á að 

stefnu um skóla án aðgreiningar hafi í raun verið þröngvað inn í kerfi sem 

byggist á flokkunum og aðgreiningum (Hermína Gunnþórsdóttir og Dóra S. 

Bjarnason, 2014, bls. 502). Niðurstaða yfirlitsgreinar Sigrúnar Harðardóttur og 

Sigrúnar Júlíusdóttur (2019) um hvernig koma megi til móts við flóknar þarfir 

barna og útvíkkun á starfi kennarans í breyttu samfélagi snýr ekki eingöngu að 

skipulagi kennarans í kringum námsvanda eða að kennarinn láti staðar numið 

þegar greining liggur fyrir. Heldur er „Heildstæð þverfagleg starfsemi (er) til 

þess fallin að komast yfir vandann og fylgifiska hans“ (Sigrún Harðardóttir og 

Sigrún Júlíusdóttir, 2019, bls. 129). Þær benda jafnframt á að það skorti fleiri 

fagaðila inn í skólana til að greina hvað á sér stað í lífi skólabarna þegar vanda 

verður vart hjá barni. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 44) er lögð áhersla á að kennari 

sé leiðtogi í námi hvers nemanda þar sem hann leggi sig fram við að veita 

vandaða kennslu með áherslu á hvern einstakling fyrir sig. 

Kennslufræðingurinn Carol Ann Tomlinson (2014, bls. 3-4) hefur bent á að í 

einstaklingsmiðuðu námsumhverfi þurfa kennarar að nota margbreytilegar 

kennsluaðferðir og úrræði til að koma til móts við fjölbreyttar þarfir nemenda. 

Hún bendir jafnframt á að það sem skiptir megin máli í þessu sé að hver 

nemandi vinni út frá markmiðum sínum og hafi það að leiðarljósi að leggja 

hart að sér og gera eins vel og hann getur í hvert skipti. Auk þess skipti máli 

að kennarar sem temji sér einstaklingsmiðaða nálgun, hafi háleit markmið fyrir 

nemendur og sjái til þess að þeir geti unnið vel.  
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Að mati Nönnu Kristínar Christiansen hefur orðið vitundarvakning 

innan skólasamfélagsins um mikilvægi uppeldishlutverks starfsmanna 

skólanna og aukningu þess undanfarin ár. Þegar horft er til þessa „nýja“ 

hlutverks starfsfólks skólanna mætti ætla að viðmót starfsmanna þurfi að vera 

á margan hátt sambærilegt við viðmót foreldra (Nanna Kristín Christiansen, 

2007, án bls.). Nútímakennari þarf að vera fagmaður á mörgum sviðum og búa 

yfir fjölþættri þekkingu til þess að koma til móts við þær kröfur sem gerðar eru 

til hans (Rock, Gregg, Ellis og Gable, 2008, bls. 34-35). Gerð er fagleg krafa 

til almennra starfa kennara þar sem þeir þurfa að bregðast við í misjöfnum 

aðstæðum, geta sinnt nemendum sínum þannig að það sé til fyrirmyndar og 

jafnframt að vera í stöðugum endurbótum á eigin vettvangi (Jón Torfi 

Jónasson, 2012, bls. 7).  

Í rannsókn Birnu Sigurjónsdóttur sem gerð var á vegum Skóla – og 

frístundarráðs Reykjavíkurborgar í þeim tilgangi að kanna hvernig bæta megi 

starfsumhverfi kennara og létta álagi af kennurum kom fram að í 90% tilvika 

töldu kennarar að foreldrasamstarf væri gott en þó nefndu flestir viðmælendur 

að slíkt samstarf sé álagsþáttur í starfi (Birna Sigurjónsdóttir, 2017, bls. 48). Í 

niðurstöðum rannsóknar Sigrúnar Harðardóttur og Ingibjargar Karlsdóttur 

(2018, án bls.) á upplifun og reynslu kennara af því að sinna nemendum með 

námsörðugleika kom fram að álag á kennara hefur aukist þrátt fyrir að skólarnir 

búi yfir vel menntuðu starfsfólki sem er tilbúið að leggja sig fram til að leita 

lausna. Fjöldi nemenda sem glíma við vanda sé áskorun fyrir kennara og einn 

helsti álagsþátturinn sé að mæta þörfum hvers og eins nemanda. Það sem 

stendur upp úr er sú staða að nemendur eiga við margvíslegan náms- og 

hegðunarvanda og að einnig þurfi að sinna nemendum af erlendum uppruna. 

Auk þess sýndu niðurstöður að það væri mikil áraun fyrir kennara að horfa upp 

á vanlíðan nemenda sinna án þess að hafa tiltækar árangursríkar lausnir.  

Umhyggja í skólastarfi hefur verið nefnd sem góð leið í samskiptum 

kennara og nemenda. Uppeldis- og menntunarfræðingurinn Nel Noddings 
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(2003, bls.34-35) leggur áherslu á umhyggju í skólastarfi. Hún vildi meina að 

samskipti á milli kennara og nemenda yrðu að vera í öndvegi til þess að 

nemendur næðu að styrkjast vitsmunalega og siðferðilega. Umhyggja lærist 

með umhyggju. Með því að einbeita sér að þörfum nemenda sinna fyrir bæði 

félagslega og tilfinningalega umhyggju fylgdi í kjölfarið betri námsárangur. Í 

rannsókn Erlu Sifjar Markúsdóttur og Lilju M. Jónsdóttur (2016, bls. 1) sem 

hafði það að markmiði að kanna viðhorf umsjónarkennara til hlutverks síns, 

ábyrgðar og skyldna í grunnskólum á Íslandi kom fram að starf þeirra hefur 

tekið breytingum á undanförnum árum og orðið víðfeðmara. Auk þess töldu 

viðmælendur að mikilvægasti þáttur þess að nemendum líði vel í skólastofunni 

sé að sýna nemendum umhyggju og að velferð nemenda væri sinnt. 

Niðurstöður sýndu jafnframt fram á mikilvægi þess að foreldrasamstarf sé gott 

og að þeim sé gefið tækifæri til að fylgjast með námi barna sinna og að komið 

sé til móts við nemendur með tilliti til áhuga og getu hvers og eins. En þrátt 

fyrir að gerðar séu margþættar kröfur um fagþekkingu kennara þá hljóti mörkin 

að liggja við greiningar á hegðunarerfiðleikum eða öðru sem ekki myndi 

flokkast undir fagþekkingu kennarans.  

Eins og fram hefur komið skiptir miklu máli að stuðningur sé til staðar 

innan skóla þegar vanda verður vart hjá barni. Það sýna niðurstöður rannsóknar 

Sigrúnar Harðardóttur og Þorláks Helga Helgasonar (2019) sem hafði að 

meginmarkmiði að varpa ljósi á uppvaxtarár og skólareynslu kvenna sem hafa 

tekið þátt í endurhæfingarúrræðum á vegum Reykjavíkurborgar. 

Niðurstöðurnar benda til þess að hægt hefði verið að grípa fyrr inn í aðstæður 

þeirra í grunnskólum. Viðmælendur höfðu allar búið við félagslega erfiðleika 

í æsku, svo sem fátækt og áfengis- og vímuefnaneyslu foreldra og flosnuðu 

snemma upp úr námi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á nauðsyn þess 

að fjölga fagfólki innan grunnskólanna sem hafa fagmenntun og reynslu til að 

greina hvaða orsakir liggja á bakvið erfiðleika í námi og hegðunarvandkvæða 

(Sigrún Harðardóttir og Þorlákur Helgi Helgason, 2019, bls. 26).  
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2.3  Námsaðlögun – einstaklingsmiðað nám  

Börn eru misjöfn, þau hafa ólík áhugasvið og tileinka sér námsefni á ólíkan 

hátt. Samkvæmt lögum er grunnskólum ætlað að koma til móts við námsþarfir 

allra barna. Bent hefur verið á að mikilvægt sé að grunnskólarnir og kennarar 

geti einfaldað kennslu og námsefni fyrir nemendur með ólíkar námsþarfir 

(Ingibjörg Karlsdóttir, 2013, bls. 49; lög um grunnskóla, 2.-3. gr.). Tomlinson 

(2014, bls. 13) telur að misjafnir hæfileikar og áhugamál nemenda geti fært 

skólasamfélaginu reynslu sem hægt sé að nýta í skólastarfi. Í námsumhverfi 

þar sem áhersla er á einstaklingsmiðaða nálgun fái nemendur stuðning til að 

nálgast námsefnið á ólíkan hátt og á misjöfnum hraða. Jafnfram bendir hún á 

að með einstaklingsmiðuðu námi miði kennslan að því að koma til móts við 

heildina fremur en að beina öllum börnum í sömu átt án tillits til getu og þarfa. 

Kennarar sem temji sér slíka nálgun eru þar með í betra sambandi við 

nemendur sína og geti betur vegið og metið styrkleika þeirra og veikleika.   

Niðurstöður rannsóknar Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur 

(2009, bls. 66) sem hafði það að markmiði að skilgreina hvernig skólar 

skipuleggja og framkvæma stefnu um skóla án aðgreiningar bentu til þess að 

ábyrgðin sé að miklu leyti í höndum nemandans þegar kennsluhættir eru 

einstaklingsmiðaðir og mikið lagt upp úr virkni hans í náminu. Til að hægt sé 

að móta einstaklingsmiðaða kennsluhætti er mikilvægt að 

starfsmannahópurinn sé opinn og sveigjanlegur þannig að nýta megi sem best 

reynslu og kunnáttu starfsmanna. Að auki kom fram í niðurstöðum þeirra að 

starfið þurfi að vera í sífelldri þróun og leggja þurfi áherslu á ígrundun 

skólastarfsins og nýja fræðslu og mikilvægt sé að allir séu opnir fyrir 

nýjungum. Niðurstöður rannsóknar Rock, Gregg, Ellis og Gable (2008) benda 

til þess að útfærsla á einstaklingsmiðaðri kennslu krefjist mikils tíma og orku 

en því sé vel varið ef afraksturinn þýði betri árangur nemenda (bls. 39).  
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Einstaklingsmiðað nám getur breytt miklu í skólastarfi því sérstök 

áhersla er lögð á hvern nemanda og það nám sem hentar honum. Þá er einnig 

mikilvægt að nemendur fái heimanám við hæfi (Hafdís Guðjónsdóttir og 

Jóhanna Karlsdóttir,2009, bls. 66). Í niðurstöðum rannsóknar Gerðar G. 

Óskarsdóttir (2014) þar sem leitast var við að fá yfirsýn yfir núverandi 

starfshætti í íslenskum grunnskólum með áherslu á þróun einstaklingsmiðaðs 

náms kom fram að skoðanir kennara á einstaklingsmiðun náms séu misjafnar. 

Kennurum fannst leiðin til einstaklingsmiðunar í námi jafnvel vera óraunhæf. 

Þrátt fyrir að verið væri að bjóða upp á ýmsar leiðir í átt að einstaklingsmiðuðu 

námi þá væri ekki verið að bjóða nemendum upp á að velja misjöfn 

viðfangsefni eða námsefni. Engu að síður sögðu 48% kennara að þeir væru að 

gefa nemendum ólík viðfangsefni í nánast öllum kennslustundum og 63% 

kennara sögðust leggja fyrir miserfið viðfangsefni. Þar vakti athygli að 

kennarar á yngri stigum virtust ganga lengra í þeim efnum en kennarar á eldri 

stigum. Þá lögðu kennarar sem vinna í teymiskennslu þar sem nokkrir kennarar 

deila umsjónarkennarahlutverkinu á milli sín í stærri hóp meiri áherslu á ólík 

viðfangsefni fyrir nemendur sína en kennarar í bekkjarkennslustofum. Engu að 

síður vekur Gerður athygli á mikilvægi þess að taka þessum niðurstöðum með 

fyrirvara þar sem þær eru fengnar út frá viðtölum við kennara en skráningar 

frá vettvangsathugun sýndu fram á að nemendur voru ekki svo mikið að kljást 

við mismunandi viðfangsefni í kennslustundum (bls. 151). Ljóst má því telja 

að þrátt fyrir að það sé stefna um einstaklingsmiðað nám í skólum að þá hefur 

reynst kennurum erfitt að útfæra námið og koma því í framkvæmd. 

 

2.4  Ábyrgð foreldra 

Samkvæmt 3. gr. laga um grunnskóla (98/2008) er skólaskylda frá 6 ára til 16 

ára og ber foreldrum að bera hagsmuni barnsins fyrir brjósti og sjá til þess að 

þessum ákvæðum laganna sé framfylgt. Mikilvægt er að foreldrar og 
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forsjáraðilar nemenda taki þátt í skólastarfi barna sinna og að samstarf á milli 

þeirra og starfsmanna skólans sé gott og traust. Góð samskipti á milli þessara 

aðila ættu að tryggja betri tengingu á milli heimilis og skóla (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 70).  

Árangursríkt samstarf foreldra og skóla byggist á virðingu og trausti en 

það hefur ekki einungis jákvæð áhrif á námsárangur barnsins heldur eykst 

ánægja með skólastarfið í heild sinni innan fjölskyldunnar (Ingibjörg 

Auðundsdóttir, 2008, bls. 154). Epstein (2002, bls. 9) bendir á að umhyggja 

gagnvart börnum í skóla endurspegli umhyggju fyrir fjölskyldum barnanna. 

Með því að koma á gagnvirku samstarfi á milli starfsmanna skólanna og 

fjölskyldna nemenda sé verið að bæta námsárangur nemenda. Auk þess sé 

verið að auka líkur á bjartari framtíð nemenda síðar í lífinu. Þegar samstarf 

foreldra, kennara og nemenda nær jákvæðum árangri þar sem allir 

hlutaðeigendur upplifa sig sem samstarfsaðila í námi þá myndast 

umhyggjusamfélag í kringum nemendur. 

Börn læra tilfinningaleg samskipti af foreldrum sínum en það getur haft 

varanleg áhrif á andlega líðan þeirra hvernig er komið fram við þau í 

uppvextinum. Það á við hvort sem um er að ræða harðræði í uppeldi eða þeim 

sé sýnd hlýja og nærgætni (Goleman, 2000, bls. 193). Kennsluráðgjafarnir 

Eggen og Kauchak (2001, bls. 83) telja að væntingar foreldra til barna sinna 

séu misjafnar og misjafnt er hversu næmir foreldrar eru á þarfir barnanna. 

Sumir foreldar hafi miklar væntingar til barna sinna og reyni að hafa þannig 

áhrif á þau að börnin geri meiri kröfur til sín á meðan aðrir hafi minni 

væntingar og geri lítið til þess að auka kröfurnar á þau. Foreldrar sem finni til 

mikillar ábyrgðar gagnvart uppeldi barna sinna reyni að vera í miklum og 

jákvæðum samskiptum við þau. Aftur á móti geti foreldrar sem taki minni 

ábyrgð á hlutverki sínu sem foreldri litið út fyrir að hafna börnum sínum og 

jafnvel verið neikvæð gagnvart því sem barnið er að fást við hverju sinni. 

Foreldrar sem koma á þann hátt fram við börnin sín geta búist við því að þau 
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bregðist við með neikvæðri uppreisn gagnvart foreldrum sínum og telji þær 

kröfur sem eru gerðar til þeirra séu ósanngjarnar og ágengar.  

Börn sem eiga foreldra sem búa yfir tilfinningalegri hæfni og sýna 

börnum sínum blíðu eru oftar vinsæl í vinahóp og þau eiga síður við 

hegðunarvanda að stríða en þau sem eiga foreldra sem að jafnaði sýna ekki 

slíkar tilfinningar að jafnaði. Jafnframt eru þau líklegri til að ná betri 

námsárangri (Goleman, 2000, bls. 194-195). Félagsráðgjafinn Sigrún 

Júlíusdóttir tekur undir þetta og bendir á að það sem reyni helst á 

foreldrahlutverkið sé að geta forgangsraðað tíma sínum þannig að það sé hlúð 

að tilfinningalegum þörfum barnsins og annarra fjölskyldumeðlima auk þess 

að vera með skýrt aðhald og uppeldisleg mörk þar sem ríkir kærleiksríkur agi 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001b, bls. 19).  

Staða fjölskyldunar hefur breyst undanfarin ár og ekki síst eftir 

efnhagshrunið árið 2008. Við slíka atburði getur gætt erfiðleika vegna 

atvinnuleysis og slakari fjárhagslegrar afkomu sem getur haft áhrif á samskipti 

innan fjölskyldna meðal annars með vaxandi agaleysi innan samfélagsins, 

aukningu hjónaskilnaða, auknu ofbeldi, afbrotum og vímuefnneyslu barna og 

unglinga. Auk þess sem margir foreldrar þurfi að eyða meiri tíma út á 

vinnumarkaði til þess að ná endum saman sem leiðir til þess að minni tími er 

til þess að hlúa að fjölskyldunni (Sigrún Júlíusdóttir, 2001a; félags- og 

tryggingarmálaráðuneytið, 2009, bls. 31-34; Sigrún Júlíusdóttir, 2010, bls. 85-

86). Niðurstöður rannsóknar Hrundar Þórarinsdóttur og Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur (2010, bls. 127-128) sem hafði að markmiði að fá fram sýn 

íslenskra foreldra á uppeldishlutverkið sýndu fram á að þremur af hverjum 

fjórum foreldum fannst fjárhagslega erfitt að ala upp börn á Íslandi. Þriðjungi 

foreldra fannst þeir eyða of litlum tíma með börnunum sínum og draga þær þá 

ályktun af niðurstöðum sínum að minni tími heima sé afleiðing mikillrar vinnu 

utan heimilis til að láta enda ná saman.  
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Fræðimenn hafa bent á að eftir fjármálakreppu og ringulreið sem margir 

foreldrar hafa upplifað þegar kemur að lífstíl, siðferðilegum gildum og 

mannasiðum eru margir ungir foreldrar farnir að endurhugsa það hvað það er 

sem skiptir máli. Ný gildi og áherslur varðandi það hvernig fólk vill lifa lífinu 

eru að mótast og fólk er farið að huga frekar að gæðum heldur en magni. Í 

þessu samhengi skiptir samstarf á milli foreldra, kennara og fagfólks sköpum 

til þess að nemandi fái tækifæri til jákvæðs námsárangur og þroska jákvæð 

gildi til betra samfélags (Sigrún Júlíusdóttir, 2010, bls. 85-86). 

Réttindabarátta um að allir eigi sama rétt til menntunar hefur breytt 

lögum um nám, umgjörð kennslu og skólaskyldu frá því fyrst voru sett lög um 

fræðslu. Hlutverk kennara í lífi skólabarna hefur tekið þeim breytingum að þeir 

eru í meira mæli að deila uppeldishlutverki með foreldrum. Jafnframt hafa 

kröfur til foreldra aukist þegar horft er til líðan barna þeirra og þátttöku í 

skólastarfi.  

 

2.5  Leyfisbeiðnir frá skóla 

Í rannsókn Velferðarvaktarinnar (Stjórnarráð Íslands, e.d., án bls.; 

Velferðarvaktin, 2019, bls. 17-37; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2019, án 

bls.) sem hafði það að markmiði að afla upplýsinga um skólasókn, þar með 

talið skólaforðun grunnskólanema, kom fram að um 74,4% skólastjóra telur að 

foreldrar og forsjáraðilar hafi of frjálsar hendur með að gefa börnum leyfi frá 

skóla. Það virðast ekki vera nein viðmið um það hvar mörkin liggja þegar 

kemur að því hversu lengi er eðlilegt eða óeðlilegt að nemandi sé frá skóla. 

Það eru aðeins 9% skóla sem hafa sett sér einhver viðmið um slíkt og í 78% 

tilfella hafa skólastjórnendur aldrei eða sjaldan hafnað ósk um leyfi úr 

skólanum. Þá eru 78,8% skólastjórnenda mjög hlynntir eða fremur hlynntir því 

að tekin verði upp opinber viðmið um t.d fjölda daga fyrir leyfisveitingar vegna 

fría á skólatíma. Þessar niðurstöður geta gefið vísbendingar um að skólaforðun 
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sé komin úr böndunum í íslensku skólakerfi. Leyfisbeiðnir foreldra hafa verið 

að aukast með árunum en tíðari óskir um leyfi er talin vera ein af 

meginorsökum fyrir fjarveru barna úr skólastarfi (Sveitastjórnarmál, 2019, bls. 

34).  

Í rannsókn Velferðarvaktarinnar á skólaforðun kom jafnframt fram að 

leyfisbeiðnum forsjáraðila vegna fría innanlands og erlendis á skólatíma hafi í 

51,1% tilfella fjölgað mikið og í 27,5% tilfella fjölgað lítilega og fannst 32,2% 

skólastjórnenda þetta vera fremur mikið eða mjög mikið vandamál í sínum 

skóla. Þrátt fyrir að þeim fyndist vandinn ekki vera mikill í sínum skólum 

fannst töluverðum meirihluta skólastjórnenda leyfisbeiðnir hafa fremur mikil 

eða mjög mikil áhrif á nám nemenda (Velferðarvaktin, 2019, bls. 17-37). Í 

erindi menntamálaráðherra, Lilju Alfreðsdóttur, á ráðstefnu um málefni 

skólaforðunar 20. maí 2019, kom fram að ráðuneytið tæki þessar 

niðurstöðurnar alvarlega. Í máli sínu einbeitti hún sér þó helst að einum þætti 

niðurstaðnanna frekar en öðrum sem sneri að leyfisbeiðnum foreldra vegna 

ferðalaga. Hún vísaði þar í hættuna á hefðinni sem gæti komið til þegar engar 

hömlur eru settar á. Þegar ákveðin menning er látin viðgangast í ákveðinn tíma 

þá sé hætta á að það verði að lokum að venju (Lilja Alfreðsdóttir munnleg 

heimild, 20. maí 2019).  

Það er viðurkennt um allan heim að regluleg mæting í skólann sé 

lykilþáttur í skólastarfi og sé í raun forsenda betri námsárangurs. Leita þarf allt 

aftur til ársins 2000 til þess að finna einhver fyrirmæli varðandi leyfisveitingar 

og viðmið við slíkt mat. Í bréfi sem barst menntamálaráðuneytinu 21. mars 

2000 frá skólastjórnendum Korpuskóla er spurst fyrir um hvaða rétt foreldrar 

hafi til að taka börnin sín tímabundið úr skóla vegna ferðalaga. Svörin sem 

fengust á sínum tíma frá ráðuneytinu voru að fjölskylduferðir geti flokkast 

undir að vera gildar ástæður til þess að fá leyfi tímabundið úr skóla enda hafi 

skapast hefð fyrir því að foreldrar taki börn sín með sér t.d í skíðaferðir eða 

aðrar skemmtiferðir til útlanda. Í því sambandi er vísað í 8. grein 
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grunnskólalaga sem segir að foreldarar og forráðamenn séu ábyrgir fyrir því 

að nemandinn vinni upp það sem hann missir úr námi á meðan á undanþágu 

frá skólasókn stendur (Sif Friðleifsdóttir munnleg heimild, 20. maí 2019). 

Niðurstöður teymisvinnu á vegum Reykjavíkurborgar á forvarnarstarfi 

gagnvart skólaforðun sýndu fram á að það þyrfti að verða vitundarvakning á 

meðal foreldra og nemenda um hvaða afleiðingar styttri og lengri fjarvera frá 

skóla getur haft. Vakin var athygli á að umræða innan samfélagsins um vanda 

skólaforðunar væri mikilvæg og það þyrfti að vekja athygli á tíðni leyfisbeiðna 

foreldra á skólatíma (Reykjavíkurborg, 2017, bls. 37-38). 

Lengri leyfi nemenda úr skóla eru því farin að hafa áhrif á skólastarf í 

meira mæli og kalla skólastjórnendur eftir skýrari reglum varðandi 

leyfisveitingar nemenda.   
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3. Skólaforðun 
Í þessum kafla er fjallað um skilgreiningar á skólaforðun, hvaða orsakir liggja 

þar að baki og hvaða hegðunarmunstur birtist hjá nemendum sem við hana 

glíma. Þá er jafnframt fjallað um hvaða afleiðingar skólaforðun getur haft í för 

með sér, hvaða ráðum hægt er að beita til að koma í veg fyrir hana og hvaða 

árangur forvarnir hafa sýnt. 

3.1  Hvað er skólaforðun? 

Skilgreiningar á hugtakinu skólaforðun hafa verið á reiki og margskonar 

skýringar settar fram. Áður fyrr var notað orðið „skróp“ fyrir þá hegðun að 

mæta ekki í skóla eða í vinnu án gildrar ástæðu (Íslensk nútímamálsorðabók, 

e.d., án bls.). Skólaforðun nær samt ekki eingöngu yfir fjarveru úr 

kennslustundum heldur falla fjarvistir vegna veikinda og fría einnig þar undir 

(Sveitastjórnamál, 2019, bls. 34; Heyne, Gren-Landell, Melvin og Gentle-

Genitty, 2020, bls. 8). Hugtakið SAPs (e. School attendance problems) hefur 

verið notað sem einskonar regnhlíf yfir allar þær mögulegu ástæður sem liggja 

að baki mætingavanda (Heyne, 2019, bls. 1-2). Hugtakið nær yfir allt 

hegðunarmynstur sem talið er liggja að baki slakri skólasókn hvort sem um 

ræðir skólaforðun vegna tilfinningalegrar vanlíðunar, skorts á greiningum, 

vísana úr skóla eða vegna leyfisbeiðna (Heyne, Gren-Landell, Melvin og 

Gentle-Genitty, 2020, bls. 8). 

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á skólaforðun (e. school refusal) er 

hún skilgreind sem vandi sem lýsir sér í því að nemandi forðast að fara í 

skólann (Heyne, 2006, bls. 600). Þá er bæði vísað til þeirra hegðunar sem 

kemur til vegna geðrænna sjúkdóma eins og kvíða og þunglyndis og fjarveru 

úr skóla án leyfis foreldra vegna vanda sem ekki tengist vanlíðan vegna kvíða 

eða þunglyndis. Skólaforðun hefur þannig verið skilgreind á þá leið að um sé 

að ræða hegðun barna sem eiga erfitt með að fara í skólann eða eiga erfitt með 

að vera í skólanum heilan dag. Nemendur forðast að mæta í skólann og finna 
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sér upp hinar ýmsu ástæður til þess að þurfa ekki að mæta þangað. Einnig getur 

verið um skólaforðun að ræða ef nemendur finna sér eða gera sér upp ástæður 

til að yfirgefa skólastofuna eftir að þeir eru mættir í skólann eða fara jafnvel 

heim áður en skóladegi lýkur (Kearney, 2002, bls. 235). Þrátt fyrir að hugtakið 

„skólaforðun“ sé tiltölulega nýtt af nálinni þá á sú hegðun sem liggur að baki 

skilgreiningunni sér langa sögu. Í rannsóknum hefur þessi hegðun barna og 

ungmenna gagnvart skóla fengið aukna athygli (Pina, Gonzales og Ortiz, 2009, 

bls. 11; Kearney, Chapman og Cook, 2005, bls. 16).  

Fjarvera nemanda úr skóla hefur verið skilgreind þannig að barn heldur 

sig frá skólanum með fyrirfram undirbúnum aðgerðum, langvarandi fjarvera 

frá skóla og forðunarhegðun nemandans gagnvart skóla. Enska orðið truancy 

(skróp) hefur verið skilgreint þannig að um sé að ræða reglulega fjarvist frá 

skóla án leyfis, yfirleitt fjarvist sem forsjáraðilum er ekki kunnugt um fyrirfram 

(Lawrence, Dawson, Houghton, Goodsell og Sawyer, 2019, bls.6). Þá er ekki 

um fjarveru vegna kvíða eða hræðslu við skólann að ræða heldur eru ástæður 

frekar taldar tengdar mótþróa við foreldra, óreglu einhverskonar eða skorti á 

áhuga á skólastarfinu og því sem þar fer fram. Að auki getur fjarveran verið 

tengd félagslegum aðstæðum eins og heimilisleysi eða fátækt (Fremont, 2003, 

bls. 1555; Kearney, 2008, bls. 452). Langvarandi fjarvistir eru aftur á móti 

almennt skilgreindar þannig þegar nemendur eru fjarverandi frá skóla til lengri 

tíma meðal annars vegna heilsubrests eða af öðrum ástæðum en með vitneskju 

forsjáraðila barnsins. Forðunarhegðun gagnvart skólanum er aftur á móti það 

sem við köllum í daglegu tali skólaforðun. Það væru þá nemendur sem við 

myndum skilgreina sem börn sem neita að mæta í skólann vegna alvarlegrar 

tilfinningalegrar vanlíðunar eða ótta (Lawrence o.fl., 2019, bls.6). 
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3.2  Orsakir skólaforðunar 

Allt frá því að skólakerfi fóru að þróa víðtækari aðferðir til að fylgjast með 

skólasókn nemenda hefur þessi hegðun verið viðurkennd sem andstöðuhegðun 

(Lawrence o.fl., 2019, bls. 6; Heyne, 2006, bls. 600). Það að barn mæti ekki í 

skóla ætti að gefa í skyn að þar liggi einhverjar ástæður að baki og það ber að 

taka alvarlega. Ein ástæðan fyrir aukinni athygli er meðal annars rakin til þess 

að sýnt hefur verið fram á að hegðunin geti haft í för með sér alvarlegar 

afleiðingar fyrir þá einstaklinga sem sýna slíka hegðun. Þessi hegðun getur 

reynt verulega á þá sem standa nemandanum næst, bæði fjölskyldur og kennara 

og annað starfsfólk skólans sem nemandinn sækir. Hegðunin getur orsakað 

álag og þreytu starfsmanna skólanna en það leiðir aftur til samskiptavandamála 

á milli fyrrgreindra aðila (Pina, Gonzales og Ortiz, 2009; bls. 11; Kearney, 

Chapman og Cook, 2005, bls. 16). Rannsóknir á skólaforðun beinast núorðið í 

meira mæli að skólatengdum þáttum. Í nýlegri rannsókn kom fram að skynjun 

ungmenna á jafningjatengslum í skólanum og stjórnun kennara í kennslustofu 

geti haft áhrif á skólaforðun. Andrúmsloftið innan skólans vísar til gæða 

starfsins og skólabragsins og það virðist því geta haft áhrif á skólaforðun 

(Brouwer-Borghuis, Heyne, Sauter og Scholte, 2019, bls. 76). 

Talið er að geðheilsuvandamál séu meðal algengustu heilsufarsbresta 

barna og unglinga. Nýleg samantekt og samanburður á niðurstöðum á 

tölfræðilegum gögnum gefur til kynna að 13,4% barna og unglinga um heim 

allan hafi þjáðst af geðheilbrigðissjúkdómum á 12 mánaða tímabili á árunum 

2013 til 2014. Geðraskanir eru meðal algengustu og minnst meðhöndluðu 

sjúkdóma sem áhrif hafa á andlega heilsu barna og unglinga. Árið 2001 spáði 

Alþjóðaheibrigðismálastofnunin því að geðheilbrigðisvandamál barna og 

unglinga yrðu ein helsta orsök sjúkdóma, dánartíðni og fötlunar um allan heim 

árið 2020 (Lawrence o.fl., 2019, bls.5-6). Rannsókn sem var gerð árið 2004 af 

Global Burden of Disease studdi þessa spá en þar var greint frá því að í 

velferðarríkjum væru taugasjúkdómar eins og þunglyndi, geðhvarfsýki og 
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geðklofi í 21,8% tilfellum orsök fyrir sjúkdómum meðal barna til 14 ára aldurs. 

Árið 2012 gaf Alþjóðaheilbrigðismálastofnun það út að um það bil 20% 

unglinga upplifi geðheilbrigðisvandamál á hverju ári (Gore o.fl., 2011, bls. 

2097-2098). Vandinn sem börn eru að kljást við er í einhverjum tilfellum 

skilgreindur eftir fjölskyldugerð barnanna í stað þess að horfa til skólans eða 

skólabragsins. Þannig að þá er frekar litið svo á að slæmar félagslegar aðstæður 

heima fyrir eins og fátækt sé orsök vanda barns sem býr við slíkar aðstæður. 

Þegar aftur á móti er leitað skýringa á vanda barns sem býr við góðar aðstæður 

og sterkt bakland í geðrænar, sálrænar eða félagslegar ástæður (Odenbring, 

Johansson og Lunneblad, 2018, bls. 38-39). 

Lengi vel var talið að hægt væri að rekja skólaforðun til 

aðskilnaðarkvíða barna frá foreldrum frekar en að um væri að ræða kvíða fyrir 

því að fara í skólann (Brouwer-Borghuis, Heyne, Sauter og Scholte, 2019, bls. 

76). Þunglyndi hefur verið tengt við skólaforðun og er talin vera ein af fyrstu 

orsökum sem leitað er eftir þegar horft er á vandann út frá geðsjúkdómafræðum 

(Fornander og Kearney, 2020, bls. 5). Þunglyndi hefur verið talið meginástæða 

að baki skólaforðunar og allt það sem mögulega getur valdið nemandanum 

vanlíðan gagnvart því sem fer fram í skólanum. Þá geta félagslegar aðstæður 

þar sem erfiðleikar myndast við að samlagast hópnum og að eignast vini innan 

skólans eða að tala fyrir framan bekkinn leitt til þess að nemandi forðist það 

að mæta í skólann. Þá er einnig talið að nemandinn geti mögulega verið að 

kalla á athygli frá foreldrum (Kearney, Lemos og Silverman, 2004, bls. 275-

276). Þá er kvíðaröskun sem einnig er oft og tíðum skilgreind sem undirflokkur 

þunglyndis ein af orsökum skólaforðunar (Fornander og Kearney, 2020, bls. 

5).  

Ástæður fyrir þunglyndi og kvíða geta verið margs konar. Félagsleg 

einangrun getur verið þáttur í því að barn þjáist af þunglyndi og/eða kvíða. 

Einnig getur komið til langvarandi svefnleysi eða svefntruflanir (Fornander og 

Kearney, 2020, bls. 5). Í rannsókn Egger, Costello og Angold frá árinu 2003 
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(bls. 797) voru gögn frá geðræktarviðtölum við 9 til 16 ára börn greind með 

það að markmiði að finna út tengsl á milli skólaforðunar og kvíða og 

skólaforðunar tengdri truancy, og skólaforðunar og geðrænum veikindum. 

Niðurstöður sýndu að börn sem tilheyrðu báðum hópum voru með geðröskun 

í 88,2% tilfella. Þessi börn höfðu sýnt aukin tilfinningalegan vanda og átt í 

auknum hegðunarvanda. Jafnframt sýndu þessi sömu börn einkenni um ótta, 

svefnörðuleika og erfiðleika í samskiptum við jafnaldra. Niðurstaða 

rannsóknarinnar benda til þess að kvíði fyrir því að fara í skólann, það er 

skólaforðun og hinsvegar truancy séu ekki sambærileg einkenni skólaforðunar. 

Hið fyrra sé tengt andlegri líðan og geðröskunum en það seinna sé frekar tengt 

slæmri upplifun eða reynslu úr skólanum sem geri það að verkum að barn 

forðast skólann. 

Röskun á svefni leiðir oft til lélegs mataræðis og hreyfingarleysis sem 

getur leitt til þess að börn hafi minni orku. Til lengri tíma litið geta ofantalin 

atriði orsakað að nemanda gengur illa að sinna námi sínu og á erfitt með að 

einbeita sér. Hann verður leiður og gramur og finnur fyrir skorti á virkni og 

sjálfshvatningu. Þá getur verið um að ræða félagslegan leiða gagnvart 

skólafélögunum og að upplifa skólaumhverfið á neikvæðan hátt. Námsefnið 

sem lagt er fyrir leggst misjafnlega í nemendur, það sem einum finnst 

skemmtilegt er annar óánægður með. Þannig gæti verið að ekki sé verið að taka 

nógu mikið tillit sérþarfa hvers og eins eða áhugasviðs (Fornander og Kearney, 

2020, bls. 5).  

Svefnvandamál eru algeng í æsku og hafa áhrif á vitsmunalega, 

andlega og líkamlega vellíðan. Nýleg rannsókn (Bayes og Bullock, 2019) 

kannaði tengslin milli svefnvandamála og andlegra vanlíðunar og hvatvísi eða 

árásagirni hjá 114 börnum á aldrinum 5-12 ára frá 4 grunnskólum í Melbourne 

í Ástralíu. Gögnum var safnað með því að nota svefnröskunarkvarða fyrir 

nemendur til að mæla svefn þeirra og atferlismatskvarða Conners til að meta 

hegðunina, báðir kvarðarnir voru metnir eftir skýrslu foreldra. Stigskipt 



23 

aðhvarfsgreining, sem var stýrt samkvæmt félagslegri stöðu og aldri, gaf 

vísbendingar um meðalsterk tengsl milli svefnvandamála og tilfinningalegrar 

vanlíðunar, árásargirni og ofvirkni/hvatvísi. Talið er að það megi rekja 

misjafna hegðun við sama vanda. Ferillinn að baki svefnvandamála barna megi 

rekja til vanlíðunar sem að endingu brýst út sem hegðunarvandamál (Bayes og 

Bullock, 2019, bls. 7). Niðustöður rannsóknarinnar studdu þá tilgátu að 

svefnvandamál tengist því að börn á grunnskólaaldri beini vanlíðan sinni ýmist 

inn á við eða út á við. Aðhvarfsgreining þar sem stjórnað var fyrir öllum 

áhrifum félagslegrar stöðu (árstekjur heimilanna) benti til þess að 

svefnvandamál væru tölfræðilega marktækt frávik í innri hegðun 

(tilfinningalegri vanlíðan) og ytri hegðun (árásargirni, ofvirkni/hvatvísi) 

(Bayes og Bullock, 2019, bls. 12). Niðurstöður rannsóknar Karítasar Óskar 

Björgvinsdóttur (2014, bls. 4) sem hafði það að markmiði að skoða tíðni 

svefnvanda hjá íslenskum börnum með ofvirkni og athyglisbrest og kanna 

hverskonar svefnvanda þau glímdu við sýndi fram á að 81% þeirra voru yfir 

klínískum mörkum fyrir svefnvanda. Þá gáfu niðurstöðurnar til kynna að eldri 

börn rannsóknarinnar (átta til tíu ára) voru frekar að eiga við dagssyfju en þau 

yngri sem eru afleiðingar svefntruflana (Karítas Ósk Björgvinsdóttir, 2014, bls. 

64).  

Vanlíðan skólabarna getur orsakast af félagslegri jaðarstöðu í 

félagahópnum og einelti en það getur birst þar sem börn koma saman. Börn á 

grunnskólaaldri eru talin vera í mestri hættu á að vera lögð í einelti á milli skóla 

og heimilis, í matsal, í búningsklefa í tengslum við íþróttir og á öðrum stöðum 

þar sem grunnskólabörn eru saman komin (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 

16). Einelti hefur verið skilgreint sem endurtekið hegðunarmynstur þar sem 

einstaklingur er tekinn fyrir af öðrum, hann píndur með líkamlegum eða 

andlegum aðferðum til lengri tíma af einum eða fleiri gerendum (Guðjón 

Ólafsson, 1996, bls. 11). Sameiginleg einkenni þolenda eineltis eru að oftast 

eru þetta börn sem eru viðkvæm fyrir sem sýna meðal annars ótta við 
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félagslega erfiðar aðstæður. Þessi börn eiga oft undir högg að sækja námslega 

og eru þannig oftar undir meðallagi hvað námsárangur varðar. Auk þess eru 

þolendur eineltis oftar börn sem eiga fáa vini eða vini sem eru yngri en þau 

sjálf og eru mikið ein í skólanum og utan hans. Gerendur eineltis eru ekki 

endilega að skera sig mikið úr hópi nemenda þannig að sem hópur eru þau ekki 

endilega með sameiginleg einkenni sem gerir þau öðruvísi en önnur börn. Það 

sem helst mætti segja að einkenni gerendur eineltis er að þeir nærast á 

viðhlæjendum sínum sem þeir túlka sem viðurkenningu á vinsældum (Elín 

Einarsdóttir, Guðmundur I. Leifsson, Halla S. Þorgeirsdóttir, Roland, E. og 

Vaaland, G. S., 2001, bls. 16-17).  

Vanda Sigurgeirsdóttir og Ársæll Már Arnarsson (2018, bls. 16) gerðu 

rannsókn sem hafði það að markmiði að kanna viðhorf nemenda til eineltis og 

inngripa í eineltismál og hvort þau viðhorf lituðust af reynslu nemenda. 

Niðurstöður sýndu að fjórðungur þolenda og gerenda eineltis sagðist frekar 

sammála eða sammála því að þau óttuðust að fara í skólann vegna möguleika 

á einelti. Jafnframt kom fram að 6% þeirra sem töldu sig ekki vera tengd einelti 

með beinum hætti óttuðust skólann af sömu ástæðu. Niðurstöður rannsóknar 

Sjafnar Kristjánsdóttur og Vöndu Sigurgeirsdóttur frá árinu 2011 sem hafði að 

markmiði að skoða stöðu kennara í eineltismálum og hvernig sú fræðsla og 

þjálfun í að fást við einelti sem þeir fengu í kennaranámi hefði nýst þeim í 

kennarastarfinu gáfu til kynna að flestir kennarar töldu sig ekki hafa verkfærin 

sem þurfti til að grípa inn í eineltismál eða koma auga á einelti. Sú fræðsla sem 

þeir hefðu fengið um eineltismál í kennaranáminu hefði ekki verið nægjanleg 

og þá skorti frekari fræðslu um einelti til þess að geta brugðist við þegar 

eineltismál kæmu upp hjá nemendum þeirra (Sjöfn Kristjánsdóttir og Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2012, bls. 109-110). 

Margir aðrir áhættuþættir geta legið að baki minnkandi skólasókn 

nemenda. Talið er að vinnutími utan skólatíma eins og heimavinna, kröfur 

foreldra um háar einkunnir, hópaskipting í verkefnum innan skólans og 
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agavandamál auki líkur á minni skólasókn. Þá er misnotkun nemenda á lyfjum 

eða öðrum deyfilyfjum, langvarandi veikindi eða slæmt heilsufar og erfiðleikar 

í félagslegum samskiptum einnig áhættuþættir. Þá ber að huga að því að 

námserfiðleikar sem hafa jafnvel leitt til brotthvarfs úr skóla gætu hafa komið 

til vegna geðsjúkdóma eða verið einkenni geðsjúkdóma (Fornander og 

Kearney, 2020, bls. 1-2). Sigrún Harðardóttir og Þorlákur Helgi Helgason 

(2019) komast meðal annars að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að börn sem 

alin eru upp við misbrest í uppeldi eigi frekar á hættu að falla úr námi eða 

stunda nám sitt verr á unglingsárum (bls. 21). Þá er talið að fátækt og bágbornar 

félagslegar aðstæður hafi áhrif á menntun barna og þátttöku þeirra í náminu 

(Lister, 2004, bls. 8). Börn foreldra með lægra menntunarstig og lægri tekjur 

standa sig að jafnaði verr í skóla (Olafsson og Panican, 2008, bls. 430).  

Niðurstöður rannsóknar Fernqvist (2013) sem hafði að markmiði að 

rannsaka hvaða áhrif efnhagslegar þrengingar hefðu á börn og unglinga og 

hvaða áhrif það hefði á skólastarf þeirra sýndu að börnum sem alast upp við 

slæman fjárhag heima fyrir finnst þau vera knúin til að leyna merkjum um 

fátækt í skólanum (bls.168). Hluti vanda skólanna sé að vita ekki nógu mikið 

um slæmar aðstæður heima fyrir hjá þeim börnum sem búa við bág kjör. 

Forsjáraðilar kæri sig ekki um að fá á sig merkimiða fátæktar, örðuleika og 

vanrækslu og segi því ekki frá því sem gæti verið að hafa áhrif á nám barnsins. 

Slík leynd, þar sem framangreindir foreldrar telja sig þurfa að fela eitthvað, 

hefur svo ósjálfrátt áhrif á samstarf og samskipti á milli kennara og forsjáraðila 

(Fernqvist, 2013, bls. 167-168).  

 

3.3  Afleiðingar skólaforðunar 

Skólaforðun er orðin áþreifanlegt vandamál í flestum skólum í dag og 

skólayfirvöld víðast hvar leitast við að finna leiðir til að sporna við henni. 

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var á meðal skólastjóra landsins segja okkur 
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að snemma árs 2019 glími um 1000 börn á Íslandi við hegðun sem skilgreind 

er sem skólaforðun en það eru u.þ.b 2,2% allra grunnskólanema landsins 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2019, án bls.).  

Rannsókn Fornander og Kearney (2020) sneri að því að kanna 

skólaforðun 160 skólabarna á aldrinum 6 til 19 ára sem meðal annars lýsti sér 

í endurteknum aðgerðum til að forðast skólann. Úrtakið var tekið úr hópi þeirra 

sem nýttu sér göngudeild vegna meðferðaúrræða og útfrá vísunum í 

meðferðarúrræði frá fjölskyldudómstól (Fornander og Kearney, 2020, bls. 3). 

Í rannsókinni var andleg vanlíðan þátttakenda könnuð þar sem reynt var að spá 

fyrir um hversu alvarlegar ástæður fyrir fjarveru í skólanum voru. Niðurstöður 

leiddu í ljós að ákveðið þunglyndiseinkenni, sem snýr að því að viðkomandi 

upplifi það að finnast ekkert skemmtilegt að gera, var viðmið um túlkun á 

hversu alvarleg vanlíðan nemandans var. Þessi tilfinning er skilgreind sem 

undirsvið þunglyndis. Fjöldi annarra einkenna var sjáanlegur þegar horft var 

til þess hversu illa nemandanum leið, en þetta hafði þær afleiðingar að 

nemandinn taldi sig þurfa að vera fjarverandi. Þegar á heildina var litið þótti 

vera tilefni til að samþykkja fjarvist úr skóla vegna andlegrar vanlíðunar 

þátttakenda. Niðurstaða rannsóknarinnar styrkti jafnframt þá skoðun að grípa 

þyrfti til fyrirbyggjandi aðgerða fyrir þann hóp sem væri að sýna 

þunglyndiseinkenni af einhverju tagi til þess að koma í veg fyrir frekari 

skólaforðun nemenda (Fornander og Kearney, 2020, bls. 5-6).  

Lawrence og félagar (2019, bls. 5-6) skoðuðu mynstur skólagöngu í 

gögnum um geðheilbrigði og vellíðan meðal barna og unglinga í Ástralíu með 

og án geðraskana á árunum 2013 til 2014. Einn af hverjum 7 nemendum í 

skólunum var með geðröskun á tímabilinu þar sem athyglisbrestur, ofvirkni og 

kvíði var algengasta röskunin. Nemendur með geðröskun voru með slakari 

mætingu í skóla en aðrir, en fjarvera þessara nemenda spannaði 11,8 daga að 

meðaltali á ári fyrstu sjö árin í skólanum. Þá voru nemendur á sjöunda til tíunda 

skólaári 23,1 dag á ári fjarverandi. Elstu nemendurnir eða þeir sem voru á sínu 
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11. og 12. skólaári voru 25,8 daga að meðaltali fjarverandi á ári. Þannig hefur 

verið sýnt fram á að slík hegðun þar sem langvarandi fjarvistir og synjun á því 

að mæta í skóla eigi tengsl við geðheilsu nemenda, hegðun og framtíðarstöðu 

innan samfélags þegar fram líða stundir. Sem dæmi má tengja langvarandi 

fjarvistir og viðvarandi skróp úr skóla brotthvarfi úr skóla, atvinnuleysi, fátækt, 

fíkniefna- og lyfjamisnotkun, slæmri andlegri heilsu og snertingu við 

réttarkerfið síðar á ævinni.  

Endurtekin skólaforðun eykur líkurnar á að nemandi glími við 

sjálfsvígshugsanir, hann fari að sýna hættulega eða kæruleysislega 

kynferðislega hegðun og líkur á táningaþungun, ofbeldi, sjálfsskaða og/eða 

misnotkun áfengis og/eða annarra fíkniefna aukast (Almeida, Aquino og 

Barros, 2006, bls. 1407, Chou, Ho Chen og Chen, 2006, bls. 153, Denny, Clark 

og Watson, 2003, bls. 38, Weitzman, Guttmacher, Weinberg og Kapadia, 

2003, bls. 66). Þá hefur einnig verið sýnt fram á að skólaforðun geti birst sem 

líkamleg vanlíðan og sem andlegir sjúkdómar svo sem kvíði, þunglyndi eða 

truflandi hegðun (Kearney, 2008, bls. 452).  

 

3.4  Hvað geta skólinn og starfsfólk gert 

Líkan Kearney og Silverman hefur meðal annars verið nýtt sem forvörn 

gagnvart skólaforðun sem var sett fram í þeim tilgangi að reyna að koma í veg 

fyrir frekari skólaforðun nemenda. Líkanið skírskotar til hegðunar nemenda og 

eru nefnd þar fjögur atriði sem talin eru liggja að baki því að nemendur sýni 

skólaforðunarhegðun, en það er andleg vanlíðan, óþægilegar félagslega 

aðstæður, aðskilnaðarkvíði og lítið sjálfstraust eða brotin sjálfsmynd 

(Gonzálvez o.fl., 2017, bls. 836; Kearney, Lemos og Silverman, 2004, bls. 

276).  

Það getur reynst skólum flókið vekefni að takast á við skólaforðun. 

Greining og skilgreining á vandanum þarf að vera ljós til þess að hægt sé að 
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gera áætlun og öllum hlutaðeigandi þarf að vera ljóst að starfsmenn skólanna 

geta ekki tekist á við vandann einir og sér. Þau mál sem hægt er að takast á við 

í skólanum snúa að viðhorfi starfsmanna til vandans og skólaumhverfinu. Ef 

ástæður skólaforðunar liggja í erfiðum samskiptum við einstaka kennara eða 

nemendur þá þurfa skólastjórnendur viðkomandi skóla að takast á við vandann 

með hlutaðeigandi aðilum (Elliott, 1999, bls. 1007-1008). Sem leið til að efla 

traust nemanda á starfsfólkinu væri hægt að leyfa honum að fara á milli 

skólastofa til að bera kennsl á starfsmenn og finna um leið hvaða starfsmaður 

vekur mesta traustið. Þetta er þó einungis hægt að gera í skólum með stórum 

árgöngum ef það á að þjóna tilgangi sínum. Þá er mikilvægt að kynna fyrir 

nemandanum fullorðna einstaklinga sem vekja öryggi eins og ráðgjafa, 

hjúkrunarfræðinga eða skólasálfræðinga og gera honum ljóst að þar sé örugg 

höfn. Mikilvægt er að kenna nemanda skipulag og hjálpa honum að 

skipuleggja dagana sína, þá er hægt að fela nemandanum afmörkuð og þægileg 

störf til að sinna eins og afhenda pappír eða safna bókum. Einnig getur verið 

leið að finna leynilegan jafningjafélaga fyrir barnið til að hjálpa til við 

félagslegan kvíða, til dæmis í hádegishléi. Það má draga úr verkefnaskilum 

sem eru streituvaldandi eins og standa upp fyrir framan bekkinn (Wimmer, 

2010, bls. 3-4).  

Kearney og Bensaheb (2006) settu fram ráðleggingar til skóla um hvað 

er hægt að gera ef nemendur hafa átt við skólaforðunarvanda að etja. Ef það 

liggur grunur á um að nemandi sé að gera sér upp veikindi eins og höfuðverk 

eða magaverk til þess að geta farið heim þá er nauðsynlegt að bregðast við 

slíku. Gott geti verið að leggja það til að viðkomandi fari til læknis og fá fulla 

læknisskoðun. Ef það reynist vera þannig að nemandinn hafi verið að gera sér 

upp veikindi þá þurfi að gera áætlun með nemandanum og aðstandendum þar 

sem reynt er að vinna á vandanum. Það mætti til dæmis gera áætlun um 

takmarkaða mætingu sem mætti bæta við smám saman ef allt gengur vel. Þá er 

hægt að útbúa eitthvað umbunarkerfi sem nemandanum finnst spennandi og 
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eftirsóknarvert (Kearney og Bensaheb, 2006, bls. 6). Auk þess væri hægt að 

aðlaga mætingu í skólann sem hlutastarf sem myndi þá aðallega eiga við eldri 

nemendur. Þannig gætu þeir vanist skólanum sem gæti dregið úr kvíða um leið 

og tíminn í skólanum eykst (Wimmer, 2010 bls. 3). Fyrir börn sem eru að glíma 

við aðskilnaðarkvíða eða einhverskonar ótta og kvíða við að mæta í skólann er 

hægt að útbúa sérstakt athvarf innan skólans þar sem nemandi getur fengið 

næði ef honum líður þannig. Það getur verið nauðsynlegt að fá foreldra í lið 

með sér í það ferli frá upphafi til þess að koma barninu yfir mestu hræðsluna. 

Það sé betra að nemandinn komist fyrst yfir óttann við að fara inn í skólann og 

þannig sé hægt að vinna sig út frá því (Kearney og Bensaheb, 2006, bls. 5). 

Til þess að draga úr endurteknum leyfisbeiðnum vegna veikinda er 

bent á að auka fræðslu um viðkomandi veikindi í einhvern tíma, jafnframt er 

talið að ef nemendur hafi alltaf aðgang að skólahjúkrunarfræðingi þá séu minni 

líkur á að þeir séu fjarverandi úr skóla. Öll fræðsla sem skólinn veitir 

nemendum um almennt heilbrigði og hreinlætisvenjur minnka líkur á fjarveru 

nemenda vegna veikinda. Þá er bent á að vikulegir stuðningsfundir fyrir þá sem 

eru að glíma við geðræna hegðunarerfiðleika geti dregið úr streitu og þá um 

leið aukið á vellíðan nemenda. Allt eru þetta forvarnir fyrir heildina en þar sem 

hvert tilfelli er einstakt fyrir hvern nemanda þá má ekki ákveða að þessar leiðir 

virki fyrir allan hópinn (Kearney og Bensaheb, 2006, bls. 4). 

Kearny og Bensaheb (2006) benda á að ef nemandi gerir í því að láta 

senda sig til skólastjóra eða stjórnenda með slæmri hegðun að þá þarf að vinna 

í því að komast að því af hverju hann fer þessa leið. Það þarf að vera til sérstakt 

matsferli til að takast á við þesskonar hegðun. Sá sem tekur við nemandanum 

þurfi að reyna að fá hann til að segja sér hvað gerðist og hvernig stóð á því að 

hann fór þessa leið og hvað honum þyki vera eðlilegt að gerist næst. Auk þess 

þurfi að leitast við að greina hvort hegðunin sé tilkomin vegna kvíða eða 

þunglyndis eða hvort hún sé tengd félagslegu áreiti. Þá telja þeir mikilvægt að 

nemandinn sé ekki sendur heim heldur að reynt sé að halda honum í skólanum. 
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Ef um er að ræða endurtekna hegðun af þessu tagi þurfi að gera áætlun til þess 

að reyna í lengstu lög að koma í veg fyrir að þetta verði að reglulegu mynstri 

(Kearney og Bensaheb, 2006, bls. 6). Fræðimenn hafa jafnframt bent á að ef 

skólaumhverfið og skipulag í kringum kennslustundir ýti undir hegðunina til 

dæmis vegna eftirlitsleysis með salernisferðum eða vegna annarra ferða úr 

skólastofunni þá þurfi líka að athuga það. Allt þurfi þetta samt að vera metið 

af þar til bærum fagaðilum sem hafa til þess þekkingu og reynslu. Mikilvægt 

sé að greina aðstæður sem fyrst þannig að hægt sé að bregðast við skólaforðun 

sem kemur til vegna aðstæðna í skólanum á meðan vandinn er á byrjunarstigi 

og er ekki farinn að valda langvarandi skaða á líðan nemandans (Elliott, 1999, 

bls. 1007-1008).  

Ýmsar aðrar aðferðir eru taldar geta stutt forvarnir gegn skólaforðun. 

Foreldrar geta til að mynda sett upp reglubundnar venjur á kvöldin og 

morgnana til þess að styrkja jákvæða hegðun barns síns og hunsa neikvæða 

hegðun eins og til dæmis væl og grát. Þá er mikilvægt að samvinna eigi sér 

stað á milli foreldra og kennara ef barn getur ekki hugsað sér að mæta í skólann 

vegna kvíða. Ef barnið kvartar yfir því sem á sér stað innan skólans þá þurfa 

foreldrar og kennarar að geta rætt það og komist til botns í hver vandinn 

raunverulega er. Slíkt kostar gott og gagnsætt samtal á milli aðila (Wimmer, 

2010, bls. 4).  

 

3.5  Fagfólk innan skóla 

Fræðimenn hafa bent á mikilvægi þess að fagfólk starfi innan skólanna til að 

sinna nemendum sem glíma við kvíða og/eða þunglyndi. Fagmaður á slíku 

sviði gæti leiðbeint nemanda með hugrænar aðferðir eins og slökun, draga úr 

neikvæðri sjálfsgagnrýni og efla heilbrigt viðhorf til sjálfs síns. Þá gæti fagaðili 

aðstoðað nemandann enn frekar við að raða saman púslunum í höfðinu á sér 

þannig að jákvæð niðurstaða fáist. Aðrar forvarnarleiðir gætu verið fræðsla um 
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kvíða, umbun fyrir skólasókn, foreldraþjálfun, markmiðasetning og að setja 

upp persónulega markmiðssamninga (Wimmer, 2010, bls. 2).  

Sálfræðingarnir Kearney og Bensaheb (2006, bls. 6) mæla með því að 

þverfagleg teymi séu starfandi í skólum því mikið álag hvíli oft á 

heilbrigðisstarfsmönnum innan skólanna eins og til dæmis 

skólahjúkrunarfræðingum. Teymið ætti að vera skipað foreldri, námsráðgjafa, 

skólasálfræðingi, skólastjóra og sérkennara. Sigrún Harðardóttir og Sigrún 

Júlíusdóttir (2019, bls. 129) telja nauðsynlegt að sett verði í lög ákvæði um 

þverfaglegt teymisstarf innan skólakerfisins sem myndi starfa sem bakhjarl 

kennarans. Innan slíks teymis væru sérfræðingar sem hafi heildarsýn á 

kerfasamstarf og þekkingu á löggjöf, farvegum og þjónustuúrræðum 

velferðarsamfélags. Þær nefna í því sambandi til dæmis skólafélagsráðgjafa, 

skólahjúkrunarfræðinga og náms- og starfsráðgjafa. Því til stuðnings má nefna 

að kennarar hjá Reykjavíkurborg telja að þörfin fyrir aukið aðgengi að 

sérfræðingum stuðli helst að því að draga úr álagi. Þeir nefna oftast 

sálfræðinga, en einnig þroskaþjálfa, iðjuþjálfa, hjúkrunarfræðinga og fleiri 

námsráðgjafa í skólana. Þá óska þeir eftir auknu aðgengi að sérúrræðum enda 

stoðþjónusta í dag lítil sem engin (Birna Sigurjónsdóttir, 2017, bls. 49).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 47) er fjallað um að náms- og 

starfsráðgjöf sé lögbundinn hluti af sérfræðiþjónustu skóla. En samkvæmt 

tölum frá Hagstofu Íslands (2020, án bls.) eru starfandi 107 námsráðgjafar og 

skólasálfræðingar í 95 stöðugildum árið 2018 sem sinntu á sama ári 45.904 

nemendum. Starf náms- og starfsráðgjafa er í megindráttum að leiðbeina 

nemendum við að finna út hvar hæfileikar þeirra liggja þannig að nám og störf 

innan grunnskólans nýtist þeim sem best til framtíðar (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 47). Niðurstaða rannsóknar Ágústu Ruth Ahrens 

Georgsdóttur (2015, bls. 49) sem hafði það að markmiði að öðlast innsýn í 

störf náms– og starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur gáfu til kynna að 

70% af tíma náms– og starfsráðgjafa færi í að sinna persónulegum málum 
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nemenda sem flokkuðust ekki undir náms– og starfsráðgjöf eins og hún er 

skilgreind í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Í lögum nr. 40 um heilbrigðisþjónustu (2007) er kveðið á um að í hverju 

heilbrigðisumdæmi sé starfrækt heilbrigðisstofnun sem starfrækir 

heilsugæslustöðvar sem veita almenna heilbrigðisþjónustu í umdæminu (14. 

gr.). Skólaheilsugæsla er hluti af starfsemi heilsugæslunar og er tilgangur 

hennar að fylgjast með heilsu, þroska, líðan og högum barna á grunnskólaaldri. 

Þá sinna skólahjúkrunarfræðingar forvarnafræðslu er varðar almennt heilbrigði 

grunnskólabarna (Heilbrigðisstofnun Austurlands, e.d., án bls.). Vinnuaðstaða 

skólahjúkrunarfræðinga er í skólunum en vinnuveitandinn er heilsugæslan. 

Verkefnalisti skólahjúkrunarfræðinga er skilgreindur fyrirfram og er svigrúm 

fyrir önnur verkefni takmarkaður (Embætti landlæknis, 2016, án bls.). 

Samstarf á milli heilsugæslu og skóla er talið sérstaklega mikilvægt í málefnum 

tengdum skólaforðun að mati teymis um skólaforðun sem sett var saman sem 

forvarnarverkefni hjá Reykjavíkurborg árið 2016. Teymið hafði það að 

markmiði að afla heildstæðrar yfirsýnar yfir þjónustu við börn og ungmenni í 

efri bekkjum grunnskóla og neðstu bekki framhaldsskóla. Mál barna sem glíma 

við fjölþættan vanda séu oft í vinnslu innan ólíkra kerfa og ábyrgð og hlutverk 

hvers og eins getur verið óljóst og því erfitt fyrir foreldra að fá góða yfirsýn 

yfir vanda barnsins (Reykjavíkurborg, 2017, bls. 37).  

Eins og fram hefur komið standa grunnskólar frammi fyrir ýmsum 

áskorunum þegar horft er til andlegrar, líkamlegrar og félagslegrar vellíðanar 

nemenda. Byggja má upp árangursríkt forvarnarstarf með teymisaðferð, þar 

sem allir leggjast á eitt við að beita ákveðnum starfsháttum, þolinmæði og 

þrautseigju (Wimmer, 2010, bls. 4). Að mati Sigrúnar Harðardóttur (2019, bls. 

162) er brýnt að tryggja aðgengi að félagsráðgjöf í grunnskólum. 

Skólafélagsráðgjafar mynda mikilvæga brú á milli skóla, fjölskyldu og 

samfélags. Með þekkingu á einstaklingsþroska og frávikum í því sambandi, 

fjölskyldusamskiptum, löggjöf, þjónustustofnunum og félagslegum úrræðum 
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vinna þeir áætlun um beitingu viðeigandi úrræða og samstillingu þjónustukerfa 

við að raungera þau. Hugmyndafræðileg nálgun og faglegur grunnur í 

vinnuaðferðum félagsráðgjafa byggist á heildarsýn og kerfishugsun. Þeir vinna 

í þverfaglegu samstarfi við annað fagfólk innan skólans, kennurum, 

skólastjórnendum og fleirum, meðal annars með fræðslu, handleiðslu og 

ráðgjöf. 

Vandi skólaforðunar hefur fjölmargar skilgreiningar sem takast þarf á 

við á misjafna vegu. Með fjölgun á fagfólki innan skólakerfisins sem hefur 

þekkingu og reynslu af ólíkum vanda nemenda mætti hugsanlega draga úr álagi 

á starfsfólk skólanna.  

 

3.6  Forvarnir gegn skólaforðun 

Í niðurstöðum rannsóknar sem hafði að markmiði að skoða virkni 

forvarnaráætlunar sem sett var á laggirnar til að draga úr hegðunar- og 

tilfinningalegum vandamálum nemenda í skólastofunni kom fram að viðhorf 

til skólans og námsins varð jákvæðara. Um var að ræða samtals 839 ítalska 

nemendur, 12 til 14 ára gamla en að auki voru 20 kennarar sem tóku þátt í 

rannsókninni sem unnu með nemendum í smærri hópum. Hópnum var skipt í 

tvennt, annar hópurinn fór í gegnum sérstakt prógramm í félagsfærni (Coping 

Power Program) og hinn hópurinn var í venjubundinni fræðslu samkvæmt 

námskrá. Forvarnaráætlunin náði yfir heilt skólaár sem fólst meðal annars 

fræðslu á félagslegri þátttöku, markmiðasetningu og tilfinninga- og 

reiðistjórnun. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að forvarnaráætlunin hafði jákvæð 

áhrif á þátttakendur, bætti félagslega færni og tilfinningalega líðan þeirra til 

muna. Jafnframt sýndu þátttakendur umfangsmikla jákvæða breytingu í 

hegðun bæði heima og í skólanum (Muratori o.fl., 2020, bls. 53-56).  

Thastum og félagar (2019, bls. 1) hafa unnið við framkvæmd 

samanburðarannsókn á skólabörnum í dönskum grunnskólum með að 
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markmiði að finna hentugan hóp fyrir ítalegri rannsóknnir til að mæla árangur 

forvarnarvinnu gegn skólaforðun. Borin var saman hópur nemenda sem fór í 

gegnum sérstakt forvarnarnámskeið við hóp barna sem fékk venjubundna 

fræðslu hjá námsráðgjöfum og skólahjúkrunarfræðingum samkvæmt 

námsskrá. Forvarnarnámskeiðið (Back2school – B2s) innhélt atferlismeðferð 

ásamt víðtækari forvarnaráætlun sem hafði að markmiði að auka ánægju 

þátttakanda á námi, auka mætingu í skólann og að minnka tilfinningatengd 

vandamál nemandans. Þátttakendur voru 160 nemendur á aldrinum 7 ára til 16 

ára og voru þeir valdir handahófskennt í hópana. Að auki voru tekin viðtöl við 

foreldra nemendanna. Allar aðferðir forvarnaráætluninar voru byggðar á efni 

sem kennt er við „B2s“ en um er að ræða íhlutunarnámskeið sem verið er að 

þróa til þess að nota sem meðferðarúrræði fyrir börn sem glíma við 

skólaforðun.  

Úrræðið byggir meðal annars á hugrænni atferlismeðferð, umræðu- og 

sjálfsvinnu á kvíðaröskun, þunglyndi, hegðunarvanda, reiðstjórnun og fyrri 

áföllum. Hentuleikaathugun var gerð á 24 þátttakendum sem höfðu sýnt góðan 

árangur í meðferðinni og talin voru ólíkleg til að hætta í rannsókninni. Í 

kjölfarið voru gerðar nokkrar breytingar á uppbyggingu námskeiðsins og voru 

aðferðir endurskoðaðar að einhverju leyti áður en rannsókn var haldið áfram 

(Thastum o.fl., 2019, bls. 1-10).  

Rannsóknarmeðferðin var í heild sinni byggð á 10 fundum og voru 19 

þátttakendur af 24 sem héldu rannsókn áfram eftir að forvarnaráætlunin var 

endurskoðuð. Ánægja þátttakenda og foreldra var mikil ekki síst eftir að unnið 

var með íhlutun í formi meðferðarúrræða vegna kvíða, foreldranámskeiða, 

virkninámskeiða og fleira. Bráðabirgðamat á niðurstöðum eftir 

íhlutunaraðgerðir sýndi verulega aukningu á skólasókn og jafnframt hafði 

dregið úr einkennum andlegrar vanlíðanar. Auk þessi jókst virkni bæði 

nemenda og foreldra. Niðurstöður rannsóknarinnar voru meðal annars nýttar 

til þess að aðlaga enn frekar meðferðarúrræðið B2s til að auka líkur á að 



35 

forvarnaráætlunin nýtist nemendum sem glíma við einkenni skólaforðunar. 

Ennfremur leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að auka þyrfti við 

starfshlutfall sálfræðinga þar sem meðferðir voru umfangsmeiri en áætlunin 

hafði gert ráð fyrir í upphafi (Lomholt o.fl., 2020, bls. 1-2, 14). 

Til að hægt sé að bregðast við þeim vanda sem steðjar að er nauðsynlegt 

að greina hættumerkin. Í rannsóknarskýrslu Chu, Guarino, Mele, O´Connell 

og Coto (2019, bls. 35) er greint frá þremur skrefum í auðkenningaráætlun sem 

framkvæmd var til að greina nemendur í áhættuhóp fyrir að sýna skólaforðun. 

Við fyrsta skref voru skólastjórnendur fengnir til að meta fjölda nemenda sem 

þeir töldu eiga við skólaforðunarvanda að stríða en viðmið þeirra voru fimm 

daga fjarvera eða meira á skólaárinu. Í framahaldi mátu skólastjórnendur 

kostnað sem tengdur var viðbótar þjónustu sem veita þurfti nemendum vegna 

fjarveru þeirra en sá kostnaður var verulega hár. Við annað skref fengu 

ráðgjafar grunnskólanna það verkefni að rannsaka fjarvistir nemenda sem talin 

voru tilheyra áhættuhóp. Nemendur sem unnu samkvæmt 

einstaklingsnámskrá, nemendur sem áttu systkini með sambærilegan vanda, 

nemendur á unglingastigi eða nemendur sem bjuggu við þær aðstæður að eiga 

tvö heimili vegna skilnaðar eða sambúðarslita foreldra voru talin vera í 

áhættuhóp, en 17,2% þeirra voru talin glíma við skólaforðun. Í þriðja og síðasta 

skrefi var farið yfir niðurstöður úr fyrri þrepunum tveimur með sérfræðingum 

og metið hvernig skyldi unnið með vandann. Þannig var metið til hvaða 

tæknilegra aðgerða væri hægt að grípa til þess að fylgjast með skólasókn 

nemenda, hvernig mætti lækka kostnað með markvissum aðgerðum þegar 

vinna þyrfti bug á skólaforðun og hvaða aðferðum væri hægt að beita til þess 

að grípa fyrr inn í aðstæður ef einkenni skólaforðunar verði vart hjá nemendum 

(Chu o.fl., 2019, bls. 35).  

Niðurstöður teymis um skólaforðun barna í efri bekkjum grunnskóla og 

neðstu bekkjum framhaldsskóla í Reykjavík gefa til kynna áhyggjur á 

úrræðaleysi gagnvart aukinni skólaforðun grunnskólabarna. Í skýrslu 
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teymisins eru lagðar fram tillögur til úrbóta. Lagt er til að þróað verði kerfi til 

að halda utan um skólasókn nemenda þar sem hættumerki, sem dæmi rauð 

flögg birtast ef að skólasókn nemenda fer yfir framfram skilgreind viðmið. Öll 

fjarvera verði þar tekin saman en ekki gerður greinarmunur á ástæðu fyrir 

fjarveru nemanda, slíkt eftirlit ætti að gefa skólastjórnendum tækifæri til að 

bregðast við áður en fjarvera fer úr böndunum (Reykjavíkurborg, 2017, bls. 

29). Því fyrr sem íhlutun á sér stað því líklegra er að nemandinn komi aftur inn 

í skólann af fullum krafti (Heyne, 2019, bls. 1-2). 

Rannsóknir á forvarnarstarfi gegn skólaforðun hafa því sýnt jákvæðar 

niðustöður þar sem dregur úr vanlíðan nemenda og skólasókn eykst með 

forvarnarvinnu. Forvarnaráætlanir og tæknilegar útfærslur á eftirlitskerfum  

þar sem tilgangur er að fylgjast með þróun á skólaforðun nemenda eru í 

reglulegri vinnslu.  
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4. Rannsóknaraðferð 
Í þessum kafla er fjallað um þá rannsóknaraðferð sem notuð var við 

framkvæmd rannsóknarinnar. Fjallað er um undirbúning rannsóknar, val á 

þátttakendum og framkvæmd rannsóknar. Auk þess er gerð grein fyrir 

gagnasöfnun og greiningu gagna ásamt siðferðilegum álitamálum sem fylgja 

rannsóknum sem þessari.  

Leitað var svara við eftirfarandi meginrannsóknarspurningu: 

Hver er upplifun og reynsla kennara af skólaforðun íslenskra skólabarna? 

4.1  Eigindleg rannsóknaraðferð 

Rannsóknin var byggð á eigindlegri rannsóknaraðferð sem hentar vel þegar 

markmiðið er að rannsaka upplifanir og reynslu einstaklinga eða hópa. Þannig 

er hægt að öðlast dýpri sýn á reynslu þátttakenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2016, 

bls. 232). Eigindleg viðtöl eiga sér stað þegar einn eða fleiri þátttakendur eru 

spurðir almennra, opinna spurninga og svör þátttakenda eru hljóðrituð. Kostir 

eigindlega rannsókna geta falist í þeirri tengingu sem hægt er að fá við 

þátttakendur með fleiri spurningum varðandi það sem rætt er um eða 

athugasemdum þess sem spyr. En þar sem reynsluheimur eins þátttakanda er 

ekki sá sami og annars að getur það talist til ókosta að fá ekki upp sjónarhorn 

heildarinnar (Creswell, 2007, bls 217-218). 

 

4.2  Val á þátttakendum í rýnihóp 

Út frá markmiðum rannsóknarinnar var ákveðið að taka rýnihópaviðtöl. 

Rýnihópar eru notaðir sem rannsóknaraðferð til að fá frekari skilning á reynslu 

og viðhorfum tiltekins hóps af fólki á rannsóknarefninu (Sóley S. Bender, 

2016, bls. 300) og fyrsta skrefið þegar framkvæma á rannsókn er að velja 

þátttakendur (Creswell, 2007, bls141). Mikilvægt er að velja þátttakendur út 
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frá persónulegri reynslu af því fyrirbæri sem rannsaka á og að viðmælendur 

hafi áhuga og getu til að lýsa reynslu sinni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls 

287).  

Kynningarbréf var sent á 35 kennara í sex grunnskólum sem ALL-

teymið þjónustar og þeim boðin þátttaka. Skólarnir eru á Fljótsdalshéraði, 

Seyðisfirði, Djúpavogi, Borgarfirði Eystra og Vopnafirði (Egilsstaðaskóli, 

2019, bls. 6). Um er að ræða tilgangsúrtak þar sem fjöldi viðmælenda var ekki 

fyrirfram ákveðinn en mið var tekið af því hverjir þóttu henta rannsókninni 

best (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2016, bls. 130). Ábendingar 

komu frá kennurum í úrtaki um viðmælendur sem þóttu henta vel sem 

þátttakendur í rannsóknina vegna reynslu sinnar í starfi sem kennarar enda var 

lögð áhersla á að viðmælendur hefðu reynslu úr skólastofunni. Var því leitað 

eftir þátttöku viðkomandi kennara með því að senda á þá kynningarbréf þar 

sem þeim var boðin þátttaka í rannsókninni. Samtals átta kennarar gáfu kost á 

sér í viðtölin tvö en fimm til átta þátttakendur eru talin vera hæfilegur fjöldi í 

rýnihópaviðtal. Þannig fá þátttakendur frekar tækifæri til að tjá sig og segja frá 

sinni reynslu í fámennari hópum (Sóley S. Bender, 2016, bls. 302). 

  Kyn 
Aldur 
(ára) 

Starfsreynsla 
(ár) 

Agnes kvk 40 20 
Binna kvk 52 28 
Davíð kk 35 12 
Erna kvk 40 12 
Fríða kvk 54 26 
Gréta kvk 60 23 
Hulda kvk 36 12 
Ingunn kvk 37 11 

Viðmælendur í rýnihópum 
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4.3  Undirbúningur og framkvæmd rannsóknar 

Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst með verkefni í námskeiðinu 

Aðferðafræði menntarannsókna þar sem unnin var rannsóknaráætlun og var 

viðtalsvísir (fylgiskjal 1) unnin samhliða rannsóknaráætlun. Hlutverk 

stjórnanda í rýnihópaviðtali er að sjá til þess að umræður séu innan ramma 

viðfangsefnisins. Hann þarf að fylgja fyrirfram ákveðnum umræðupunktum en 

sýna sveigjanleika þegar á þarf að halda. Þá þarf stjórnandi að vera meðvitaður 

um mikilvægi þess að allir þátttakendur séu virkir í umræðum (Sóley S. 

Bender, 2016, bls. 305-306).  

Seinni partinn í janúar 2020 var farið að huga að framkvæmd 

rannsóknarinnar og mögulegum þátttakendum. Kynningarbréf var samið og 

sent með tölvupósti til skólastjórnenda hvers skóla og leitað eftir samþykki 

fyrir mögulegri þátttöku kennara viðkomandi skóla. Í viðhengi með því bréfi 

var kynningabréfið sem samið var til kynningar á rannsókninni. Leyfi fékkst 

fyrir rannsókninni frá öllum skólastjórnendum og áframsendu tveir 

skólastjórar á sína kennara. Undirtektir voru til að byrja með litlar í þeim 

skólum þar sem skólastjórar höfðu dreift kynningarbréfinu. Annar póstur var 

því sendur til nokkura kennara í viðkomandi skólum. Samtals voru sendir 35 

tölvupóstar ásamt kynningarbréfi og eins og fram hefur komið samþykktu átta 

að taka þátt í rannsókninni. 

 

4.4  Gagnasöfnun og greining gagna 

Þar sem Egilsstaðir eru nokkurn veginn miðsvæðis meðal þessara sveitarfélaga 

var ákveðið að viðtölin færu fram þar. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 20. - 

24. febrúar árið 2020 og fóru fram í fundarherbergi Egilsstaðaskóla. Fyrra 

viðtalið var 47 mínútur og seinna viðtalið var 51 mínúta og voru þau hljóðritun 

og tilvitnanir í viðtöl og aðstæðum breytt til að koma í veg fyrir að rekja megi 

einstök atriði til einstaklinga. Eftir að hafa hlustað, ritað niður, lesið yfir 
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útprentanir og pælt og hugsað var komið að því að þemagreina viðtölin. 

Gögnin voru kóðuð og greind eftir litum þar sem leitast var við að draga fram 

meginniðurstöður viðtalanna þar sem svör þátttakenda eru flokkuð eftir 

sameiginlegum áherslum, reynslu og skoðunum. Allt var klippt út og raðað 

saman á karton eftir þemalitum og síðan undirflokkum. Þannig var leitað að 

mynstrum og lykilorðum til að svara rannsóknarspurningunni (Creswell, 2012, 

bls. 243).  

Megin þemun eru þrjú talsins en hvert þema skiptist niður í nokkra þætti. 

Fyrsta þemað er reynsla viðmælenda af skólaforðun sem skiptist niður í ólíkar 

birtingarmyndir hegðunarinnar, annarsvegar sem áhugaleysi gagnvart náminu 

og hinsvegar að mæta ekki í skólann vegna ólíkra ástæðna. Annað þemað var 

skoðun og reynsla viðmælenda á orsökum skólaforðunar. Þemað skiptist niður 

í nokkur málefni tengdum skilgreiningum á skólaforðun sem þátttakendur 

nefndu oftast. Þar ber fyrst að nefna vanlíðan vegna andlegra veikinda sem 

orsakast af geðröskunarsjúkdómum, félagslegum aðstæðum nemenda og 

námsörðugleikum. Auk þess er reynsla viðmælenda af skipulagðri fjarvera 

nemenda úr skóla án leyfis (truancy) oft nefnd og leyfisbeiðnir foreldra vegna 

fría í styttri og lengri tíma sem viðmælendum finnst hafa orsakað virðingarleysi 

nemenda og foreldra fyrir skólastarfinu. Þriðja og síðasta þemað eru úrlausnir 

að mati viðmælenda sem skiptist í megindráttum í nokkra þætti, það er hvaða 

úrræði eru í boði, hvaða úrræði ættu að vera í boði, hvað mætti bæta í 

starfsumhverfi kennara og hvernig má minnka líkurnar á því að hegðunin fái 

að festa rætur. 

 

4.5  Siðferðileg álitamál 

Huga þarf að siðferðilegum álitamálum í öllu rannsóknarferlinu en í 

eigindlegum rannsóknum þar sem viðtöl eiga sér stað verða viðtöl 

stundum persónuleg og friðhelgin og persónuvernd mikilvæg. Í lögum 
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nr. 77 um persónuvernd (2000) er kveðið á um í 9. gr að vinnsla með 

persónuupplýsingar eins og í vísindarannsóknum sé heimil ef liggur 

fyrir skriflegt upplýst samþykki þátttakanda. Þá þarf rannsakandi að sjá 

til þess að efnið verði ekki afhent öðrum eða unnið frekar með það nema 

með samþykki hlutaðeiganda. Þátttakendur rannsóknarinnar undirrituðu 

skjal um upplýst samþykki (fylgiskjal 2) (Persónuvernd, 2018, bls. 12). 

En upplýst samþykki frá þátttakendum rýnihópaviðtalanna þarf að vera 

skýrt þar sem kemur fram að þeir taki þátt af fúsum og frjálsum vilja 

(Sigurður Kristinsson, 2016, bls. 73-75).  

Þar sem rannsóknin fór fram í litlu samfélagi er líklegt að 

rannsakandi og þátttakendur þekkist persónulega eða séu í það minnsta 

málkunnugir hver öðrum. Slíkur kunningsskapur getur haft áhrif á 

hlutleysi rannsakanda. Í allri vinnu við rannsóknina hafði ég þetta í huga 

og var undirbúin fyrir það fyrir viðtölin (Temple og Young, 2004, bls. 

165). Ég var meðvituð um að halda mínum eigin viðhorfum fyrir utan 

úrvinnslu rannsóknarinnar til að koma í veg fyrir að þau hefðu áhrif á 

niðurstöðurnar. Þátttakendum var gert ljóst að rannsóknargögn yrðu 

varðveitt á öruggum stað hjá rannsakanda í læstu skjali á meðan 

rannsókn stæði yfir og yrði öllum gögnum eytt að lokinni úrvinnslu. 

Þeim var gert ljóst í upphafi að fyllstu nafnleyndar yrði gætt og nöfnum 

breytt við afritun viðtala. Þátttakendur voru upplýstir um að þeim væri 

frjálst að hætta þátttöku á hvaða stigi rannsóknar sem er án útskýringa 

eða afleiðinga.  
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5. Niðurstöður 
Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Umfjöllun í 

heild tekur mið af meginrannsóknarspurningunni sem jafnframt eru settar fram 

í samræmi við þemu rannsóknarinnar. 

5.1  Reynsla kennara af skólaforðun 

Í viðtölunum kom fram að allir þátttakendur hefðu reynslu af því að hafa 

umgengist nemendur sem þeir myndu skilgreina þannig að þeir sýndu 

skólaforðun. Viðmælendur upplifðu skólaforðun ekki sem eitthvað nýtt af 

nálinni og fannst birtingarmyndir hennar ekkert endilega fjölbreyttari en áður, 

en ef til vill eru þeir frekar að gefa þessu meiri gaum núna en þeir hefðu gert 

áður. Binna hefur áralanga reynslu af því að hafa börn inn í bekk hjá sér sem 

hafa átt við alls konar vanda að glíma. Nokkrir af þeim nemendum hafi verið 

sendir í fóstur vegna meðal annars hegðunarmynsturs skólaforðunar. 

Allir viðmælendur sögðust hafa upplifað að nemendur vildu ekki taka 

þátt í ákveðnum verkefnum, forðuðust að taka þátt í verkefnum eða neituðu 

því og töldu þeir að það hegðunarmynstur hafa aukist með árunum. Taka þurfi 

samt til greina að aukin umræða um skólaforðun hafi eitthvað um það að segja 

og ekki sé ólíklegt að hegðunin hafi alltaf verið jafn mikil en þeir hafi bara ekki 

sett það í samhengi. Auk þess voru viðmælendur sammála því að ekki væri 

alltaf alveg ljóst hvaða vandi lægi að baki hjá nemendunum þegar þeir 

forðuðust skólann og/eða einstakar kennslustundir. Upplifun viðmælenda á 

hegðun nemenda í þessum efnum var margvísleg. Meðal annars fjölgi 

klósettferðum hjá nemendum sem vildu forðast verkefni sem verið væri að 

vinna, aðrir sýndu vanlíðan sína ef þeir væru í erfiðleikum með námsefnið.Allir 

þátttakendur hafa tekið eftir því að skólaforðun hefur verið meira í umræðunni 
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undanfarin misseri og meirihluti þeirra upplifir þetta nýja orð „skólaforðun“ 

sem tískuorð.  

Fram kom mismunandi reynsla viðmælenda út frá því hvaða bekkjum þeir 

höfðu kennt. Þeir viðmælendur sem hafa helst verið að kenna börnum á yngri 

stigum segjast reglulega upplifa skólaforðun á meðal nemenda en yfirleitt sé 

um fá börn í hverjum árgangi að ræða. Hulda segir þannig frá: 

 

Maður sér að þau vilja ekki koma í skólann og svo líka að þau kannski eru 
svolítið mikið að kvarta og svona, þau vilja fara heim þú veist. 
 

Ingunn segir að henni finnist skólaforðun vera að færast í aukana. Hún sé mest 

að vinna með elstu krakkana og hennar reynsla er að tilfellin séu að verða 

þyngri og alvarlegri, aðrir viðmælendur sem vinna með eldri börnum voru 

sammála því. Að mati viðmælenda skiptir máli á hvaða aldri börnin eru því að 

það sé annað að eiga við börn á yngsta stigi en börn sem eru á miðstigi eða 

elsta stigi. Krakkarnir á yngsta stigi séu ennþá það litlir að þeir hlýði innan 

gæsalappa. Hulda bendir á í því samhengi að líklega fari enginn að taka 15 ára 

ungling í fangið og beri hann út í bíl til að fara með hann í skólann en það getur 

maður líklega gert við 6 ára barn. Erna lýsir því á eftirfarandi hátt:  

 

Börnin segja bara nei, ég ætla ekki í þennan skóla og þú veist einhvern 
veginn, þar við situr bara.  

 

5.2  Orsakir skólaforðunar  

Allir viðmælendur voru sammála um að flestir þeirra nemenda sem sýna 

skólaforðun hafi ekki gott bakland. Þó séu dæmi um undantekningar á því þar 

sem nemendur sem hafi sterkt bakland og félagslegar aðstæður líti vel út en 

geti samt átt við sama vanda að etja. Aðrar ástæður sem taldar voru upp og 

viðmælendur voru sammála um voru slök félagsleg staða nemenda, takmörkuð 

námsgeta nemenda og fyrirliggjandi greiningar.  
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Viðmælendur voru sammála því að þeir nemendur sem eru að glíma við 

undirliggjandi geðræn veikindi hafi tilhneigingu til þess að forðast skólann. 

Þeir segja að vandinn sé mestur hjá þeim nemendum sem glíma við slík 

veikindi og eru ekki komnir inn í vissan farveg innan skólans. Einkennum lýsa 

þeir á þann hátt að nemendur kvarti meðal annars yfir líkamlegum óþægindum 

eins og höfuðverk og magaverk. Þannig breyti þau andlegri vanlíðan sinni yfir 

í líkamleg til þess að sannfæra alla um að fá að sleppa við skólann. Í því 

sambandi segir Hulda: 

 

Þeim er illt í maga, höfuðverk og svoleiðis eitthvað sko og maður sér alveg 
stundum að það er bara aðferð til þess að reyna að fá að fara heim. 

 

Viðmælendum fannst mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um líðan nemenda 

sinna því að ekki væri hægt að búast við góðum árangri ef líðan þeirra væri 

slæm. Tilfinningar eins og hræðsla og ótti við skólann vegna andlegra veikinda 

eða vondrar félagslegrar stöðu væru því miður það sem nemendur þeirra hafi 

meðal annars verið að glíma við. Stundum væru tilvikin þannig að allir stæðu 

ráðþrota því erfitt sé að greina hvað liggi í raun að baki vandanum. Gréta lýsir 

upplifun sinni af nemanda sem vildi ekki koma í skóla fyrir kvíða vegna 

félagslegra aðstæða á eftirfarandi hátt: 

 

Það kannski lendir svona á milli, er svona stuðpúði í félagsskapnum eða 
hjá félögunum þannig að það getur verið bara kvíðvænlegt þess vegna 
að fara í skólann líka, forðast aðstæðurnar, það þarf kannski að taka 
afstöðu með þessum eða á móti hinum eða öfugt. 

 

Af þessum niðurstöðum má greina að líðan nemenda hafi mikið um það að 

segja hvort þeir geti eða hafi áhuga á því að stunda nám sitt og að 

undirliggjandi ómeðhöndluð geðræn veikindi geti haft áhrif á skólasókn þeirra.  
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5.3  Félagslegar aðstæður – brotið bakland 

Viðmælendur hafa allir reynslu af því að brotið bakland nemanda hafi verið 

hluti af orsök skólaforðunar. Viðmælendur töldu að erfiðar fjölskylduaðstæður 

séu oftast einkennandi fyrir bakgrunn barna sem glíma við skólaforðun. Það 

séu þó undantekningar á því en stærsti hlutinn hafi brotið bakland. Vanlíðan 

geti komið til vegna þess að heimilisaðstæður séu ekki góðar og það hvíli 

jafnvel leynd yfir vanda innan heimila barnanna. Þannig lýsir Ingunn reynslu 

sinni: 

 

Sko rauði þráðurinn er að það eru alls staðar brotin baklönd, það er það 
sem ég gæti zoomað alla nemendur sem eru að glíma við ...fjárhagsleg 
staða, einstæðir foreldrar, drykkja, fráfall foreldra, fíkniefnavandi, ekki 
endilega foreldranna heldur einhver sem tengist nemandanum.  

 

Viðmælendur voru sammála því að það gæti falist ýmislegt fleira undir 

skilgreiningu á brotnu baklandi, svo sem alvarleg eða langvinn veikindi innan 

fjölskyldu, mikil fjarvera foreldris frá heimili vegna vinnu eða annarra 

ástæðna. Ingunn segir: 

 

Ég held að til dæmis að foreldrar eru minna heima, þau eru ein að koma 
sér af stað, þau eru ein að koma heim í lok dags og þau eru ein í 
millitíðinni ef að þau til dæmis stinga af, eða laumast í burtu að þá er 
engin heima. 

 

Allir viðmælendur segjast upplifa að vandinn við skólaforðun nemenda geti 

verið fjölþættur og erfitt að skilgreina í upphafi hver orsakavaldar eru, það geti 

verið eitthvað í gangi heima eða í nærumhverfi barnsins fyrir utan það sem á 

sér stað innan veggja skólans.  
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5.4  Fjarvera frá skóla með eða án leyfis frá 

foreldrum 

Allir viðmælendur sögðust hafa upplifað slaka skólasókn nemenda sem rekja 

mætti til einhvers konar meðvirkni foreldra. Viðmælendur voru sammála því 

að hafa upplifað vangetu foreldra í uppeldishlutverkinu þegar kemur að 

skólaforðun barna þeirra. Börnin í þeim tilfellum eru úr öllum 

þjóðfélagshópum. Viðmælendur upplifðu að þessir foreldrar eru þeir sem eru 

síst tilbúin til þess að viðurkenna vanda sem barnið þeirra er að stríða við og 

oft geti reynst erfitt að ná góðu samstarfi við þá. Í þessum tilfellum geti verið 

um að ræða undirliggjandi vanda sem þyrfti að bregðast við þannig að 

nemandinn fengi lausn á sínum málum. Engu að síður var það upplifun 

viðmælenda að þessir foreldrar eru þeir sem detti ofan í þá gryfju að taka þátt 

með barninu sínu og byggju til dekur og skemmtidaga heima í stað þess að fara 

í skólann ef þau kvörtuðu yfir vanlíðan. Viðmælendur höfðu einnig upplifað 

að foreldrar tilkynntu börn sín veik en sama dag fréttist af viðkomandi barni í 

vinnu í Bónus, á vinnustað foreldris eða á íþróttaæfingum seinni part þegar 

skólinn er búinn. Viðmælendur hafa flestir reynslu af því viðkomandi foreldrar 

eigi erfitt með að setja börnum sínum mörk varðandi skólaskyldu og mætingu 

í skóla. Það þyki nokkuð sjálfsagt að tilkynna sig inn veikan í skólann en það 

sé ekki hægt að neita börnunum um íþróttaæfingar eða að hitta vinina og fara 

í félagsmiðstöðina seinni partinn. Í þessu samhengi sagði Erna: 

 

Þá snýst þetta um í mínum huga tvo ólíka hópa. Það er þá annars vegar 
sem sagt foreldrar sem skrá veikindi barnanna sinna og þá er þetta 
annaðhvort það að börnin eru að gera sér upp einhver veikindi, við vitum 
það alveg, við höfum alveg reynsluna af því. Og svo eru það börnin sem 
finna raunverulega til, þú veist, þá er það væntanlega sökum kvíða eða 
meiri andlegra vanlíðunar, þú veist. 
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Að mati viðmælenda skiptir virðing foreldranna fyrir skólastarfinu höfuðmáli 

í þessu samhengi. 

 

5.5  Leyfisbeiðnir 

Viðmælendur hafa allir reynslu af fjölgun styttri og lengri fjarveru nemenda 

vegna leyfa. Meirihluti viðmælenda var sammála um það að skólaforðun og 

fjarvera frá skóla vegna leyfa væri ekki sami hluturinn, allavega ekki á þann 

hátt að leyfisbeiðnir hefðu langvarandi neikvæð áhrif á skólagöngu nemenda. 

Þeir voru þó sammála um að þessar algengu leyfisbeiðnir væri visst 

virðingarleysi gagnvart skólastarfi og skólanum. Leyfi nemenda gæti haft áhrif 

til lengri tíma og gæti skapað þá hefð innan samfélagsins að það þyki í góðu 

lagi að taka sér frí frá skólastarfi til styttri eða lengri tíma.  

Reynsla viðmælenda er sú að samfélagið sé að hluta til að taka þátt í 

þessum vanda. Sem dæmi kom fram að íþróttamót séu haldin á skólatíma og 

æfingaferðir séu farnar. Slíkir viðburðir séu jafnvel skipulagðir án þess að það 

sé gert í samráði við skóla og foreldra. Viðmælendur segja að það sé varla 

kennsluhæft í bekkjum þegar stór íþróttamót eru haldin. Viðmælendur upplifðu 

að viðburðir sem nemendur þurfi að sækja á skólatíma séu farnir að hafa áhrif 

á skipulag kennslustunda og jafnvel marga kennsludaga fram í tímann. Það 

þurfi að gera ráð fyrir því að hluti barnanna missi af mikilvægum innlögnum á 

námsefni í kennslustundum. Viðmælendur veltu því fyrir sér hvort slíkt viðhorf 

hafi áhrif á líðan eða kannski frekar metnað og að endingu á námið. Hulda 

segir:  

 

En bara í sambandi við leyfisbeiðnirnar, það þú veist að stundum er eins 
og fólki finnist þetta ekki skipta máli eða bara setur þetta einhvern 
veginn ekki í forgang, þá einhvern veginn gerir barnið það ekki heldur. 
Það skapar líka bara oft námsvanda að barnið er ekki tilbúið að leggja á 
sig. Þú veist, ef maður spáir í samhengi. Ef að barnið er að missa af þá 
getur það undið upp á sig, bara svona viðhorf.  
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Af þessum niðurstöðum má ætla að foreldrar séu að kenna barninu sínu að það 

sé í lagi að sleppa svo miklu úr skólanum og foreldrar séu að senda ákveðin 

skilaboð til barna sinna þegar ekkert er unnið í svo löngu fríi eða ekki reynt að 

vinna upp þegar heim er komið. Ingunn segir: 

 

Þú ert búin að senda skilaboð um að skólinn skipti ekki eins miklu máli 
og hann gerði!  

 

Viðmælendur telja að ekki sé nægjanlega virðing borin fyrir skólastarfinu. 

Meðal annars fari námsmat nemenda fram í gegnum hópaverkefni þar sem 

ákveðin hæfniviðmið liggja að baki og jafnvel ekki tekin fyrir í öðrum 

verkefnum. Þannig að það geti haft áhrif á námsmat ef nemandi er ekki 

viðstaddur slík hópaverkefni. Viðmælendur voru engu að síður sammála um 

að viðhorf foreldra sé misjafnt í þessum efnum. Þeir upplifa að sumir foreldrar 

taki þetta alvarlega og taka með efni til að vinna eða vinna upp þegar þau koma 

heim. En oft á tíðum séu margir tilbúnir í orði en eru það ekki á borði þegar 

virkilega þarf að taka á hlutunum.  

 

5.6  Úrræðaleysi 

Viðmælendur voru allir sammála um að vandi þeirra sem kljást við skólaforðun 

sé mikill og það sé lítið um augljósar lausnir. Það ríki í raun algjört úrræðaleysi 

þegar kemur að alvarlegustu málunum að þeirra mati. Kennarar hafi ekki til að 

bera nægilega fagþekkingu, það sé búið að prófa öll ráðin í bókum þeirra og 

skólakerfið sé ekki með lausnir sem virka. Það sem þyrfti væri að fá fleiri 

sérfræðinga með þekkingu og reynslu inn í skólakerfið og það þurfi að vera 

virkt samstarf á milli kerfa, það er á milli skóla, félagsþjónustu og 

heilbrigðisstofnana. Aðgengi að sérfræðingum og faglegri þekkingu sé sérlega 
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bágborið fyrir þá sem búa utan höfuðborgarsvæðisins. Ingunn segir í því 

sambandi:  

 

Biðlistinn á barna- og unglingageðdeild er þannig að þú þarft annað 
hvort að vera í virkum fíkniefnavanda eða búinn að gera sjálfsvígstilraun 
helst til þess að komast þangað inn. Sama staða er á Akureyri á 
barnageðdeildinni þar. Það eru svo fá úrræði til.  

 

Reynsla Ingunnar er sú að kennarar séu að eiga við sömu hindranir víðar þar 

sem hún þekkir til. Upplifun viðmælenda er sú að foreldrar séu oft einnig 

ráðalausir í þessum aðstæðum. Þeir viti ekki hvað þeir eigi að gera þar sem 

engin bein úrræði eða stoðþjónusta sé til staðar sem hægt er að leita til og ekki 

sé á ábyrgð neins að bregðast við vandanum þegar allir eru komnir í þrot.  

Allir viðmælendur hafa reynslu af því að vinna með ALL teyminu og 

þeim finnst það vera skref í rétta átt. En þrátt fyrir að almenn ánægja ríki á 

meðal þeirra um hugmyndafræðina að baki úrræðinu þá sé reynsla þeirra sú að 

í flestum tilfellum sitji skólinn uppi með vandann sem áður var vísað til teymis. 

Niðurstaðan sé jafnvel sú að þau úrræði sem lögð eru til séu þá þegar eitthvað 

sem þegar hefur verið prófað. Viðmælendur voru meðvitaðir um að erfitt hafi 

verið að koma starfi ALL teymisins í fulla virkni vegna starfsmannaveltu sem 

hefur verið á þeim tíma sem það hefur verið starfandi, það sé varla sama 

manneskjan með málið á milli funda og við það tapist tenging og yfirsýn.  

 

5.7  Hvað er verið að gera í skólunum 

Viðmælendur voru sammála um að úrræði tengd náminu hafi verið í nokkuð 

góðu horfi undanfarin ár. Að mati þeirra séu kennarar svakalega flinkir í því 

að aðlaga námsefnið að þörfum nemandans og að flestir kennarar geri það 

þegar þörf er á. Reynt sé að fara fjölbreyttari leiðir í dag en áður var gert þegar 

til dæmis er horft til námsaðlögunar og verið sé að aðlaga verkefni á alls konar 

hátt bæði varðandi skil á verkefnum og í námsmati. Þá sé aðstoð við 
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námsskipulag til staðar að þeirra mati. Á þann hátt sé komið til móts við 

nemendur ef vanlíðan stafar eingöngu af því að námið eða kennsluhættir henti 

ekki. Reynsla viðmælenda er sú að til séu verkfæri í kistunni við ákveðnum 

námsvanda nemenda en svo standi þeir ráðþrota gagnvart öðrum vanda. Í því 

sambandi segir Erna: 

 

En ég held að þetta snúist að minnsta leyti um það. Ég held að þetta 
snúist miklu meira um annars konar erfiðleika. 

 

Fram kom að reynsla viðmælenda sé almennt góð af teymiskennslu þegar þarf 

að vinna með tengsl á milli kennara og nemanda. Til að mynda þar sem einum 

kennara tekst illa að ná góðum tengslum við nemanda getur annar kennari 

myndað góð tengsl við hann. 

Að mati viðmælenda snertir vandinn sem felst í skólaforðun allt 

starfsfólk skóla og því finnist erfitt að láta það viðgangast að börn eigi í vanda. 

Þess vegna stígi þeir fram og láti sig málin varða. Það sé alltaf reynt að tækla 

málin hverju sinni. Erna segir: 

 

Prófaðu þetta núna og námsráðgjafinn líka með til dæmis Brúarkerfið 
og svona. Við erum alveg að reyna, það bara nær eins langt og það nær 
en það vantar töluvert meira. Ef hundrað væri fullkomið að þá erum við 
svona 20 eða 10. 

 

Allir viðmælendur telja að samstarfsfólk þeirra sé að standa sig vel og segja að 

kennarar séu ótrúlega duglegir við að reyna að bjarga sér. Því til staðfestingar 

segir Fríða: 

 

Sko kennaranir voru alltaf að stíga þetta skref að vera bara hérna 
sálfræðingurinn, sko með enga menntun til þess að bjarga hlutunum og 
ég veit það bara af þeim kennurum sem hafa farið héðan og í aðra skóla 
langt í burtu, finnst við ótrúlega dugleg að redda okkur. 
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Mismunandi skoðanir komu fram á meðal viðmælenda um áherslu á 

námsaðlögun og oft á tíðum sé ofuráhersla lögð á það í stað þess að leita að rót 

vandans. Sérstaklega eigi eldri nemendur það til að ganga á lagið með 

námsaðlögun. Þeir nemendur séu afar meðvitaðir um hvað þeir eigi mögulega 

rétt á. Það sé gott fyrir kennara að vera með á nótunum en þeir þurfa að passa 

sig á að vera ekki meðvirkir. Viðmælendur segja reynslu sína vera þá að 

starfsmenn og kennarar reyni að benda á úrræði fyrir börn í vanda en þetta sé 

alltaf mál foreldra þegar heim er komið. 

Viðmælendur voru sammála um að það hafi orðið mikil breyting á 

mönnun innan skólanna undanfarin ár sem felist aðallega í því að það hefur 

orðið fjölgun í hópi skólaliða eða svokallaðra stuðningsfulltrúa inni í bekkjum. 

Þá hafa viðmælendur reynslu af aðgengi að sérfræðingum á vegum 

Skólaskrifstofu en það sé takmarkað við afmarkaða tíma og staðsetningu sem 

er ekki endilega skipulagður út frá þörfum þeirra sem þurfa á þeim að halda. 

Reynsla viðmælenda er almennt góð hvað varðar samstarf við 

skólahjúkrunarfræðinga og telja gagnlegt að hafa aðgengi að þeim. En 

undanfarið hefur álag á skólahjúkrunarfræðinga verið mikið þegar horft er til 

persónulegs vanda nemenda svo sem börn sem hafa leitað til þeirra vegna 

kvíða og vanlíðunar. Þeir hafa því ekki getað sinnt öllum þeim störfum sem 

skilgreind hafa verið á þeirra verksviði. Þá segja allir viðmælendur að þeir viti 

til þess að skólayfirvöld vinni með félagsmálayfirvöldum sveitarfélaganna eða 

ALL-teyminu til þess að reyna að leysa mál sem tengjast nemendum sem eru 

félagslega illa staddir. Einn viðmælandi bendir á að Heilbrigðisstofnun 

Austurlands hafi til umráða sálfræðing en þar sé löng bið og gefa aðrir 

viðmælendur til kynna að þeim sé kunnugt um það. Í raun séu engin 

meðferðarúrræði innan skólanna sjálfra þrátt fyrir að nóg sé af fundum sem 

ætlað er að leysa málin. Davíð segir í því sambandi að haldnir séu fundir sem 

eigi að þjóna þeim tilgangi að leysa málin en það komi ekkert út úr þeim og 
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allir alltaf í sama farinu. Ingunn nefnir einnig þessa fundi og segir að hún 

upplifi að foreldrum finnist þessir fundir afar erfiðir. Hún segir:  

 

Það er ekkert smá að vera foreldri og sitja kannski á móti átta 
sérfræðingum en svo gerist ekki neitt.  

 

Viðmælendur voru sammála um að sérfræðingar innan ALL teymisins hafi 

reynst þeim vel í einhverjum tilfellum sem tengdust skólaforðun nemenda. 

Jafnframt voru viðmælendur sammála um að þau tæki og tól sem kennarar hafi 

í pokahorninu til að aðstoða nemendur sé verið að nýta. Kennarar hafi öðlast 

mikla reynslu í námsaðlögun undanfarin ár og séu almennt orðnir virkilega 

flinkir í því að aðlaga nám að þörfum nemenda sinna. Viðmælendur segjast 

einnig reyna að nýta sér þá sérfræðiaðstoð sem sé í boði en hún sé bara ekki 

nægileg og ekki nógu aðgengileg. Þá er bent á að skólastjórnendur hafi heimild 

til að takmarka leyfisbeiðnir, þeir séu bara því miður ekki að gera það. 

 

5.8  Hvernig bregðast foreldrar við? 

Viðmælendur höfðu í langflestum tilfellum jákvæða reynslu af samskiptum við 

foreldra barna sem sýna skólaforðun og eru sammála um að það þurfi að vera 

skýr mörk á milli skóla og heimila. Eins eru allir sammála um að málefni 

skólans séu ekki rædd á samfélagsmiðlum þeirra og þau svari ekki tölvupóstum 

fyrir utan vinnustað. Ingunn segist setja mörk við eigið símanúmer og sína 

eigin samfélagsmiðla, líka þegar hún er í vinnunni. Í því samhengi segir hún: 

 

Ég vil ekki fá tilkynningu um að barnið mitt sé veikt á facebook ... og 
sms og þannig í mitt símanúmer.  

 

Viðmælendur telja að það sé ekki á verksviði kennara að fara inn á heimili 

fólks, en þeir eru meðvitaðir um að skólastjórnendur sinni þannig verkefnum, 

það er að fara heim til barna sem sýna mikla skólaforðun, en alltaf séu þó 
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einhver mörk engu að síður. Davíð segir að slíkt sé verk stjórnenda og ef 

vandinn er meiri þá sé næsta skref að hafa samband við barnavernd. 

Viðmælendur voru sammála um að hafa sjaldan hitt foreldri sem ekki 

vilji barni sínu það besta og flestir séu tilbúnir til samstarfs. Það sé nauðsynlegt 

að mynda tengsl, bæði á milli kennara og nemenda og svo líka við heimilin. 

Það þarf þó að huga vel að mörkum í því sambandi. Agnes nefnir tilfelli þar 

sem slíkt hafi farið úr böndunum, að hún hafi orðið „of involveruð“ inn í 

fjölskylduaðstæður en engu að síður telur hún tengslin skipta höfuðmáli til þess 

að ná góðum árangri með líðan nemandans, sem sé líka lykilatriði í málum er 

varða skólaforðun. Allir viðmælendur voru sammála um að það geti oft tekið 

einhvern tíma að fá foreldra til samstarfs en þeir hafi líka reynslu af því að 

foreldrar hafi frumkvæðið og leiti eftir samstarfi. Einnig hafi þeir reynslu af 

því að enginn samstarfsvilji sé fyrir hendi, foreldrar hafi jafnvel sagt að hér sé 

aðeins um vandamál skólans að ræða. Davíð bendir á að það geti verið erfitt 

að byggja upp nægilegt traust ekki síst ef nemandinn sem um ræðir mætir illa 

í skólann. Viðmælendur segjast upplifa stundum eins og að foreldarar hafi 

eitthvað að fela, þeir þori ekki að fara í mikla tilfinningalega vinnu því að þeir 

séu hræddir um að það komist eitthvað upp, eitthvað sem er í gangi innan 

veggja heimilisins sem aðrir mega ekki vita af. Þá geti verið erfiðar aðstæður 

heima fyrir og oft á tíðum viti nemendur ekki af hverju þeim líði eins og þeim 

líður. Viðmælendur voru þó sammála um að það séu undantekningar því að 

almennt vilji foreldrar gera allt sem þeir geta enda vanti þá oft einfaldlega ráð 

vegna þess að þeir eru komnir í algjört þrot. Erna segir að það skipti máli að 

hafa samskiptin afslöppuð með áherslu á „bara líðan og tengsl og vera bara“. 

Viðmælendur voru sammála um að samstarf og samskipi á milli 

kennara og foreldra geta verið misjöfn eftir stöðum. Í litlu samfélagi eru þau 

kannski ekki bara kennari barnsins heldur frænka eða bekkjarsystir foreldra 

eða hafa einhver önnur tengsl. Hulda upplifir að hún hafi verið frekar tekin 
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alvarlega sem kennari í stærra samfélagi þar sem hún hefur áður kennt. Hún 

segir: 

 

Þá er maður bara í því hlutverki einhvern veginn. Mér fannst bara mikill 
munur á þessu. Ég var einhvern veginn miklu hlutlausari.  

 

Hún bætir við að í stærri samfélögum séu kennarar oftast bara eins og hver 

önnur manneskja sem foreldrar þekkja úr skóla barna sinna og mæta á förnum 

vegi, „þar ertu hjá mörgum bara skilgreind sem kennari“.  

Þannig sýna niðurstöður að reynsla viðmælenda er sú að foreldrar taki 

nám barna sinna í flestum tilfellum alvarlega og þegar það sé gert standi þeir 

nemendur sig betur. Fjölgun á leyfisbeiðnum frá foreldrum og fjarvera 

nemenda úr skóla upplifa viðmælendur sem visst virðingarleysi fyrir því starfi 

sem unnið er í skólanum. Það sé litið svo á að það sem nemendur missi úr 

skólanum sé auðveldlega hægt að vinna bara upp. Davíð segir að þrátt fyrir að 

hann hafi alveg upplifað visst virðingarleysi fyrir skólastarfinu þegar horft er 

til fjarveru nemenda vegna alls konar tilefna megi ekki gleyma því að frí með 

fjölskyldunni og að öðlast nýja reynslu með því að fara til dæmis til útlanda sé 

jákvætt. Aðrir viðmælendur voru sammála því og segja slíkt vissulega þjappa 

fjölskyldum saman, þau upplifi nýja hluti og fái tækifæri til að sjá eitthvað 

annað en þau eru vön. Engu að síður finnst viðmælendum að foreldrar átti sig 

ekki nægilega vel á því hvernig skólastarf virkar í heild sinni. Sumir foreldrar 

séu að reyna að undirbúa börn sín undir lengri fjarveru frá skóla eins og að 

vinna verkefni fram í tímann áður en farið er af stað í leyfi. Það beri þó á því 

að úthald við eftirfylgni sé misjafnt því að mörgum foreldrum virðist vera 

alveg sama. 

Þegar horft er til annars konar samstarfs eins og heimalesturs þá er 

reynsla meirihluta viðmælenda sú að margir foreldrar beri litla ábyrgð gagnvart 

honum. Hulda segir að sem kennari reyni hún að höfða til nemenda og foreldra 
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og brýni fyrir þeim hversu miklu máli þetta skiptir fyrir nám barnsins. Hulda 

bætir svo við: „Maður er ekki að pína fólk til að gera þetta!“ 

5.9  Sérfræðinga með fagþekkingu inn í skólana 

Allir viðmælendur voru sammála því að lélegt aðgengi væri að sérfræðingum. 

Þeir viðmælendur sem hafa fengið tækifæri til þess að vera í samstarfi við 

skólasálfræðinga segja að það hafi verið góð reynsla og það hafi oft hjálpað 

þegar kennarar hafa staðið frammi fyrir erfiðum vanda nemenda og voru nefnd 

dæmi eins og heimilisofbeldi gagnvart nemanda í því sambandi. Agnes deilir 

með hinum reynslu sinni af samstarfi við skólasálfræðing við skóla sem hún 

vann við áður. Hún segir að það hafi verið „geggjað“ og hún hugsi oft til þess 

hversu gott það var eftir að hún fór að vinna á núverandi vinnustað þar sem 

engin sálfræðiþjónusta er aðgengileg. Viðmælendur voru sammála um að það 

sé mest þörf á sérfræðingum til að aðstoða börn sem standi á jaðrinum. Það séu 

oft börn sem ekki hafa fengið greiningar og þá stuðning og aðstoð sem þau 

ættu að hafa aðgang að ef greining væri til staðar. Reynsla þeirra sé að í raun 

sé búið að manna þær stöður er tengjast börnum með miklar sérþarfir en það 

vanti aðstoð fyrir alla hina. Viðmælendur segjast vilja sjá náms- og 

starfsráðgjöf miklu öflugri og segist Ingunn halda að það sé um helmingur 

grunnskóla í landinu með námsráðgjafa á launaskrá og margir séu aðeins í 

hlutastarfi.  

Viðmælendur voru sammála um að það vanti frekari eftirfylgni með 

börnum sem hafa fengið greiningu. Leiðbeiningar um úrræði komi frá 

sérfræðingum eftir að nemendur hafa verið greindir en þau úrræði séu í fæstum 

tilfellum til staðar. Í þessu sambandi vekur Hulda athygli á því að hún hafi ekki 

nægilega þekkingu til að aðstoða börn með andlega vanlíðan og það vanti því 

aðgengilegan sérfræðing á því sviði. Reynsla Huldu er að aðgengi að fagfólki 

sé betra á höfuðborgarsvæðinu og að hún hafi reynslu af foreldrum sem nýti 

sér sérfræðiaðstoð utan þeirra leiða sem skólakerfið býður upp. Það sé kannski 
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ekki á færi allra að gera slíkt en hún þekki þannig tilvik. Þar séu fleiri 

sérfræðingar til að leita til og því aðgengi betra en á móti komi kostnaðurinn 

sem foreldrar þurfa þá að greiða fyrir sjálfir.  

Allir viðmælendur vilja fá sérfræðinga inn í skólana sem hafa 

þekkingu og reynslu til að greina og jafnvel sinna meðferðaúrræðum nemenda 

sem eru að glíma við vanlíðan af hvaða orsökum sem er. Þeir telja jafnframt 

að það sé ekki á þeirra færi að sjá um alvarlegustu tilfellin sem koma inn á 

þeirra borð, þeir hafi ekki forsendur til þess að veita þá aðstoð sem þau börn 

þurfa á að halda.  

 

5.10 Forvarnir 

Að mati viðmælenda hafa þeir aðgang að endurmenntun en engu að síður mætti 

hún vera meiri. Að þeirra mati þurfi að vera meira samráð á milli skóla í 

landshlutanum og það mætti nýta fjarfundabúnað í því sambandi. Allir 

viðmælendur nefna að þeir hafi aðgang að endurmenntun en misjafnt hvað er 

í boði fyrir þau. Þeir telja að búseta þeirra takmarki framboðið en það er langt 

á milli landshluta og kostnaður vegna ferða og uppihalds hærri þess vegna. 

Hulda nefnir eigin reynslu af því að hafa betra aðgengi að endurmenntun. Hún 

segir að á höfuðborgarsvæðinu séu oft stutt námskeið eða fyrirlestrar sem geti 

vel gagnast. Það þekkist að fyrirlestrar séu á vinnutíma, það er eftir að kennslu 

lýkur á höfuðborgarsvæðinu. Einnig hafi hún áður nýtt sér endurmenntun sem 

var kannski eftir vinnutíma, fyrirlestra sem kannski tóku aðeins tvær 

klukkustundir. Einnig segist Hulda furða sig á hversu lítið sé verið að nýta 

streymisveitur í þessu sambandi. Hún segir að hún myndi alveg örugglega nýta 

sér slíkt ef það væri í boði ef það væri á tíma sem hentaði fólki í þessum 

landshluta. Viðmælendum finnst að sveitarfélögin mættu samræma ennþá 

frekar hver greiði fyrir slík námskeið, hvort allur kostnaður falli á 

starfsmanninn eða einungis hluti hans.  



57 

Allir viðmælendur segja að boðið sé upp á marga góða fyrirlestra og góð 

námskeið þegar endurmenntun er í boði, meðal annars fyrirlestra um kvíða og 

hvernig á að vinna á honum. Þau fái vissulega líka einhverjar ábendingar um 

hvernig megi beita sér í vissum aðstæðum en þau séu ekki með 

meðferðarúrræði. 

Að mati viðmælenda ættu forvarnir að vera í forgangi þegar horft er til 

málefna skólaforðunar. Það er þeirra skoðun að best sé að byrja meðan börnin 

eru á yngri stigum grunnskólans því þessu sé ekki svo auðveldlega snúið við 

þegar vandinn hefur undið upp á sig. Í því sambandi segir Erna: 

 

Við þurfum að byrja á því að slökkva eldana áður en við getum farið 
eitthvað að huga að einhverjum rauðum flöggum í níu daga eða átján 
daga 

 

Erna vísar þarna í forvarnarverkefni um skólaforðun og segir að það sé 

voðalega fallegt plagg en að ástandið sé orðið svo langtum verra en rauðu 

flöggin segja til um í plagginu. Viðmælendur nefna jafnframt mikilvægi þess 

að veita foreldrum ráðgjöf. Dæmi séu um foreldra sem upplifi sig jafnvel sem 

vont foreldri af því að það er að reyna að fá barnið til að fara eftir ákveðnum 

reglum heima fyrir. Með því að veita foreldrum stuðning fær barnið sjálfkrafa 

stuðning sem getur dregið úr vanda og vanlíðan barnsins. Fríða segir að 

umræður eins og þessar sem við eigum í viðtalinu séu einnig afar gagnlegar og 

segir að þetta séu umræður sem ætti að taka upp í skólunum. Hún segir: „Hvað 

getum við gert eða á hvað á að þrýsta.“  
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6. Umræða 
Í þessum kafla eru meginniðurstöður ræddar í fræðilegu ljósi og ályktanir af 

þeim dregnar. Leitað var svara við eftirfarandi meginspurningu: Hver er 

upplifun og reynsla kennara af skólaforðun íslenskra skólabarna? 

Í ljósi mikilvægis menntunar er brýnt að skoða nánar orsakir 

skólaforðunar, birtingamyndir hennar og að leita leiða til að koma í veg fyrir 

hana. Kennarar eru þátttakendur í lífi og starfi nemenda innan veggja 

skólastofunnar. Í sumum tilfellum fylgja kennarar sömu nemendum eftir í 

mörg skólaár. Kennarar eru því margir í þeirri aðstöðu að kynnast nemendum 

og þeirra aðstæðum nokkuð vel innan skólans.  

6.1  Hver er reynslan af skólaforðun? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að skólaforðun hefur alltaf verið til staðar í 

starfstíð viðmælenda sem kennarar. Það sem er kallað skólaforðun í dag hafi 

verið eitthvað annað áður eins og til dæmis skróp. Niðurstöðurnar gefa til 

kynna að skilgreina þurfi skólaforðun betur þannig að auðveldara sé að takast 

á við hverja birtingarmynd fyrir sig. Með of almennri skilgreiningu má ætla að 

erfitt geti reynst að takast á við vandann. Af niðurstöðunum má greina vanmátt 

kennara sem tóku þátt í rannsókninni gagnvart þeim vanda sem fylgir 

skólaforðun og hvernig eigi að takast á við hann líkt og fyrri rannsóknir hafa 

sýnt (Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016, bls. 1; Birna 

Sigurjónsdóttir, 2017, bls. 49). Það á ekki einungis við túlkun fræðimanna og 

kennara á skólaforðun heldur líka ráðamanna (Lilja Alfreðsdóttir munnleg 

heimild, 20. maí 2020) sem móta menntastefnuna þar sem athygli þeirra beinist 

helst að leyfisbeiðnum foreldra. En niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þrátt 

fyrir að kennurum þyki leyfisbeiðnir vera farnar úr böndunum þá eigi ekki að 

skilgreina þær sem ein af orsökum skólaforðunar. 
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6.2 Hverjar eru orsakir skólaforðunar? 

Niðurstöður benda til þess að mörg af þeim börnum sem sýna skólaforðun búi 

ekki við gott bakland heima og er það í samræmi við við fyrri rannsóknir 

(Fernqvist, 2013, bls.168; Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2010, bls. 127-128; Sigrún Harðardóttir og Þorlákur Helgi Helgason, 2019, bls. 

21; Sigrún Júlíusdóttir, 2001a, bls. 25-30; Sigrún Júlíusdóttir, 2010, bls. 85-

86; félags- og tryggingarmálaráðuneytið, 2009, bls. 31-34; Sigrún Júlíusdóttir, 

2010, bls. 85-86). Jafnframt eru niðurstöður rannsóknarinnar í samræmi við 

niðurstöður rannsókna hvað varðar mikilvægi góðra tengsla á milli kennara og 

nemenda (Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016, bls. 1; Nanna 

Kristín Christiansen, 2007, án bls; Noddings, 2003, bls. 34 – 35; Sigrún 

Harðardóttir og Sigrún Júlíusdóttir, 2019, bls. 119).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að leyfisbeiðnum hafi fjölgað á 

undanförnum árum sem bendir til ákveðinna viðhorfsbreytinga á meðal 

foreldra sem felur í sér að þeir beri minni virðingu fyrir því starfi sem fer fram 

í skólum en áður þekktist (Lilja Alfreðsdóttir munnlegi heimild, 20. maí 2020). 

Mögulega geti afleiðingar af slíkum leyfisbeiðnum þó dregið dilk á eftir sér 

sem gæti endað með langvarandi skólaforðun vegna kvíða og þunglyndis, en 

líklega þurfi að vera til staðar undirliggjandi vandi (Pina, Gonzales og Ortiz, 

2009, bls. 11; Kearney, Chapman og Cook, 2005; bls. 16, Kearney, 2002, bls. 

235). 

6.3 Hvaða lausnir og forvarnir vilja kennarar? 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að kennurum þyki oft seint í 

rassinn gripið og vandi skólaforðunar sé of alvarlegur til þess að hægt sé að 

leysa hann án aðkomu aukins fagafls innan skóla. Auk þess sem mikilvægt sé 

að efla forvarnarstarf innan skóla til að koma í veg fyrir að slíkur vandi nái að 

þróast og verða illráðanlegur (Kearney og Bensaheb, 2006, bls. 4; Wimmer, 
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2010, bls. 2-4). Jafnframt eru lög um stuðning við stefnu um skóla án 

aðgreiningar þar sem krafa er gerð um velferð barna og andleg, líkamleg og 

félagsleg líðan sé höfð í öndvegi en sveitarfélögum er skylt að tryggja stuðning 

við nemendur og fjölskyldur þeirra (menntamálaráðuneytið, 1995, bls. 9; lög 

um grunnskóla nr. 91/2008, 40. gr.; Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009, bls. 62-64) 

Niðurstöðurnar sýna að sú þróun sem átt hefur sér stað á Austurlandi 

með tilkomu ALL-teymisins sé skref í rétta átt þar sem áhersla er lögð á aukið 

þverfaglegt kerfasamstarf. Með slíku samstarfi má ætla að betur sé hægt að 

koma til móts við þung og flókin viðfangsefni innan skólanna 

(Reykjavíkurborg, 2017,bls. 37; Sigrún Harðardóttur, 2019, bls. 162; Sigrún 

Harðardóttir og Sigrún Júlíusdóttir, 2019, bls. 129; þingskjal nr. 60/2020, 

tillaga til þingsályktunar um menntastefnu til ársins 2030, bls. 7). Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda engu að síður til þess að ALL-teymið þurfi lengri tíma 

til þróunar á sínu starfi, vinna teymisins hafi ekki staðist allar væntingar um 

aðgengilegri þjónustu fyrir nemendur í vanda.  

Til þess að hægt sé að grípa snemma inn í aðstæður hjá nemanda sem er 

að glíma við vanlíðan, til dæmis vegna kvíða og þunglyndis, er mikilvægt að 

hafa aðila innan skólans sem þekkir einkennin og kann til verka. Þrátt fyrir að 

starfsmenn skólanna, kennarar og skólastjórnendur séu orðnir verulega leiknir 

í að bregðast við og reyna að finna leiðir til þess að aðstoða nemendur sína er 

það ekki þeirra fagsvið að greina slíkan vanda. Kennarar hafa reynt ýmsar 

leiðir í gegnum kennslu og námsaðlögun til að mæta þörfum barna sem sýna 

skólaforðun, sem ekki hefur alltaf dugað til og því kalla þeir eftir frekari 

stuðningi og aðstoð sérfræðinga. Auk þess sýna niðurstöður að kennarar 

upplifa úrræðaleysi gagnvart skólaforðun nemenda, þeir kalla eftir föstum 

stöðugildum sérfræðinga innan skólanna og samstarfi kerfa, það er að segja 

skólakerfis, heilbrigðiskerfis og félagsmálayfirvalda (Wimmer, 2010, bls. 2; 
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Sigrún Harðardóttir og Sigrún Júlíusdóttir, 2019, bls. 129; Birna 

Sigurjónsdóttir, 2017, bls. 49; Sigrún Harðardóttur, 2019, bls. 162). 

Niðurstöður sýna fram á mikilvægi þess að auka umræðu um 

skólaforðun í samfélaginu og að nemendur og foreldrar beri virðingu fyrir 

skólastarfinu með því að mæta í skólann (Reykjavíkurborg, 2017, bls. 37-38). 

Þrátt fyrir að dregnar séu þær ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar að 

leyfisbeiðnir séu ekki ein af orsökum skólaforðunar þá gefa niðurstöður til 

kynna að brýnt sé að skólayfirvöld nýti þær heimildir sem þau hafa til að neita 

forsjáraðilum um leyfi fyrir nemendur enda ríki hér á landi skólaskylda (lög 

um grunnskóla 98/2008, 3. gr).  

Heildarniðurstöður rannsóknarinnar sýna að skólaforðun er stórt 

vandamál sem getur haft alvarlegar afleiðingar á líf barna til framtíðar. Út frá 

þeim niðurstöðum má draga þá ályktun að mikilvægt sé að endurskoða faglegt 

umhverfi skólans og hlutverk kennarans með hliðsjón af breyttum 

fjölskylduaðstæðum. Með auknu fagafli innan skóla sem hefur til þess 

þekkingu og færni að greina málin og leita viðeigandi lausna mætti koma betur 

til móts við börn og fjölskyldur þeirra ásamt því að draga úr álagi á kennara. 

Þannig mætti grípa börnin um leið og vanlíðunareinkenna gætir og búa svo um 

hnútana að allir nemendur geti notið sín í skólaumhverfinu. 
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7. Lokaorð 
Vakin hefur verið athygli á vanda skólaforðunar íslenskra skólabarna síðustu 

misseri. Nemendur sem sýna skólaforðunarhegðun hafa að öllum líkindum 

alltaf verið í skólakerfinu. Vandi sem felst í skólaforðun íslenskra skólabarna 

snýst að stórum hluta um vanlíðan nemenda af einhverju tagi. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar sýna að það sem einkennir bakgrunn nemenda sem eiga 

við skólaforðunarvanda að stríða sé slakt bakland og kennarar eru ráðalausir 

gagnvart þyngstu málunum. Kennarar kalla á aukið fagafl innan skóla. Með 

því að fjölga fagfólki innan skóla væri stigið mikilvægt skref í þá átt að efla 

forvarnarstarf og snemmtækan stuðning sem síðan getur leitt til aukinnar 

hagræðingar og skilvirkni í þjónustu í þágu barna og fjölskyldna þeirra. Allar 

líkur eru á að aukið þverfaglegt samstarf og mótun nýrra lausna stuðli að 

raunverulegri velferð og vellíðan skólabarnsins, ásamt því að draga úr álagi á 

kennara og brotthvarfi nemenda úr námi.  

Helstu annmarkar rannsóknarinnar felast í því að hún náði einungis til 

átta kennara sem starfa allir á sama svæði á landsbyggðinni. Úrtak 

rannsóknarinnar var því lítið en engu að síður gefa niðurstöðurnar vísbendingu 

um reynslu annarra kennara þar sem ætla má að birtingarmynd skólaforðunar 

sé svipuð í öðrum skólum landsins. Má því vænta þess að niðurstöður 

rannsóknarinnar séu framlag til þekkingar og gefi vísbendingar um mikilvægi 

þess að styðja við kennara innan grunnskóla. Þess er jafnframt vænst að 

niðurstöðurnar veki gagnlegar umræður um stöðu kennara í skóla án 

aðgreiningar og geti nýst við frekari stefnumótun á sviðinu. Í þessari rannsókn 

var leitast við að fá fram upplifun og reynslu kennara á skólaforðun nemenda. 

Nauðsynlegt er að halda áfram rannsóknum á skólaforðun auk þess sem 

áhugavert væri að fá fram sjónarhorn nemenda sjálfra sem eiga við skólaforðun 

að stríða.  
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Fylgiskjal 1 - Viðtalsvísir 
 

Viðtalsvísir 

Bakgrunnsupplýsingar 

Kyn og aldur 

Hversu lengi hefur viðmælandi verið kennari 

  

Umræðupunktar 

Hver er reynsla ykkar af nemendum sem sýna ítrekað að þau forðast 

skólann? 

Hver er upplifun ykkar að séu helstu orsakir fyrir því að nemendur forðast 

skólann? 

Hver er reynsla ykkar af samskiptum við foreldra þegar nemendi mætir ekki 

til lengri tíma í skólann? 

Hver er reynsla ykkar af þjónustu við kennara í ykkar skóla þegar þörf er á 

sérfræðiaðstoð, endurmenntun eða öðru sem tengist hegðun nemenda og 

samskiptum ykkar við nemendur og foreldra þeirra? 
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Fylgiskjal 2 - Kynningarbréf um rannsóknina 
 

Egilsstaðir xx.xx.2020 

  

Hver er upplifun og reynsla kennara á skólaforðun íslenskra 

skólabarna? 

  

Kæri viðtakandi 

Ég heiti Fjóla Margrét Hrafnkelsdóttir og stunda meistaranám í 

menntunarfræði til M.Ed.-prófs við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. Ég er 

að safna gögnum fyrir mína rannsókn þar sem reynsla og upplifun viðmælenda 

á skólaforðun íslenskra skólabarna er skoðuð. Með gögnin að leiðarljósi verður 

leitast við að greina niðurstöður um hvort og þá hvar sé pottur brotinn þegar 

komið er að þessum mikilvæga þætti sem lengst af hefur verið hluti af 

skólakerfinu. Leiðbeinandi minn er Dr. Sigrún Harðardóttir lektor við 

Félagráðgjafadeild Háskóla Íslands (sighar@hi.is) 

Ég leita eftir aðstoð þinni vegna reynslu þinnar á viðfangsefninu með að 

óska eftir því að þú takir þátt í rýnihópnum sem ég mun sjálf stjórna. 

Þátttakendur verða beðnir um að taka þátt í samræðum, með spurningum eða 

inngripum þar sem reynsla og skoðanir viðkomandi koma fram. Markmiðið 

verður eingöngu að þátttakanedur geti rætt saman um viðfangsefnið, spurt og 

svarað spurningum hvers annars og spyrjanda. 

Rýnihópurinn kemur til með að samanstanda af 4 til 6 þátttakendum ásamt 

mér sem stjórnanda. Ég áætla 90 mínútur að hámarki í viðtal og verða þau 

hljóðrituð. Ekki þarf að hafa áhyggjur af því að hægt verði að rekja svör til 

þátttakenda. Viðtölin eru nafnlaus og fyllsta trúnaðar er heitið við afritun og 

meðhöndlun upplýsinga og gagna.  
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Ef að þú finnur til eftirsjár, vilt hætta við þátttöku eða spurningar vakna 

varðandi viðtalið að þá máttu vinsamlegast hafa samband við mig í síma 866-

6630 eða í netfangið ha160081@unak.is 

Tillögur fyrir rýnihópaviðtölin eru mánudaginn 17. febrúar kl. 17, 

miðvikudaginn 19. febrúar, fimmtudaginn 20. febrúar kl. 15, laugardaginn 22. 

febrúar kl. 10 og kl. 15 og mánudaginn 24. febrúar kl. 16. Staðsetning verði á 

Egilsstöðum. Ég áætla að hafa 2 -3 viðtöl en vil samt gefa kost á fleiri 

tímasetningum til að ná til fleirri viðmælenda. 

  

Ég hef mikinn áhuga á því að fá upplifun þína á viðfangsefninu og vona að 

góðar og líflegar umræður geti átt sér stað. Það er mikilvægt að hafa í huga að 

við getum átt misjafna reynslu og því er ekki hægt að segja að eitthvað eitt sé 

rétt og annað sé rangt. Reynsluheimur ólíkra einstaklinga getur verið misjafn 

en allur er hann jafn mikilvægur þegar heildarmyndin er skoðuð. 

Ef það eru einhverjar frekari upplýsingar eða spurningar sem þig vanhagar 

um að þá vil ég að þú hafir samband við mig.  

  

Kær kveðja með von um góðar undirtektir 

Fjóla Margrét Hrafnkelsdóttir 
Sími: 866-6630 
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Fylgiskjal 3 - Upplýst samþykki 
 
 

Egilsstaðir xx.02.2020 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í rýnihópa rannsókn um 

upplifun og reynslu af skólaforðun íslenskra skólabarna 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er dr. Sigrún Harðardóttir, lektor í 

félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands og rannsakandi er Fjóla Margrét 

Hrafnkelsdóttir nemi við meistaranám í menntunarfræði til M.Ed.-prófs 

við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. 

Markmið rannsóknarinnar er að fá upplifun og reynslu viðmælenda á 

því hverjar eru helstu ástæður skólaforðunar íslenskra skólabarna. Hvar 

pottur er brotinn í uppbyggingu skólastarfsins, kennsluháttum, aðgengi 

að sérfræðiaðstoð, endurmenntun og jafnvel einhverju sem ekki hefur 

verið rætt um sem snertir atvinnu kennarans og samneyti við íslenska 

nemendur innan veggja skólans. Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa 

ljósi á hvað liggi að baki skólaforðun íslenskra skólabarna þegar horft 

er til upplifun og reynslu viðmælenda. 

Það að taka þátt í rannsókninni felur í sér að undirritaður veitir viðtal 

um upplifun sína og reynslu. Engin önnur skuldubinding eða kvöð fylgir 

þátttöku. Áætlað er að taka 2 -3 rýniviðtöl við 6 til 10 einstaklinga og er 

staðsetning viðtalanna á Egilsstöðum í Egilsstaðaskóla. Viðtölin verða 

hljóðrituð svo rannsakanda sé unnt að vinna úr þeim. Rannsóknargögn 

verða varðveitt á öruggum stað hjá rannsakanda í læstu skjali á meðan á 

rannsókn stendur. Öllum gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 

Þátttakendum er frjálst að hætta þátttöku á hvaða stigi rannsóknar sem 

er án útskýringa eða afleiðinga. 
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Staður og dagsetning:________________________ 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að taka þátt í ofangreindri 

rannsókn 

______________________________________________ 

 


