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Útdráttur  

Meginmarkmið ritgerðarinnar var að auka þekkingu á skólaforðun barna innan 

grunnskóla á Íslandi. Ritgerðin var unnin með eftirfarandi ritgerðarspurningar í huga; 

Hvað er skólaforðun og hver er birtingarmynd hennar? Hver eru viðbrögð við skólaforðun 

á Íslandi? Hver gæti aðkoma félagsráðgjafa verið í skólaforðunarmálum?  

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er öllum börnum á aldrinum sex til 

sextán ára skylt að sækja skóla. Verði misbrestur á skólasókn barns á skólaskyldualdri skal 

skólastjórnandi tafarlaust leita úrbóta og taka ákvörðun um málið. Þegar nemandi glímir 

við skólaforðun er hann mikið fjarverandi frá skóla og á erfitt með að vera viðstaddur 

heilan skóladag. Slík fjarvera getur haft áhrif á nám nemandans sem og félagslega stöðu 

hans. Miðað við þær upplýsingar sem við höfum er vandi skólaforðunar nokkuð 

umfangsmikill hér á landi og nauðsynlegt er að bregðast við slíkum vanda sem fyrst. Erfitt 

er að átta sig á umfangi vandans hér á landi vegna misræmis í skráningu og viðmiðum. 

Umboðsmaður barna sem og aðrir hafa lagt fram ýmsar tillögur til þess að bregðast við 

skólaforðun á Íslandi. Niðurstöður ritgerðarinnar gefa til kynna að aðkoma félagsráðgjafa 

sé nauðsynleg vegna sérþekkingar hans og til þess að brúa bil milli heimilis og skóla vegna 

þess að ástæður skólaforðunar eru oft flókar, sálfræðilegar, námslegar og félagslegar. 

Félagsráðgjafi hefur í sínum störfum þekkingu til að vinna með fjölskylduna og með 

skólanum. Niðurstöður benda einnig á það að mikilvægt sé að unnið verði að því að koma 

félagsráðgjöfum inn í skólanna, til þess að stuðla að velferð og hagsmunum nemenda. Af 

niðurstöðum ritgerðarinnar má álykta að vandinn er raunverulegur í íslensku samfélagi 

og bæta þarf viðbrögð við skólaforðun hér á landi  

Hugmyndin af viðfangsefninu kviknaði eftir að höfundur fékk mikinn áhuga á 

skólafélagsráðgjöf og varð honum ljóst að skólasóknarvandi barna er mikið vandamál í 

íslensku skólakerfi og þá sérstaklega skólaforðun líkt og niðurstöður könnun 

Velferðarvaktarinnar leiða í ljós.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS-eininga lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Ritgerðin fjallar um skólaforðun barna í grunnskólum, birtingarmynd hennar og 

aðkomu félagsráðgjafa. Ástæðan fyrir því að ég valdi að skrifa um þetta efni er sú að ég 

hef mikinn áhuga fyrir börnum, unglingum og skólafélagsráðgjöf.  

  Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum, Elísabetu  Karlsdóttur, fyrir góða leiðsögn og 

ómetanlegan stuðning á önninni. Einnig vil ég sérstaklega þakka Ólínu Þorleifsdóttur fyrir 

að koma með góðar ábendingar og lesa yfir ritgerðina. Án hennar hefði þessi ritgerð ekki 

orðið að veruleika. Ég vil þakka Stefáni Má Stefánssyni fyrir að fara yfir stafsetningu og 

málfar. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu og mínum nánustu vinum fyrir skilyrðislausan 

stuðning, tillitssemi og hvatningu á meðan á skrifum stóð. 
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1 Inngangur 
Allt grunnskólastarf byggir á lögum um grunnskóla nr. 91/2008. Samkvæmt þeim er öllum 

börnum á aldrinum sex til sextán ára er skylt að sækja grunnskóla. Verði misbrestur á 

skólasókn barns á skólaskyldualdri, án nokkurra útskýringa skal skólastjórnandi leita 

lausna og taka ákvörðun um málið. Hér á landi eru ekki samræmdar skólasóknareglur á 

milli grunnskóla. Það flækir málið og gerir það að verkum að erfitt er að átta sig á umfangi 

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

Ritgerð þessi fjallar um hugtakið skólaforðun (e. school avoidance) birtingarmynd 

þess og hver aðkoma félagsráðgjafa gæti verið. Skólaforðun á við um nemanda sem er 

fjarverandi frá skóla án ástæðu og á í erfiðleikum með að vera viðstaddur heilan skóladag. 

Innan grunnskóla á Íslandi má ætla að um 1.000 börn glími við skólaforðun og sýna 

rannsóknir að um 5 – 28% nemenda muni sýna skólaforðunarhegðun einhvern tímann á 

skólagöngu sinni (Kearney, 2001). Skólaforðun hefur margvíslegar birtingarmyndir flestir 

nemendur sem eru með skólaforðun glíma ýmist við kvíða eða þunglyndi. Afleiðingar 

skólaforðunar geta orðið alvarlegar til skemmri og lengri tíma sé ekki gripið inn í með 

viðeigandi úrræðum. Hægt er að koma í veg fyrir skólaforðun með forvörnum, 

snemmtækri íhlutun og góðri samvinnu á milli heimilis og skóla. Ekki er til mikið af 

íslenskum rannsóknum sem skoða skólaforðun sérstaklega því hefur í þessari ritgerð verið 

horft til erlendra rannsókna á viðfangsefninu. Þá hafa tillögur verið settar fram til þess að 

bregðast við skólaforðun meðal annars frá umboðsmanni barna, Velferðarvaktinni, 

starfshópum og teymum Reykjavíkurborgar.  

Það sem vakti áhuga minn á skólaforðun var að ég hef alltaf haft mikinn áhuga á 

börnum og skólakerfinu. Ég fékk áhuga á starfi félagsráðgjafa innan skóla eftir að hafa 

tekið áfangann skólafélagsráðgjöf á öðru ári mínu í félagsráðgjafanáminu. Ég ákvað að 

skrifa um skólaforðun vegna þess að vandi skólaforðunar er raunverulegur í íslensku 

samfélagi, líkt og niðurstöður Velferðarvaktarinnar benda til. Ég tel að mikilvægt sé að 

skoða þennan vanda og leita lausna til þess að bregðast við skólaforðun hér á landi. Vegna 

þess þau börn sem búa við skólaforðun eru að missa af tækifærum og með því að bregðast 

ekki við vandanum er verið að brjóta á þeirra mannréttindum.  

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. Í kafla tvö er umfjöllun um kenningar sem að 

félagsráðgjafi getur nýtt sér í sínu starfi innan grunnskóla, en þær kenningar eru 
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kerfiskenningin og vistfræðikenningin. Í kafla tvö er fjallað um fræðilegan bakgrunn 

skólaforðunar. Í kafla þrjú er umfjöllun um hugtakið skólaforðun, birtingarmynd þess, 

áhættuþætti og afleiðingar. Í kafla þrjú er fjallað um skólasókn barna og skráningu 

fjarvista, úrræði og inngrip gegn skólaforðun ásamt umfjöllum um tillögur til þess að 

bregðast við skólaforðun. Í kafla fjögur er fjallað um löggjöf sem snýr að skólasókn barna 

ásamt umfjöllun um félagsráðgjöf og aðkomu skólafélagsráðgjafa. Í kafla fimm er fjallað 

helstu niðurstöður ritgerðarinnar ásamt umræðu um þær. Þegar talað er um foreldra í 

þessari ritgerð er átt við um þá aðila sem fara með forsjá barns.  

1.1 Markmið ritgerðar og rannsóknarspurningar  

Viðfangsefni ritgerðarinnar er skólaforðun barna í grunnskólum, birtingarmynd þess og 

aðkoma félagsráðgjafa í slíkum málum. Meginmarkmið ritgerðarinnar var að auka 

þekkingu á skólaforðun barna innan grunnskóla hér á landi. Leitast verður eftir því að 

svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvað er skólaforðun og hver er birtingarmynd hennar?  

2. Hver eru viðbrögð við skólaforðun á Íslandi?  

3. Hver gæti aðkoma félagsráðgjafa verið í skólaforðunarmálum?  

Með þessari ritgerð vil ég auka þekkingu á skólaforðun og gera grein fyrir mikilvægi 

góðrar skólasóknar og hvernig fjarvera barns í grunnskóla getur leitt til alvarlegrar 

skólaforðunar og félagslegra vandkvæða seinna meir. Þá er mikilvægt að varpa ljósi á 

mikilvægi þess að starfandi félagsráðgjafi sé innan grunnskóla, en í lögum um grunnskóla 

(nr. 91/2008) er ekki gert ráð fyrir að félagsráðgjafi starfi innan skólanna.  

Við gagnaöflun var stuðst við fyrirliggjandi gögn, ýmist lög og reglugerðir, skýrslur, 

þingsályktanir, frumvörp, ritrýndar greinar úr fræðiritum og fyrri rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á sviðinu á síðustu árum. 
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2 Kenningar og staða þekkingar  
Í kaflanum verður fjallað um þær kenningar sem að félagsráðgjafi gæti stuðst við í starfi 

sínu innan skólans. Að lokum verður fjallað um fyrri rannsóknir á skólaforðun.  

2.1 Kerfiskenningar 

Ludvig Von Bertalanffy, heimspekingur og líffræðingur er einn helsti frumkvöðull 

kerfiskenninga (e. system theory). Áhersla kerfiskenninga er að skoða einstaklinga í heild 

sinni út frá umhverfi þeirra. Kerfiskenningar gera ráð fyrir að margir þættir hafi áhrif á 

stöðu, líðan og hegðun einstaklinga (Healy, 2014). Samkvæmt kerfiskenningum er erfitt 

að skilja einstaklinginn án þess að líta á umhverfið í kringum hann og má þá líkja þessu við 

kerfi mannslíkamans, þegar að eitt kerfi bregst þá hefur það áhrif á önnur nærliggjandi 

kerfi (Bertalanffy, 1971). Kerfiskenningar leggja áherslu á að skoða einstaklinga út frá 

félagslegum þáttum ásamt því að skoða innri persónu og hvernig þættirnir hafa áhrif á 

einstaklinginn sjálfan (Payne, 2005). Samkvæmt sjónarhorni kerfiskenninga er hver og 

einn einstaklingur hluti af mörgum kerfum sem síðan eru hluti af mörgum undirkerfum 

sem hafa áhrif hvort á annað. Dæmi um slík kerfi getur verið fjölskylda sem að myndar 

fjölskyldukerfi það er mörg undirkerfi sem geta aðgreint sig og stjórnað aðgengi annarra 

meðlima í þau. Þessi kerfi geta verið til dæmis systkinakerfi, makakerfi eða barna- og 

foreldrakerfi (Healy, 2014). Út frá sjónarhorni kerfiskenninga má sjá að ef breyting verður 

hjá einum meðlimi innan kerfisins getur það haft áhrif á virkni kerfisins í heild sinni. Ef litið 

er til fjölskyldukerfisins þar sem  fötlun eða önnur veikindi eru til staðar hjá einum meðlimi 

innan fjölskyldukerfisins getur það haft áhrif á allt fjölskyldukerfið (Healy, 2014).  

Kerfiskenningar eru oft notaðar í félagsráðgjöf þar sem þær skoða bæði einstaklinginn 

sem og félagsleg áhrif og afleiðingar á líf þess (Healy, 2014). Heildarsýn byggist á sömu 

hugmyndafræði og kerfiskenningar, þar er skoðað hvaða áhrifaþættir eru í umhverfi 

einstaklingsins. Þessir áhrifaþættir geta komið frá einstaklingnum sjálfum, frá fjölskyldu 

og því skólaumhverfi sem hann tilheyrir. Félagsráðgjafar hafa ætíð heildarsýn að 

leiðarljósi í vinnu þegar unnið er með skjólstæðingum. Markmið þeirra er að skoða hver 

áhrifin frá utanaðkomandi þáttum eru á einstaklinginn sjálfan (Beckett og Taylor, 2019; 

Farley, Smith og Boyle, 2012). 
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2.2 Vistfræðikenning Bronfenbrenner   

Uri Bronfenbrennar, bandarískur sálfræðingur setti fram vistfræðikenninguna (e. 

ecological theory) á áttunda áratug síðustu aldar. Hann skoðaði samspil á milli einstaklings 

og umhverfis hans í þroskaferlinum. Kenningar Bronfenbrenner útskýra hvernig þroski 

einstaklinga er mótaður af mismunandi þáttum, það er bæði innri og ytri þáttum sem geta 

haft áhrif á þroskaferil einstaklings. Þá skoða kennningar Bronfenbrenner þau félagslegu 

áhrif sem hafa áhrif á líf og líðan einstaklings. Dæmi um félagsleg áhrif geta verið frá 

skólanum, samfélaginu eða frá foreldrum (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner og 

Morris, 1998).  

Samkvæmt vistfræðikenningu Bronfenbrenner verður þroskaferli barns fyrir áhrifum 

frá fimm kerfum í umhverfi þess, kerfin eru eftirfarandi; nærkerfi (e. microsystems), 

miðkerfi (e. mesosystems), stofnanakerfi (e. exosystems), heildarkerfi (e. macrosystems) 

og lífkerfið (e.chrinosystems). Vistfræðilíkan Bronfenbrennar er  líkt og fimm laga hringur 

sem að útskýrir sálfélagslegan þroska, en til þess að skilja bæði hegðun og sálfélagslegan 

þroska einstaklinga þarf að skoða samspil allra kerfa (Bronfenbrenner, 1979; 

Bronfenbrenner og Evans, 2002). Vistfræðikenning Bronfenbrenner gerir ráð fyrir að 

kerfin fimm umkringi einstaklinginn og fjölskyldu hans. Vistfræðikenningin nær yfir þróun 

og tengsl einstaklingsins við kerfin í kringum hann og skoðar þau gagnkvæmu áhrif sem 

að kerfin hafa á hvort annað (Healy, 2014).  

Kenning Bronfenbrenner raðar upp kerfunum innan vistfræðilíkansins eftir nálægð 

þeirra við einstaklinginn sjálfan. Kerfið sem stendur næst  einstaklingnum er kallað 

nærkerfi og vísar það til nánasta umhverfis einstaklings. Ef við skoðum nánasta umhverfi 

barns í skóla eru það er foreldrar, systkini, vinir, skólafélagar og kennarar. Miðkerfið nær 

til allra skipulagðra formgerða líkt og skóla, tómstunda eða atvinnu einstaklinga ásamt því 

að ná yfir öll samskipti innan nærkerfisins. Kenningar Bronfenbrenner leggja áherslu á að 

nærkerfið og miðkerfið nái að tengjast saman þar sem mikilvægt er að hafa góð og örugg 

samskipti á milli foreldra og skóla þannig að aðlögun og námsframvinda barns verði góð 

(Bronfenbrenner, 1986). Innan stofnanakerfisins eru þær stofnanir sem geta haft áhrif á 

líf og þroska barns án þess að vera í beinum samskiptum við það sjálft. Stofnanir eins og 

heilbrigðisstofnanir, skólakerfið, félagslegar stofnanir og vinnustaður foreldra. Innan 

þessara stofnana eru teknar ákvarðanir sem varða barnið sjálft en krefjast ekki beinnar 
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þátttöku barnsins (Bronfenbrenner, 1979). Heildarkerfið er ysta lagið sem að umkringir 

öll kerfin og inniheldur þætti líkt og menningu samfélagsins, gildismat, stjórnkerfið, lög, 

reglur og viðhorf. Allir þessir þættir hafa áhrif á aðstæður og þroska í nærkerfunum. 

(Bronfenbrenner, 1979).  Lífkerfið nær þvert yfir öll hin kerfin og yfir þær breytingar sem 

að verða í lífi barns. Því lengur sem áhrifin eru til staðar því meiri áhrif getur það haft á 

þroska barnsins. Dæmi um slíkar breytingar og áhrif á þroska barns eru m.a. unglingsárin, 

fjölskyldugerð og efnahagsleg staða (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner, 1994; 

Sudbury, 2010).  

 Mikilvægt er því að taka tillit til allra líffræðilega þátta hjá barni þar sem að þeir geta 

haft áhrif á jafnvægi kerfanna (Brendtro, 2006). Bronfenbrenner telur það vera tákn um 

heilbrigða vistfræði (e. healthy ecology) ef að öll ofangreind kerfi ná að virka saman og 

eru í góðu jafnvægi (Brendtro, 2006). Gott er því að styðjast við vistfræðikenningu í 

félagsráðgjöf og í vinnu með skjólstæðingum þar sem að kenningin skoðar hvernig 

umhverfið og einstaklingurinn hefur áhrif á hvort annað. 

2.3 Fræðilegur bakgrunnur  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar hérlendis á skólaforðun en nokkuð mikið er til af 

erlendum rannsóknum. Samkvæmt skýrslu Reykjavíkurborgar sem kom út árið 2017 lágu 

ekki fyrir nákvæmar tölur um þann fjölda barna sem glímdi við skólaforðun hér á landi 

(Reykjavíkurborg, 2017). Samkvæmt niðurstöðum PISA könnunarinnar frá árinu 2015 

voru 4 – 5 % nemenda sem höfðu verið fjarverandi heilan skóladag tveimur vikum fyrir 

könnunina. PISA Könnunin náði til allra 15 ára nemenda í íslenskum grunnskólum. Í PISA 

könnuninni voru skólastjórnendur spurðir út í að hversu miklu leiti þeir töldu fjarveru 

nemanda vera vandamál innan skólans og og töldu 17,5 % þeirra fjarveru nemenda vera 

að einhverju leyti vandamál og aðrir töldu hana vera mikið vandamál. Af þessum 

niðurstöðum mætti túlka ákveðnar vísbendingar um skólasóknarvanda nemenda hér á 

landi á þeim tíma (Menntamálastofnun, 2015).  

Í byrjun árs 2019 kom út könnun á vegum Velferðarvaktarinnar sem framkvæmd var 

af fyrirtækinu Maskínu. Út frá niðurstöðum könnunarinnar er hægt að meta umfang 

skólaforðunar hér á landi. Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að um 1.000 börn á 

skólaskyldualdri glíma við skólaforðun sem er um 2,2% nemenda. Meginmarkmið 

könnunarinnar var að afla upplýsinga um skólasókn og skólaforðun nemenda. Tilgangur 
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könnunarinnar var að safna saman upplýsingum frá skólastjórnendum sem geta nýst við 

stefnumótun varðandi málefni barna. Umboðsmaður barna telur niðurstöður 

könnunarinnar vera nauðsynlegt innlegg í umræðu er varðar stöðu barna í íslensku 

samfélagi en mikill skortur er á upplýsingum um umfang vandans.  (Umboðsmaður barna, 

2019 – a).  

Könnun Velferðarvaktarinnar (2019) var lögð fyrir skólastjórnendur í öllum 

grunnskólum landsins alls svöruðu 135 skólastjórnendur af þeim 172 sem að haft var 

samband við svarhlutfallið var því 78,5%. Spurt var út í þá þætti sem skólastjórnendur 

töldu vera helstu ástæður fyrir skólaforðun nemenda. 76% skólastjórnenda töldu helstu 

ástæðurnar vera tilfinningalegir erfiðleikar eins og kvíði og þunglyndi. Aðrar ástæður fyrir 

skólaforðun voru; erfiðar aðstæður á heimili (29,3%), skortur á stuðningsúrræðum fyrir 

nemendur (14,1%), erfiðleikar í félagslegum aðstæðum (9,1%), námserfiðleikar (7,1%) og 

vímuefnavandi (2,0%). Í niðurstöðum kom líka fram að um 79% skólastjórnenda fannst 

leyfisóskir foreldra vegna fría hér á landi og erlendis á skólatíma hafa aukist á síðustu árum 

og rúmlega helmingur skólastjórnenda sögðu að leyfisóskir hafi aukist mikið. Þá kom fram 

að um 47% skólastjórnenda töldu þessa fjarveru nemenda koma mjög mikið eða fremur 

mikið niður á námsframvindu þeirra. Þá sögðu rúmlega 74% skólastjórnenda að foreldrar 

hafi of miklar heimildir til þess að óska eftir leyfi frá skólasókn fyrir börnin sín. Þá svöruðu 

79% skólastjórnenda að þeir væru fremur eða mjög hlynntir því að sett verði á laggirnar 

opinber viðmið hvað varðar fjölda daga um leyfisveitingar vegna fría sem eru á skólatíma 

barns, en 90% skólanna hafa ekki sett sér þau viðmið. Samkvæmt niðurstöðum eru 83% 

af skólunum með viðmið eða verklag sem skólinn grípur til þegar upp koma tilvik um 

skólaforðun  hjá barni. Skólinn er þá í samvinnu við ýmsa aðila eins og foreldra, barnið 

sjálft, félagsþjónustuna, barnavernd, heilsugæsluna og BUGL. Tæp 70% skólastjórenda 

telja það vera fremur eða mjög nauðsynlegt að samræma fjarvistarskráningu nemenda 

um allt land svo hægt sé að meta umfang skólaforðunar á Íslandi. Skólastjórnendur voru 

spurðir um áætlaðan fjölda barna í sínum skóla sem bæru merki um skólaforðun. Um 

25,4% skólastjórnenda töldu það vera tvö til þrjú börn innan síns skóla. Þá töldu um 11,5% 

skólastjórnenda það vera fleiri en tíu börn innan síns skóla. Spurt var út í hversu mikið eða 

lítið vandamál skólastjórnendur töldu skólaforðun vera í þeirra skóla töldu 27,2%  

vandamálið vera í meðallagi, 17,6% að vandamálið væri fremur mikið og 1,6% töldu það 

vera mjög mikið. Í skriflegum svörum skólastjórnenda kom fram að þeirra upplifun væri 
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sú að foreldrar bæru ekki virðingu fyrir skólaskyldu barna sinna og að þeir gæfu ef til vill 

börnum sínum leyfi í stað þess að aðstoða barnið sitt við að takast á við þá þætti sem 

valda því að barnið á í erfiðleikum með skólasókn (Velferðarvaktin, 2019). 

Ef skoðaðar eru niðurstöður rannsókna þar sem nemendur glíma við skólaforðun eða 

hafa fengið meðferð við henni má sjá að flestir glíma við kvíða og þunglyndi. Ásamt því að 

glíma við félagsfælni og aðskilnaðarkvíða. Þá hafa niðurstöður rannsókna leitt það í ljós 

foreldrar þeirra barna sem eru með skólaforðun séu líklegri til þess að vera með kvíða og 

þunglyndi heldur en aðrir foreldrar. Einnig eru þeir foreldrar sem eiga börn með 

skólaforðun líklegri til þess að vera utan vinnumarkaðar eða með lægri tekjur. Þá er einnig 

algengt að börn þessara foreldra standi sig verr í skóla (Mcshane, Walter og Rey, 2001; 

Ingul, Klöckner, Silverman, Nordahl, 2012; Bahali, Tahiroglu, Avci og Seydaoglu, 2011).  

Rannsóknir og greining (ICRA) hafa reglulega kannað hegðun og líðan barna. Í nýlegri 

skýrslu þeirra kemur fram að þeim ungmennum sem finna fyrir tilfinningalegum 

erfiðleikum eins og kvíða og þunglyndi hefur fjölgað töluvert. Niðurstöður skýrslunnar 

sýna fram á að aukningin sé meiri á meðal stúlkna. Þessi þróun er áhyggjuefni og virðist 

vera samspil á milli margra þátta (Reykjavíkurborg, 2017). Erlendar rannsóknir hafa 

skoðað þá þætti sem geta haft áhrif á hvers vegna barn forðast að mæta í skólann eða 

sækist í það að vera heima. Niðurstöður þeirra rannsókna sýna að slíkir þættir eru meðal 

annars erfiðleikar nemanda í samskiptum við kennara og jafnaldra sína og að barn vill 

forðast staði eða hluti sem að vekja upp streitu og óþæginleg líkamleg einkenni (Chitiyo 

og Wheeler, 2006; Kearney og Bensaheb, 2006; Kearney og Albano, 2007; Lauchlan, 2003; 

Nuttall og Woods, 2013). 

Í rannsókn Kearney og Albano (2007) kemur fram að fjarvera nemanda frá skóla innan 

við níu daga á ári valdi ekki miklum skaða á námsárangri þess og félagslegu stöðu hans. Ef 

fjarvistir fara upp í tíu til sautján daga er litið á slíka fjarveru alvarlegum augum og er 

nemandinn í aukinni hættu hvað varðar nám sitt og félagslega stöðu. Ef fjarvera nemenda 

er meiri en átján dagar þá er um að ræða verulega hættu á því að bæði námsárangur 

nemandans og félagsleg staða hans sé í hættu. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

skammtímaafleiðingar skólaforðunar geti valdið slæmum námsárangri barns og valdið 

vandamálum innan fjölskyldunnar og í félagslegum samskiptum við jafnaldra (Last og 

Strauss, 1990; Naylor, Staskowski, Kenny og King, 1994). Á meðan langtíma afleiðingar 
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geta verið skertir atvinnumöguleikar, brotthvarf úr námi og áhættuhegðun (Kearney og 

Bensaheb, 2006). Þá hefur komið fram að skólaforðun hefur áhrif á námsárangur barns, 

ástundun hans og líðan. Ásamt því að hafa áhrif á félagslegan þroska barnsins. 

Niðurstöður rannsókna sýna einnig að þörf er á fjölskylduráðgjöf ásamt markvissu inngripi 

innan skólans (National Educational Psychological Service, 2015; Wimmer, 2013; Bahali, 

Tahiroglu, Avci, Seydaoglu, 2011; Kearney og Albano, 2007; Ladwig og Khan, 2007; Berg 

og Nurtsen, 1996).  

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að 5 til 28% nemenda geta einhvern tímann á 

skólagöngu sinni sýnt einkenni skólaforðunar (Kearney, 2001). Á meðan að aðrar 

rannsóknir sem skoðað hafa algengi skólaforðunar sýna fram á að tíðnin hefur verið 

mismunandi í gegnum árin (Baker og Wills, 1978; Grannel de Aldaz, Vivas, Gelfand og 

Feldman, 1984; Stickney og Miltenberger, 1988). Gera má ráð fyrir að munurinn sé 

tilkominn vegna mismunandi notkunar eða skilgreiningu á hugtakinu (Last og Francis, 

1988). Samkvæmt Kearney er er algengasti aldur barns sem glímir við skólaforðun  á bilinu 

tíu til þrettán ára. Erlendar rannsóknir hafa skoðað hvort skólaforðun sé algengari á meðal 

stráka eða stelpna og eru niðurstöður þeirra rannsókna mismunandi (Kearney og 

Bensaheb, 2006; Last og Francis, 1988). Í eldri rannsókn Kearney (2001) kemur fram að 

ekki sé munur á milli kynja. Eldri rannsóknir sýna að skólaforðun sé mun algegnari hjá 

strákum (Baker og Wills, 1978; Berg, 1970; Last, Francis, Hersen, Kazdin og Strauss, 1987) 

á meðan að aðrar eldri rannsóknir benda á að skólaforðun sé algegnari hjá stelpum 

(Gittelman-Klein og Klein, 1980; Nichols og Berg, 1970). Í nýlegri rannsókn Kearney og 

Albano kemur fram að skólaforðun sé jafn algeng á meðal stráka og stelpna og geti slík 

hegðun átt sér stað á hvaða aldri sem er hjá barni (Kearney og Albano, 2007). 

Samkvæmt niðurstöðum íslenskra rannsókna síðastliðin ár þarf að auka aðkomu 

fagfólks innan grunnskóla og þar á meðal félagsráðgjafa (Guðbjörg Ólafsdóttir og Berglind 

Rós Magnúsdóttir, 2017; Skúli Helgason o.fl., 2017; Snæfríður Björgvinsdóttir og Anna -

Lind Pétursdóttir, 2014). Í niðurstöðum rannsóknar Skóla- og frístundráðs 

Reykjavíkurborgar (2017) kemur fram að kennarar þurfa oft að takast á við bæði erfið 

samskipti við foreldra og erfið hegðunarvandamál hjá nemanda. Einnig hafa félagsleg 

vandamál í fjölskyldu nemandans áhrif. Rannsóknin leiddi í ljós að kennurum skortir 

aðstoð til að geta unnið slík mál og óska þeir eftir því að fjölgað verði sérfræðingum innan 
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grunnskólanna. Í kjölfar niðurstaðna úr fyrrnefndri rannsókn hefur starfshópur Skóla- og 

frístundaráðs Reykjavíkurborgar sett fram tillögur um að fjölga þurfi fagfólki innan 

grunnskóla. Starfshópurinn leggur til að ráðnir verði inn til starfa fleiri félagsráðgjafar, 

náms- og starfsráðgjafar og annað fagfólk sem hafi sérþekkingu á börnum og þeirra 

þroska. (Skóla- og frístundaráð Reykjavíkurborgar, 2017). Þá sýna rannsóknir að aðkoma 

skólafélagsráðgjafa hefur góð áhrif á líðan og námsframvindu nemanda. Einnig kemur 

fram að skólafélagsráðgjafar hafa hæfni og þekkingu til að geta veitt einstaklingum og 

hópum þá ráðgjöf og stuðning sem þeir þarfnast (Iachini, Buettner, Anderson-Butcher og 

Reno, 2013; Stone, Shields, Hilinski og Sanford, 2013).    

Niðurstöður rannsóknar Sigrúnar Harðardóttur og Þorláks Helga Helgason sýna fram 

á að nauðsynlegt sé að bæta við fleiri fagstéttum inn í  grunnskóla sem að hafa bæði 

fagmenntun og reynslu til þess að geta greint hvaða orsakir eru að valda erfiðleikum í 

námi barns og hegðunarvanda þess (Sigrún Harðardóttir og Þorlákur Helgi Helgason, 

2019). Í rannsókn sem kannaði viðhorf starfsfólk skóla og hvernig það hefði áhrif á 

verkferli skólans, þá leiddu niðurstöður þeirrar rannsóknar í ljós að mikilvægt er að 

starfsfólk skólans fái þjálfun til að þekkja og bera kennsl á fyrstu ummerki skólaforðunar 

(Armstrong, Brown, Brindley, Coreil, McDermott, 2011). Þá sýna niðurstöður bandarískra 

rannsókna að starfsfólk skóla höfðu takmarkaða þekkingu á skólaforðun. Því sé 

nauðsynlegt að bæta þekkingu á viðfangsefninu þannig að hægt sé að bregðast rétt við 

(Foy, 2018). Kearney og Bates (2005) skoðuðu hvað hentaði best til að greina og meta 

skólaforðun hjá barni. Niðurstöður þeirra leiddu það í ljós að gagnlegast væri að notast 

við staðlaða viðtalsramma, spurningalista, fylgjast með hegðun barns og ræða við 

kennara ásamt því að skoða skólasókn barnsins. 
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3 Skólaforðun  
Í þessum kafla verður fjallað um skilgreiningu skólaforðunar, áhættuþætti og 

birtingarmynd þess. Að auki verður fjallað um afleiðingar skólaforðunar, skólasókn og 

skráningu fjarvista barna ásamt umfjöllum um úrræði og leiðir til úrbóta á Íslandi.  

3.1 Skilgreining skólaforðunar  

Með hugtakinu skólaforðun (e. school avoidance) er átt við um nemanda sem annað hvort 

neitar að mæta í skólann eða er mikið fjarverandi án þess að hafa góða og gilda ástæðu. 

Nemandinn á þá einnig í erfiðleikum með að vera viðstaddur heilan skóladag (Kearney og 

Bensaheb, 2006). Þessar fjarvistir nemanda frá skóla geta verið endurteknar og geta verið 

til lengri eða styttri tíma (Kearney, 2008). Talið er að um 80% nemenda eigi einhvern 

tímann á sinni skólagöngu í erfiðleikum með að aðlagast skólanum og að mæta í skólann. 

Oftast er það til styttri tíma og ná foreldrar eða starfsfólk skólans að hafa áhrif á þessa 

þætti þannig  að barnið heldur áfram að mæta í skólann (Kearney, 2001). Vandinn getur  

orðið meira krefjandi fyrir aðra nemendur og að lokum orðið að flóknu vandamáli eins og 

skólaforðun (Khan, Ladwig og Weisman, 2006). Ladwig og Khan (2006) sýndu fram á að 

hegðun skólaforðunar getur  sprottið upp hjá barni ýmist eftir helgar, frí eða löng veikindi. 

Þá geta einkenni líkt og kvíði sem og önnur líkamleg einkenni komið upp nóttina fyrir eða 

um morguninn þegar barnið á að mæta til skóla. Einnig geta komið upp margskonar 

hegðunarvandamál eins og grátur, öskur, neitun eða jafnvel líkamleg vangeta barns við 

að koma sér upp úr rúmi og mæta í skóla. Þá kom einnig fram að því lengur sem barn er 

utan skóla því erfiðara er fyrir það að mæta aftur í skólann.  

Í gegnum tíðina hafa ýmis hugtök verið notuð til þess að skýra hvers vegna nemendur  

forðast að mæta í skólann eða eru mikið fjarverandi frá skóla. Fræðimönnum hefur þó 

gengið erfiðlega að sammælast um hugtakanotkun varðandi skólaforðun. Eftirfarandi 

hugtök hafa meðal annars verið notuð um málefnið, skólafælni (e. school phobia), 

skólaforðunarhegðun (e.school refusal behaviour), aðskilnaðarkvíði (e. speration 

anxiety), langvarandi fjarvera (e. chronic non attendance) og skróp (e. truancy) (Chitiyo 

og Wheeler, 2006). Þá hafa Kearney, Lemos og Silverman (2004) bent á að misræmi í 

hugtakanotkun geti haft í för með sér slæm áhrif á fræðilega umfjöllun og telja mikilvægt 

að auka samræmi á milli fræðimanna og fræðilegrar áherslu. Í þessari ritgerð verður 
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eingöngu fjallað um hugtakið skólaforðun en ekki annan vanda sem nemendur glíma við 

í skólum.  

Búið er að aðgreina hugtökin skólaforðun og skróp frá hvort öðru þar sem að þessi 

tvö hugtök hafa ólíka merkingu í sjálfu sér. Þegar nemandi er að skrópa er um að ræða 

reglulegar fjarvistir frá skóla sem eru nær oftast án leyfis og er því skróp alla jafna fjarvist 

sem foreldrar nemandans vita ekki af (Lawrence, Dawson, Houghton, Goodsell og Sawyer, 

2019). Þegar nemandi er með skólaforðun á hann gjarnan í erfiðleikum með að mæta í 

skólann og er jafnvel mikið fjarverandi frá skóla vegna tilfinningalegra erfiðleika (e. 

emotional difficulities). Megin munurinn á þessum hugtökum er því sá að nemandi með 

skólaforðun getur ekki með neinu móti mætt í skólann á meðan að nemandi sem að 

skrópar vill ekki mæta í skólann (Thambirajah, Gradison og Hayes, 2008). 

Til eru ýmsir matslistar til að meta líðan barns sem glímir við skólaforðun. Kearney og 

Albano þróuðu matslista sem skoðar hvaða ástæður liggja að baki hjá nemanda sem glímir 

við skólaforðun. Nýjasta útgáfa matslistans samanstendur af 24 spurningum og hefur 

matslistinn verið aðlagaður og þýddur yfir á íslensku af sálfræðingnum Margréti Birnu 

Þórarinsdóttur. Með því að svara spurningum matslistans er verið að komast að því hvort 

nemandi falli undir einn eða fleiri flokka og greina ástæður vandans. Í matslistanum er 

meðal annars spurt um hversu oft barni líði illa í skólanum og hversu oft viðkomandi 

forðast að mæta í skólann vegna vanlíðunar, hversu oft það forðist börnin í skólanum 

miðað við önnur börn á sínum aldri og hversu oft barnið neitar að mæta í skólann vegna 

þess að það er skemmtilegra að gera eitthvað annað heldur en að vera í skólanum 

(Kearney og Albano, 2007). Hægt er að notast við fleiri tæki líkt og ESTER mælitækið sem 

er notað til þess að meta áhættu- og verndandi þætti hjá börnum sem er hætt við að þróa 

með sér frávikshegðun eins og til dæmis skólaforðun. Hægt væri að notast við virknimat 

sem eru aðferðir atferlisgreiningar. Virknimat er gagnreynd og kerfisbundin aðferð til að 

skoða þætti í umhverfi barns sem getur haft áhrif á erfiða hegðun þess. Virknimat getur 

hjálpað til við að greina orsök hegðunar hjá barni og setja fram einstaklingsmiðaða 

stuðningsáætlun (Reykjavíkurborg, 2017).  
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3.2 Áhættuþættir og birtingarmynd skólaforðunar  

Skólaforðun getur birst mismunandi milli nemenda stundum með endurteknum 

fjarvistum eða seinkomu nemanda. Nemandi getur verið fjarverandi til lengri eða 

skemmri tíma og lætur sig oft hverfa frá skóla um miðjan dag. Ef um  endurtekna hegðun 

er að ræða glímir nemandinn trúlega við skólaforðun. Hegðunin getur litast af kvíða fyrir 

því að mæta í skólann ásamt beiðnum til foreldra um frí frá skóla (Kearney og Bensaheb, 

2006; Kearney og Albano, 2007). Sá hópur sem glímir við skólaforðun er nokkuð jafn að 

kynjaskiptingu. Algengast er að börn á aldrinum 10 til 13 ára glími við skólaforðun. Einnig 

er algengt að börn sýni skólaforðunarhegðun í byrjun skólagöngu sinnar og síðan við 14 

til 15 ára aldur (Kearney og Bensaheb, 2006).  

Ástæður þess að börn glíma við skólaforðun eru margvíslegar og þarf að skoða hvert 

tilvik fyrir sig, út frá bæði barninu sjálfu og fjölskyldu þess. Þar að auki þarf að skoða 

tilvikin út frá félagslegu samhengi það er líðan barns í skólanum, félagsfærni, námsgetu 

og öðrum þáttum sem að geta haft einhver áhrif á umhverfi barnsins og fjölskyldu þess 

(Egilsstaðaskóli, 2019; Kearney, 2008). Sigrún Harðardóttir og Þorlákur Helgi Helgason 

benda á það að þau börn sem alin eru upp við misbrest í uppeldi eru líklegri til þess eiga í 

hættu á að falla úr námi eða stunda nám sitt illa (Sigrún Harðardóttir og Þorlákur Helgi 

Helgason, 2019). Talið er að fátækt og slök félagsleg staða einstaklings geti haft áhrif á 

menntun og þátttöku nemanda í skólastarfinu (Lister, 2004).   

Sálfræðingurinn Mary B. Wimmer hefur flokkað ástæður fyrir því að börn forðist það 

að mæta í skólann til lengri eða skemmri tíma. Hún flokkar þá einstaklinga sem glíma við 

skólaforðun í fjóra hópa, þar er sjónum beint að hegðun skólaforðunar og ástæðu fyrir 

henni í staðin fyrir að  flokka eftir tilfinningalegum erfiðleikum líkt og kvíða og þunglyndi. 

Fyrsti hópurinn mætir ekki í skólann vegna tilfinningalegra erfiðleika. Annar hópurinn 

mætir ekki í skólann til þess að forðast ákveðnar aðstæður. Þriðji hópurinn mætir ekki í 

skólann til þess að fá athygli frá fjölskyldu eða frá öðrum í umhverfi sínu. Fjórði hópurinn 

mætir ekki í skólann vegna þess að aðrir staðir eru áhugaverðari (Wimmer, 2013). 

Kearney þróaði þverfaglegt líkan sem að skiptir skólaforðun upp í þrjú stig eftir alvarleika. 

Á fyrsta stigi er vandi barns á byrjunarstigi, einkenni skólaforðunar ekki sýnileg og vandinn 

ekki talinn vera mjög alvarlegur. Áhættuþættir í námi barns og heimilisaðstæðum eru fáir 

og getur starfsfólk innan skólakerfisins metið nemandann. Á fyrsta stigi upplifa nemendur 
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oft kvíða fyrir skólanum og eru með væga hegðunarerfiðleika (e. disruptive behaviour). 

Kearney telur að þarna sé mikið um vandamál sem tengjast námi eða fjölskyldu barnsins. 

Á öðru stigi byrjar nemandi oft  að vera mikið fjarverandi án vitneskju foreldra sinna. 

Kearney telur að á þessu stigi séu nemendur með slæma aðlögunarhæfni gagnvart 

skólanum (e. adjustment problems). Skólasókn nemanda er ekki góð og skoða þarf þá 

þætti sem að geta haft áhrif á hegðunina. Á þriðja stiginu er fjarvera nemandans farin að 

vera viðvarandi og getur barnið upplifað kvíða fyrir því að mæta í skólann og gæti farið að 

sýna erfiða hegðun í skólanum. Þá er fjarveran farin að hafa mikil og neikvæð áhrif á 

námsframvindu barnsins og telur Kearney að nemendur á þessu stigi geti farið að dragast 

aftur úr í náminu (Kearney, 2008).  

Þeir nemendur sem glíma við skólaforðun upplifa oft innri og ytri einkenni sem geta 

haft mikil áhrif á þá. Innri einkennin eru tilfinningalegir erfiðleikar sem geta komið fram í 

formi kvíða og/eða þunglyndis. Einnig getur borið á þreytu, ótta og ýmsum líkamlegum 

kvörtunum líkt og höfuðverkjum, magaverkjum, skjálfta og ógleði (Keraney og Bensaheb, 

2006; Kearney og Albano, 2007). Ytri einkenni birtast í hegðun líkt og skapofsaköstum, 

reiði, gráti og öskrum. Barnið neitar að fylgja fyrirmælum og fer gjarnan að heiman eða 

úr skóla. Þessi ytri einkenni geta birst í endurteknum hegðunarerfiðleikum barns á 

morgnanna í þeim tilgangi að forðast skólann og geta veikindadagar barnsins verið margir. 

Þessir hegðunarerfiðleikar barns geta staðið yfir í lengri tíma. Oftast gefur barnið sig á 

endanum og fer í skólann með samkomulagi og jafnvel hótunum. Þegar þessir erfiðleikar 

hafa staðið yfir í nokkrar vikur og upp í eitt skólaár er talað um bráða skólaforðun en þegar 

erfiðleikarnir hafa staðið yfir frá einu skólaári upp í tvö skólaár er talað um langvinna 

skólaforðun (Kearney og Bensaheb, 2006; Keraney og Albano, 2007, Maynard o.fl., 2015). 

Önnur einkenni sem getur borið á eru léleg sjálfsmynd barns gagnvart námi, barnið 

forðast félagslegar aðstæður og hefur áhyggjur af frammistöðu sinni. Hafa þarf í huga að 

aðstæður barna eru mismunandi og geta oft á tíðum verið flóknar. Því er óraunhæft að 

alhæfa um hvers vegna barn glímir við skólaforðun (Chitiyo og Wheeler, 2006; Kearney 

og Bensaheb, 2006; Kearney og Albano, 2007; Lauchlan, 2003; Nuttall og Woods, 2013). 

Viðbrögð frá foreldrum, fagfólki eða öðrum sem að vinna með börn skipta miklu máli 

þegar kemur að alvarlegri skólaforðun. Fræðimennirnir Wimmer (2013) og Ladwig og 

Khan (2007) hafa bent á mikilvægi þess að foreldrar og starfsfólk skólans þekki 
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hættumerki skólaforðunar og hvernig hún getur birst hjá barni. Þeir benda jafnframt fram 

á það að mikilvægt sé að bregðast hratt við vanda sem þessum. 

3.3 Afleiðingar skólaforðunar  

Afleiðingar skólaforðunar geta verið margvíslegar og geta orðið alvarlegar og haft víðtæk 

áhrif á einstaklinginn seinna meir. Afleiðingarnar geta þá verið til lengri eða skemmri tíma. 

Skammtíma afleiðingarnar geta meðal annars verið að ýmsir erfiðleikar tengdir streitu  hjá 

barni, léleg eða versnandi námsstaða barns og námserfiðleikar. Barnið getur orðið  

félagslega einangrað og hefur það áhrif á félagslegan þroska þess. Þá má nefna að auknar 

líkur eru á því barnið sýni einhverskonar áhættuhegðun og getur myndast mikil togstreita 

og jafnvel átök innan fjölskyldunnar. Þetta getur haft áhrif á daglega virkni fjölskyldunnar 

meðal annars vegna aukins kostnaðar þess að foreldrar séu mikið frá vinnu. 

Langtímaafleiðingarnar geta verið að viðkomandi getur búið við slæma fjárhagslega stöðu 

vegna minni möguleika á frekari menntun og hefur það sömuleiðis áhrif á 

atvinnumöguleika einstaklingsins. Þá eru auknar líkur á því að einstaklingur sýni af sér 

afbrotahegðun og verði síður félagslega virkur. Einnig getur borið á tilfinningalegum 

erfiðleikum eins og kvíða og þunglyndi (Chitiyo og Wheeler, 2006; Kearney og Albano, 

2007; Nuttall og Woods, 2013).  

Áhrif skólaforðunar einskorðast ekki aðeins við barnið sjálft heldur hefur líka áhrif á 

fjölskyldu þess, skólaumhverfið, kennara og starfsfólk skólans. Þess má geta að oft er 

erfitt ástand heima fyrir og geta foreldrar barna sem glíma við skólaforðun iðulega fundið 

fyrir streitu og kvíða. Starfsfólk skólans geta fundið fyrir streitu vegna skorts á úrræðum 

sem standa til boða innan skólans (Mayndard o.fl., 2015). 

Forvarnaráætlanir geta haft góð áhrif á nemendur, bætt félagslega færni þeirra sem 

og tilfinningalega líðan. Slík vinna getur haft í för með sér jákvæða breytingu á hegðun 

barns bæði heima fyrir og í skóla (Muratori o.fl., 2020). Þegar börn eða unglingar glíma 

við náms- eða geðheilbrigðisvanda er nauðsynlegt að grípa inn í vandann með 

snemmtækri íhlutun áður en að vandi barns verður of mikill (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Á 

síðustu árum hefur umræðan og hugmyndafræðin um snemmtæka íhlutun miðast meira 

út frá fjölskyldunni sjálfri og hvernig íhlutun og úrræði geta haft áhrif á barnið og 

fjölskylduna í heild sinni (Evrópumiðstöð fyrir þróun í sérkennslu, 2011).  Bæði snemmtæk 

íhlutun og samvinna milli heimilis og skóla eru lykilatriði til þess að sporna við skólaforðun. 
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Því skiptir miklu máli að greina skólaforðun snemma og notast við þau inngrip og þær 

aðferðir sem að starfsfólk skólans og foreldrar geta beitt með það að leiðarljósi að styðja 

við barnið (National Educational Psychological Service, 2015). 

3.4 Skólasókn barna og skráning fjarvista  

Velferðasvið, skóla- og frístundasvið Reykjavíkur hefur sett fram verklagsreglur sem snúa 

að ábyrgð og skyldum aðila skólasamfélagsins vegna grunnskólanema með fjölþættan 

vanda. Í verklagsreglu C sem fjallar um viðbrögð við skólasóknar- og ástundunar vanda 

nemenda er lýst því ferli sem á sér stað þegar nemandi glímir við slíkan vanda. Fyrst leitar 

umsjónarkennari orsaka og hvetur nemanda til þess að bæta sig. Síðan leitar 

umsjónarkennari aðstoðar foreldra. Næst leitar umsjónarkennari til skólastjórnenda og 

ráðgjafa innan skólans. Skólastjórnendur og umsjónarkennari halda fund með foreldrum 

og nemenda þar sem hvatt er til úrbóta og orsök vandans skoðuð, málið er lagt fyrir 

nemendaverndarráð ef þurfa þykir. Ef ekki næst ásættanlegur árangur getur 

skólastjórnandi eða foreldrar óskað eftir ráðgjöf og þjónustu frá þjónustumiðstöð og 

vinnur fulltrúi þjónustumiðstöðvarinnar með skólastjórnanda og foreldrum að lausn 

málsins. Finnist engin lausn fyrir nemandann er málið tilkynnt til Barnaverndar og stofnað 

teymi um málið sem ber ábyrgð á vinnu þess (Skóla- og frístundarsvið Reykjavíkur og 

Velferðarsvið Reykjavíkur, 2015).  

Samkvæmt 15. gr. laga um grunnskóla (nr. 91/2008) segir að skólaskyld börn og 

ungmenni skuli sækja skóla. Verði misbrestur á skólasókn barns ber þá foreldrum eða 

forsjáraðilum og skólanum að bregðast við því (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þá hafa 

flestir grunnskólar hér á landi sett sér ákveðnar reglur hvað varðar mætingu barns í skóla 

og hvernig fjarvistir eru skráðar, hvað varðar mætingu, leyfi og veikindi barns. Til að 

viðbrögð við skólasóknarvanda barna í grunnskólum verði sem árangursríkust þarf að hafa 

samræmd viðmið og reglur sem unnið er eftir (Reykjavíkurborg,  2019).  

 Hver og einn nemandi byrjar að hausti til með tíu í mætingareinkunn. Fjarvistir hafa 

síðan  áhrif á mætingareinkunn þess og hefur hver fjarvist ákveðið stig. Hér á eftir 

verður tekið dæmi um skráningu fjarvista í einum grunnskóla, en það er mismunandi 

hvernig fjarvistir eru skráðar á milli skóla hér á landi. Hver fjarvist barns úr skóla telur 

tvö stig og seinkoma þess telur eitt stig, ef að nemanda er hins vegar vísað úr 

kennslustund telur það vera tvö stig. Merkt er seint við nemanda sem er ekki mættur 
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innan fimm mínútna eftir að kennslustund hefur hafist. Þegar að tuttugu mínútur eru 

liðnar af kennslustund og ekkert ber á nemanda þá er merkt við fjarvist. 

Umsjónarkennari barnsins sér síðan um að senda foreldrum eða forráðamönnum barns 

yfirlit yfir mætingu þess í skólann, það er gert einu sinni í mánuði í gegnum Mentor 

kerfið. Þá geta allir nemendur sótt um að fá að gera skólasóknarsamning við 

skólastjórnenda í þeim tilgangi að geta hækkað mætingareinkunn sína. En til þess að fá 

mætingareinkun hækkaða þarf að vera nánast fullkomin mæting hjá nemanda á 

umsömdu tímabili. Nemendur sem hafa skólasóknarsamning geta þó ekki fengið 

mætingareinkun sína hækkaða í hærra en átta. Þá er nauðsynlegt að ræða bæði 

mætingu og skólasókn með það að leiðarljósi að bæta meðal annars hegðun, auka 

áhuga nemandans á skólanum og ábyrgð hans. Nemendum skal alltaf verið gefinn 

kostur á því að bæta ástundun sína (Grunnskólinn í Þorlákshöfn, 2018).  

Haustið 2018 var settur saman starfshópur á vegum skóla- og frístundarráðs 

Reykjavíkurborgar til þess að vinna að tillögum um sameiginleg viðmið um skólasókn 

innan grunnskóla borgarinnar. Tillögunum var skilað þann 13. maí 2019. Starfshópurinn 

var settur saman í kjölfar skýrslu starfshóps um skólaforðun í grunnskólum 

Reykjavíkurborgar sem unnin var árið 2017. Meginmarkmið hópsins var að gera 

samræmdar reglur til þess að hægt sé að grípa inn í vanda barns áður en áður en hann 

verður of umfangsmikill. Starfshópurinn setti fram tvo verkferla, annars vegar 

skólasóknarkerfi er varðar fjarvistir nemanda og hins vegar skólasóknarkerfi sem varða 

leyfi og veikindi nemanda. Í viðauka eitt og tvö má sjá mynd af þeim verkferlum sem að 

starfshópurinn hefur sett upp (Reykjavíkurborg, 2019).  

3.5 Úrræði og inngrip gegn skólaforðun  

Fræðimönnum hefur reynst erfitt að meta hvaða úrræði henti best í skólaforðunarmálum. 

Ástæða þess eru ólíkar skoðanir á bæði hugtakinu og skilgreiningu þess (Epstein og 

Sheldon, 2002; Kearney, 2008; Kearney og Albano, 2007). Þegar vandi líkt og skólaforðun 

kemur upp innan skólakerfisins er nauðsynlegt að skólastjórnendur, kennarar, starfsfólk 

skólans auk foreldra vinni í sameiningu að því að greina vanda barnsins, finni viðeigandi 

úrræði og komi nemandanum aftur í skólann (Lingenfeltar og Hartung, 2015). Í 

Bandaríkjunum hafa verið þróuð gagnreynd úrræði og aðferðir sem að sporna við 

skólaforðun. Helsta markmið þeirra úrræða er að styðja við góða skólasókn nemanda og 
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vekja foreldra og starfsfólk skóla til vitundar um vandann sem þeir standa frammi fyrir og 

þeim áhrifum sem að slök skólasókn barns hefur fyrir nemandann sem og samfélagið sjálft 

(Reykjavíkurborg, 2017).  

Í skýrslu teymis um skólaforðun barna í efri bekkjum grunnskóla og í neðstu bekkjum 

framhaldsskóla er margt gott unnið í þágu skólaforðunarmála innan Reykjavíkurborgar. 

Til að mynda er á öllum þjónustumiðstöðvum borgarinnar veitt bæði ráðgjöf og 

stuðningur til skóla og foreldra hvað varðar skólaforðun. Í sömu skýrslu er tekið til 

skoðunar núgildandi verk- og vinnulag innan borgarinnar sem tekur á vanda 

skólaforðunar og brotthvarfi nemenda. Hér á eftir verða nefnd nokkur úrræði sem geta 

nýst börnum sem glíma við skólaforðun innan grunnskóla. Fyrsta úrræðið er 

samvinnuverkefni um skólasókn og ástundun nemenda í 8. bekk og voru það grunnskólar 

Grafarvogs og á Kjalarnesi í samstarfi við Miðgarð þjónustumiðstöð sem fóru af stað með 

slíkt verkefni. Áherslur verkefnisins er að tryggja að brugðist verði við skólasóknarvanda 

nemenda með persónulegri aðstoð, athugun á námsumhverfi, að heimilisaðstæður 

nemandans séu skoðaðar sem og félagsleg staða hans. Annað úrræði er ÁTAK sem er 

samvinnuverkefni á milli foreldra, þjónustumiðstöðvar og skóla. Lögð er áhersla að skoða 

skólaforðun út frá nemandanum sjálfum og fjölskyldu hans. Markmið úrræðisins er að 

skoða hvaða breytingar eru nauðsynlegar hjá nemandanum og fjölskyldu hans, til þess að 

bæta skólasókn hans. Þá væri hægt að notast við annað úrræði sem kallast Morgunhanar 

og er slíkt úrræði til boða á nokkrum þjónustumiðstöðvum. Í úrræðinu fá bæði foreldrar 

og börn stuðning til þess að stuðla að því að börn sinni skólaskyldu. Í því úrræði er boðið 

upp á að aka börnum í skóla yfir ákveðinn tíma. Árið 2015 tóku grunnskólar í Breiðholti til 

notkunar samræmt skólasóknarkerfi fyrir 1-10. bekk. Markmið með slíku úrræði var að 

samræma og búa til leiðbeinandi verklag þegar kemur að skólaforðunarmálum. Þá hefur 

samræmt skólasóknakerfi tækifæri til þess að sporna við þróun á alvarlegri skólaforðun 

hjá nemanda, með því að beita snemmtækri íhlutun (Reykjavíkurborg, 2017). 

Lengi vel hefur verið deilt um hvaða inngrip væri árangursríkast að notast við í 

skólaforðunarmálum. Wimmer (2013) leggur til að fyrsta skrefið í þeim vanda væri að 

skoða hvers vegna nemandi er ekki að mæta í skólann. Í  fræðilegri samantekt Lauchlan 

(2003) kemur fram að til þess að úrræði geti náð þeim árangri sem því er ætlað sé 

mikilvægt að það sé einstaklingsbundið það er að úrræðið sé þróað út frá þörfum 
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nemandans hverju sinni. Talið er að snemmtæk íhlutun og samvinna á milli skóla, foreldra, 

nemenda og annara þjónustuúrræða séu lykilatriði til þess að takast á við skólaforðun 

barna (Epstein og Sheldon, 2002; Kearney, 2008; National Educational Psychological 

Service, 2015).  

 Í  fræðilegri samantekt Lauchlan (2003) kemur fram að til þess að úrræði geti náð 

þeim árangri sem því er ætlað sé mikilvægt að það sé einstaklingsbundið það er að 

úrræðið sé þróað út frá þörfum nemandans hverju sinni. Kearney og Bates (2005) telja að 

mikilvægt sé að foreldrar séu reiðubúnir til þess að leysa vandann hjá barni sem glímir við 

skólaforðun. Þá nefna þeir félagar nokkur atriði sem að foreldrar geta gert til þess að 

aðstoða. Þeir telja að mikilvægt sé að foreldrar séu í góðu sambandi við skólann til að 

meðal annars að fá upplýsingar um barnið og hvort það hafi í raun og veru mætt til skóla. 

Þá telja Kearney og Bates að best væri ef að foreldrar gætu fylgt börnum sínum í skólann. 

Í skýrslu teymis um skólaforðun kemur fram að miklar áhyggjur séu gagnvart 

úrræðaleysi og aukinni skólaforðun á meðal grunnskóla barna í borginni. Teymið lagði 

fram ýmsar tillögur að úrbótum sem gætu nýst stofnunum og fagaðilum sem vinna með 

mál sem tengjast skólaforðun. Í sömu skýrslu kemur fram að skólaforðunarmál á íslandi 

enda alla jafna hjá barnavernd ef að hegðun barns breytist ekki. Í skýrslunni kemur fram 

að grunnskólar styðjast lítið við og eiga ekki næg verkfæri eða aðferðir til að notast við í 

starfi með börnum með skólaforðun. Til að hægt sé að sporna við skólaforðun þurfa 

grunnskólar landsins á fleiri verkfærum að halda og búa við góð úrræði. Teymið lagði fram 

þá tillögu að stuðst verði við einstaklingsmiðaða stuðningsáæltun með það að leiðarljósi 

að styðja nemandann í því að bæta skólasókn sína (Reykjavíkurborg, 2017).  

Matslíkan sem skiptir skólaforðun upp í þrjú stig eftir alvarleika og þörf á inngripum 

var sett fram árið 2013.  Matslíkanið er byggt á grunni gagnreyndra rannsókna. Ef koma á 

í veg fyrir að vandi barns þróist og aukist er mikil þörf á að beita snemmtækri íhlutun og 

öflugum forvörnum. Á stigi eitt skal fara eftir þeim verkferlum sem að skólar hafa sett sér 

sjálfir.  Á því stigi gerir skóinn einstaklingsmiðaða stuðningsáætlun með það að markmiði 

að styðja við nemandann til þess að mæta í skólann. Á stigi tvö er leitað aðstoðar til meðal 

annars þjónustumiðstöðvar. Það hefur sýnt sig að því lengur sem barn er frá skóla því 

erfiðara er að virkja það á ný inn í skólastarfið. Á þessu stigi er mikil þörf á bæði stuðningi 

og utanumhaldi frá skóla, foreldrum og þjónustumiðstöð. Ef að sú íhlutun sem notast var 
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við á stigi eitt ber ekki árangur. Það hefur einnig sýnt sig að skoða þarf skólaforðun barns 

á heildrænan hátt það er út frá umhverfi, líðan og stöðu þess. Þegar komið er á stig þrjú 

er þörf á mikilli og sértækri íhlutun. Á þessu stigi er skólasókn barns orðin slök og er málinu 

vísað til barnaverndar. Á þessu stigi eru þau börn sem ekki hafa svarað þeim inngripum 

sem reynd hafa verið og er því vandi þeirra orðinn bæði langvinnur og alvarlegur. Hér að 

neðan má sjá líkan Wimmer um greiningu og íhlutun skólaforðunar. Teymi um 

skólaforðun barna í eldri og yngri bekkjum grunnskóla hefur stuðst við líkan Wimmer til 

þess að geta greint stigskiptingu forvarna og þjónustu sem stendur til boða hjá 

Reykjavíkurborg. Hér að neðan má sjá einfalda útskýringu samkvæmt litaskiptingu 

Wimmer varðandi greiningu og íhlutun skólaforðunar (Reykjavíkurborg, 2017).  

 

Mynd 1. Líkan um greiningu og íhlutun skólaforðunar (Reykjavíkurborg, 2017).  

3.6 Tillögur til þess að bregðast við skólaforðun á Íslandi  

Í ljósi niðurstaðna úr könnun Velferðarvaktarinnar (2019) voru lagðar fram ýmsar tillögur 

er snúa að úrbótum í skólaforðunarmálum. Velferðarvaktin leggur til að unnið verði að 

því að setja fram opinber viðmið um skólasókn og rýmka heimildir skólastjórnenda til að 

hafna leyfisóskum frá foreldrum. Velferðarvaktin lagði einnig til að ýtt yrði undir 

viðhorfsbreytingu á meðal foreldra um að virðing sé borin fyrir skólasókn barna á 

skólaskyldualdri. Þá lagði Velferðarvaktin einnig til að komið verði af stað vinnu til þess að 

sporna við skólaforðun og koma til móts við þau börn sem glíma við skólaforðun. Ýmist 

með beinum stuðningi eða úrræðum sem og forvörnum innan skólans í samstarfi við 

skóla- heilbrigðis- og félagsþjónustu. Að lokum leggur Velferðarvaktin að unnið verði að 
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því að samræma fjarvistarskráningu á milli sveitarfélaga svo hægt sé að fylgjast með 

umfangi skólaforðunar á hverjum tíma fyrir sig. Samband íslenskra sveitarfélaga, mennta- 

og menningarmálaráðherra, heilbrigðisráðherra og félags- og barnamálaráðherra skulu 

setja af stað starfshóp sem fjalli um ofangreindar tillögur Velferðarvaktarinnar. Slíkur 

formlegur starfshópur skal þá vera í samstarfi við Umboðsmann barna, Skólastjórafélag 

Íslands, heilsugæsluna, Kennara samband Íslands, Embætti landlæknis, 

Barnaverndarstofu og ýmis frjáls félagasamtök sem að koma að málefnum bæði barna og 

skólans, samtök líkt og Heimili og skóli, Barnaheill og UNICEF (Grunnskóli Húnaþings 

Vestra, 2019).  

Samkvæmt lögum um umboðsmann barna nr. 83/1994 segir í 3.gr. : „Umboðsmaður 

barna skal vinna að því að stjórnvöld, einstaklingar, félög og önnur samtök einstaklinga 

og fyrirsvarsmenn lögpersóna taki fullt tillit til réttinda, þarfa og hagsmuna barna. Í starfi 

sínu skal umboðsmaður barna setja fram ábendingar og tillögur um úrbætur sem snerta 

hag barna á öllum sviðum samfélagsins“ (lög um umboðsmann barna nr. 83/1994). Árið 

2019 sendi umboðsmaður barna mennta- og menningarmálaráðuneytinu bréf varðandi 

tillögur til þess að bregðast við skólaforðun. Bréfið inniheldur áætlun með fimm áherslum 

til þess að bregðast við slíkum vanda. Tillögur umboðsmanns barna fela í sér að réttindi 

barna séu uppfyllt í samræmi við ákvæði sem koma fram í Barnasáttmálanum, samanber 

lög nr. 19/2013 og lögum um grunnskóla nr. 91/2008. Í Barnasáttmálanum  kemur fram 

að stjórnvöld eru skipuð til þess að grípa til ráðstafana til þess að stuðla að reglulegri 

skólasókn nemenda og sporna við því að nemendur hverfi frá námi (Umboðsmaður barna, 

2019-b).  

Eins og áður segir lagði Umboðsmaður barna fram tillögu að áætlun til þess að 

bregðast við skólaforðun og felst áætlunin í eftirfarandi fimm þáttum; kortlagningu, 

samræmdri fjarvistarskráningu, stuðningi við börn, samræmdum verkferlum og röddum 

barna. Í áætluninni kemur fram að lagt sé til að mennta- og menningarmálaráðuneytið 

ráðist í þá vinnu að skoða hvert umfang skólaforðunar raunverulega er og hverjar ástæður 

eru fyrir því að börn mæti ekki í skóla. Fram kemur í áætluninni að mikil þörf sé á að 

samræma fjarvistarskráningu í grunnskólum landsins. Slík samræming væri forsenda til 

þess að geta gert raunhæfan samanburð á milli landshluta og til þess að geta fylgst með 

þróuninni. Þá þurfa fyrirmæli um fyrrnefnda samræmingu að berast frá mennta- og 
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menningarmálaráðuneytinu, sem fer með yfirstjórn í málefnum er snúa að grunnskólum 

landsins ásamt því að vera einn helsti stefnumótandi aðili í málaflokknum. Í áætluninni 

kemur fram að hrinda þurfi af stað aðgerðum til þess að tryggja að öll börn fái viðeigandi 

stuðning eins og segir í lögum um grunnskóla og í reglugerð um nemendur með sérþarfir 

í grunnskóla nr. 585/2010. Þá hefur Umboðsmanni barna borist ábendingar um að ástæða 

skólaforðunar sé í mörgum tilvikum ákveðinn skortur á viðeigandi stuðningi við börn 

innan skólans. Þess vegna sé mikilvægt að lögfest verði sú krafa um setningu sem og 

innleiðingu á verkferlum innan grunnskóla. Að lokum nefnir Umboðsmaður barna að 

nauðsynlegt sé að ræða við þau börn sem glímt hafa við skólaforðun til þess að fá þeirra 

innsýn á málefnið (Umboðsmaður barna, 2020) en eins og segir í 12.gr. barnasáttmálans 

að: „Börn eiga rétt á því að tjá sig frjálslega um öll málefni sem hafa áhrif á líf þeirra. 

Fullorðnir eiga að hlusta og taka mark á þeim“ (Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna, e.d.).   

Á málþingi um skólaforðun í maí árið 2019 sagði Þorsteinn Sæberg, formaður 

Skólastjórafélags Íslands  að ætla megi að umfang skólaforðunar sé meira en 2,2%, eins 

og kemur fram í niðurstöðum könnun Velferðarvaktarinnar. Þá nefndi Þorsteinn að 

vandinn sé umfangsmikill og nauðsynlegt er að grípa til aðgerða til þess að bregðast við 

skólaforðun hér á landi. Þá lagði Helgi Grímsson  sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar fram minnisblað fyrir skóla- og frístundarsvið Reykjavíkurborgar þann 

11. febrúar 2020 þar sem kemur fram að óljóst er hvar 179 börn sem hafa lögheimili í 

Reykjavík stundi nám og ætti slík staða ekki að geta komið upp. Stjórnvöld geta ekki staðið 

við sínar skuldbindingar um að tryggja rétt barna til menntunar ef ekki er haldið utan 

skráningu barna með markvissum hætti. Þetta varpar því ljósi á þörfina fyrir samræmdri 

skráningu skólasóknar hjá börnum á skólaskyldualdri. Þá bendir Umboðsmaður barna á 

að mikilvægt sé að athuga hvort skráning sé eins á milli sveitarfélaga, með það í huga að 

hafa samræmda skráningu í öllum grunnskólum landsins (Umboðsmaður barna, 2020).  
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4 Félagsráðgjöf innan grunnskóla  
Í þessum kafla verður fjallað um löggjöf sem snýr að skólasóknarvanda innan grunnskóla 

og hvernig skal taka á honum. Einnig verður fjallað um félagsráðgjöf og hver aðkoma 

skólafélagsráðgjafa gæti verið í skólaforðunarmálum. 

4.1 Löggjöf  

Allt starf innan grunnskóla byggir á lögum um grunnskóla nr 91/2008 þar er kveðið á um 

réttindi og skyldur nemenda, foreldra og skólans. Markmið laganna er að vera í samvinnu 

við heimilin og stuðla að alhliða þroska nemandans og þeirra þátttöku. Eins og segir í 2. 

gr. laganna þá leitast grunnskólinn eftir því að: „Haga störfum sínum í sem fyllstu 

samræmi við stöðu og þarfir nemanda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun 

hvers og eins“. Í 3.gr. sömu laga kemur fram að öll börn á aldrinum sex til sextán ára er 

skylt að sækja grunnskóla. Í 13. gr. kemur fram að hver og einn nemandi skuli hafa 

umsjónarkennara og skal umsjónarkennari fylgjast náið með: „námi nemenda sinna og 

þroska, líðan og almennri velferð, leiðbeinir þeim í námi og starfi, aðstoðar og ráðleggur 

þeim um persónuleg mál og stuðlar að því að efla samstarf skóla og heimila“. Þá ber 

foreldrum samkvæmt 19. gr. laganna að bera ábyrgð á námi barna sinna og skulu þeir 

fylgjast með námsframvindu þeirra í samvinnu við barnið og kennara þess.  Að auki bera 

foreldrar ábyrgð á því að barnið mæti í skóla. Verði misbrestur á skólasókn barns á 

skólaskyldualdri án þess að veikindi eða aðrar ástæður séu fyrir hendi skal skólastjórnandi 

leita af lausnum og taka ákvörðun um málið. Skólastjórnandi þarf síðan að tilkynna málið 

til barnaverndaryfirvalda og skal fara eftir ákvæðum stjórnsýslulaga um meðferð málsins 

(lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Samkvæmt 13. gr. laga um grunnskóla kemur fram að grunnskólinn skuli haga störfum 

sínum þannig að nemendur finni til öryggis og fái að njóta hæfileika sinna. Þá eiga 

nemendur rétt á að koma sínum sjónarmiðum á framfæri hvað varðar þeirra 

námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir er snerta þá. 

Mikilvægt er að taka tillit til sjónarmiða nemanda eins og unnt er. Í 14. gr. sömu laga 

kemur fram að nemendur skuli bera ábyrgð á eigin námi og framkomu sinni og einnig 

samskiptum þeirra, með hliðsjón af aldri þeirra og þroska. Þá kemur einnig fram að 

nemendum ber að fara eftir fyrirmælum kennara og starfsfólki skólans, fara eftir tilsettum 

skólareglum og fylgja almennum umgengnisreglum í samskiptum við bæði starfsfólk og 
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samnemendur. Ef að nemandi fer ekki eftir tilsettum reglum ber kennara að leita orsaka 

þess og ráða á því bót með meðal annars viðtölum við nemandann sjálfan og foreldra 

hans, en eins og segir í 14. gr. laganna: „Verði samt ekki breyting á til batnaðar skal kennari 

leita aðstoðar skólastjóra og sérfróðra ráðgjafa skólans sem leita leiða til úrbóta, eftir 

atvikum að teknu tilliti til hlutverks barnaverndaryfirvalda“. Í 17. gr. kemur fram að 

nemendur eigi rétt á að komið sé til móts við þeirra námsþarfir. Þeir nemendur sem eiga 

í erfiðleikum með nám meðal annars vegna sértækra námserfiðleika, tilfinningalegra eða 

félagslegra erfiðleikaeiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við þeirra sérþarfir. 

Nemandi sem ekki getur sótt skóla vegna slyss eða langvarandi veikinda á rétt á 

sjúkrakennslu, hvort sem það er á heimili sínu eða á sjúkrastofnun. Foreldrum er heimilt 

samkvæmt 15. gr. laganna að sækja um tímabundna undanþágu nemanda frá skólasókn, 

í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti. Þess má geta að aðeins skólastjórnanda er 

heimilt að veita slíka undanþágu, telji hann gilda ástæðu til þess. Þá þurfa foreldrar að sjá 

til þess að nemandinn vinni upp það sem nemandinn kann að missa úr námi á meðan slíkri 

undanþágu stendur (lög um grunnskóla nr. 91/2008).   

Samkvæmt núgildandi lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er ekki gert ráð fyrir því 

að grunnskólar bjóði nemendum upp á þjónustu félagsráðgjafa þrátt fyrir að fagdeild 

fræðslu- og skólafélagsráðgjafa hafi lagt fram umsögn vegna frumvarps til laganna í 

desember árið 2007 og aftur í janúar árið 2008 (Þingskjal nr. 135/2008).  

Árið 2019 var lögð fram tillaga til þingsályktunar um að félagsráðgjöf yrði í grunn- og 

framhaldsskólum. Þá fól Alþingi mennta- og menningarmálaráðherra í samráði við 

félags-og barnamálaráðherra að setja fram áætlun um hvernig megi tryggja að 

félagsráðgjafar starfi innan grunn- og framhaldsskóla. Jafnframt áttu ráðherrar að vera í 

samráði við Samband íslenskra sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélag Íslands. Þá skyldu 

ráðherrar leggja fram skýrslu um slíkt verkefni eigi síður en þann 1. apríl 2021. Í 

skýrslunni áttu að koma fram tillögur að næstu skrefum og greining á því hvort gera 

þurfi að lagabreytingar til þess að ná markmiðum þingsályktunartillögunnar. 

Flutningsmenn þingsályktunartillögunnar töldu að með þessum aðgerðum væri verið að 

stíga skerf í þá átt að efla forvarnarstarf og snemmtæka íhlutun sem myndi leiða til bæði 

hagræðingar og aukinnar skilvirkni í þjónustu í þágu barna og þeirra fjölskyldna. Þá væri 

þetta einn liður í aðgerðum gegn brotthvarfi nemenda (Þingskjal nr. 1098/2019-2020).  
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4.2 Félagsráðgjöf og aðkoma skólafélagsráðgjafa  

Samkvæmt siðareglum Félagsráðgjafafélags Íslands skal virðing vera borin fyrir 

manngildum og sérstöðu hvers einstaklings og  hafa trú á getu einstaklinga til þess að nýta 

hæfileika sína til fulls. Félagsráðgjafi skal vinna gegn öllum mannréttindabrotum. Þá ber 

félagsráðgjöfum að vinna að lausnum félagslegs og persónulegs vanda einstaklings, ásamt 

því að koma í veg fyrir félagslegt ranglæti (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-a). Starf 

félagsráðgjafa er fjölbreytt og aðstoða þeir oft einstaklinga, hópa eða samfélög við að 

leysa úr vandamálum sínum. Félagsráðgjafinn hefur ávallt heildarsýn að leiðarljósi í sinni 

vinnu en eitt af eiginleikum félagsráðgjafa er að geta horft á einstaklinginn í sínu umhverfi 

(Farley, Smith og Boyley, 2012). Skiptir því máli að lögð sé áhersla á fjölskyldu 

einstaklingsins sem unnið er með. Í kjölfar breytinga í samfélaginu síðustu áratugi hefur 

álag á fjölskyldur aukist sem kallar á betri tengsl og aukna samveru (Sigrún Harðardóttir, 

2015).  

Skólafélagsráðgjöf er eitt sérsvið félagsráðgjafar (Reglugerð um sérfræðileyfi í 

félagsráðgjöf nr. 555/1999). Skólafélagsráðgjafar sinna margþættu hlutverki innan skóla 

en stuðla þeir fyrst og fremst að velferð nemandans. Þeir eru hans trúnaðar- og talsmenn. 

Helstu verkefni skólafélagsráðgjafa felast í persónulegri og félagslegri ráðgjöf, forvörnum, 

þróun og mótun úrræða, foreldraráðgjöf og ráðgjöf til kennara og skólastjórnenda ásamt 

því að veita handleiðslu til þeirra (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-b). Þá starfar 

skólafélagsráðgjafi í samvinnu við starfsfólk skólans og aðra fagaðila í þverfaglegu teymi 

og er jafnframt í samstarfi við aðrar stofnanir á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu. 

Skólafélagsráðgjafi er að auki tengiliður á milli skóla og fjölskyldna og þeirra úrræða sem 

standa til boða í samfélaginu (Baginsky, 2008; Kelly, Raines, Stone og Frey, 2010; Sigrún 

Júlíusdóttir, 1998; Stone, Shields, Hilinski og Sanford, 2013). Skólafélagsráðgjafi skal hafa 

skilning á ýmsum sviðum líkt og lögum og reglugerðum, þroska einstaklings, teymisvinnu, 

þjónustustofnunum, úrræðum og félagslegum vanda. Þar af leiðandi er 

skólafélagsráðgjafi mikilvæg brú á milli heimilis, skóla og samfélagsins (Baginsky, 2008; 

Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Sérþekking skólafélagsráðgjafa er að hafa heildarsýn að 

leiðarljósi þegar skoðaðir eru umhverfis-, félags- og fjölskylduþættir nemandans. Með því 

að skoða þarfir og stöðu nemandans getur félagsráðgjafi aðstoðað nemandann  við að 

nýta bjargir sínar til að bæta félagslega stöðu, námsframvindu og sálfélagslega líðan. 

Skólafélagsráðgjafar stuðla að því að allir nemendur geti náð góðum árangri í námi og séu 
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líkamlega, tilfinningalega og andlega til staðar innan skólastofunnar. Félagsráðgjafar 

notast við ýmis verkfæri sem geta stuðlað að betri líðan og stöðu nemandans (National 

Association of Social Workers, 2013).  

Áður en hafist er handa við að finna lausn á vanda barns innan skóla þarf 

skólafélagsráðgjafi að gefa sér bæði tíma og svigrúm til þess að sýna samkennd, skilning 

og hlusta á þá nemendur sem leita sér aðstoðar (Jarolmen, 2014). Að sýna samkennd og 

hlusta leiðir af sér jákvætt samband á milli skólafélagsráðgjafans og nemandans þar sem 

að nemandi getur skynjað að hann geti bætt líðan sína hvað varðar viðkvæm málefni. Það 

byggir sömuleiðis upp traust og vilja nemanda til þess að vinna með félagsráðgjafanum 

(Constable, McDonald og Flynn, 2002; Harrison og Harrison, 2009). Mikilvægt er að beita 

gagnreyndu vinnulagi (e. evidence based practice) þegar unnið er með nemendur, 

foreldra eða starfsfólk skólans. Gagnreynt vinnulag tekur mið að þörfum notenda, gildum 

hans og óskum og einnig að faglegri þekkingu fagaðila. Taka skal mið að nýjustu þekkingu 

á sviðinu svo að úrlausnir mála séu skilvirkari og í samræmi við óskir notandans (Drisko 

og Grady, 2015). Í öllu starfi félagsráðgjafa hvort sem er í félagsþjónustu, skólaþjónustu 

eða heilbrigðisþjónustu er mikilvægt að lögð sé áhersla á stuðning við einstaklinga og 

samfélög í gegnum ferli sem eykur lífsgæði eða bætir aðstæður einstaklings. 

Skólafélagsráðgjafi notast við hugmyndafræðilegar nálganir í sínu starfi til þess að skoða 

þá þætti sem hafa áhrif á nemendur (Dunk-West, 2013).  

Samkvæmt skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar telja skólastjórnendur 

brýna þörf á félagsráðgjöfum innan grunnskóla vegna þeirra sérþekkingar til þess að 

takast á við vanda nemenda (Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar, 2019).  Þess má geta 

að stjórn Fagdeildar fræðslu- og skólafélagsráðgjafa lagði fyrir minnisblað á aðalfundi 

Félagsráðgjafafélags Íslands árið 2019 um stöðu skólafélagsráðgjafa og næstu skref í 

baráttunni við að fjölga félagsráðgjöfum innan skóla á aðalfundi Félagsráðgjafafélags 

Íslands. Þar sem sýnt hefur verið fram á það að aðkoma skólafélagsráðgjafa getur falist í 

persónulegri ráðgjöf til nemanda og með fræðslu til foreldra ásamt því að veita 

handleiðslu og ráðgjöf til kennara vegna bæði tilfinningalegra og félagslegra erfiðleika 

nemenda. Stjórn fagdeildarinnar metur að það sé forgangsmál að vinna að því að fjölga 

félagsráðgjöfum innan skóla (Fagdeild fræðslu- og skólafélagsráðgjafa, 2019).  
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5 Niðurstöður og umræða  
Markmið ritgerðarinnar var að auka þekkingu á skólaforðun innan grunnskóla á Íslandi. 

Í upphafi voru lagðar fram þrjár rannsóknarspurningar: Hvað er skólaforðun og hver er 

birtingarmynd hennar? Hver eru viðbrögð við skólaforðun á Íslandi? Hver gæti aðkoma 

félagsráðgjafa verið? 

Skólaforðun er þegar að nemandi fer að mæta verr í skólann eða er oft fjarverandi til 

lengri eða skemmri tíma. Ég hef komist að því að skilgreiningin á því hvenær vandi barns 

er orðin af skólaforðun er óljós þar sem að viðmið skóla varðandi skólasókn eru 

mismunandi hér á landi. Ástæður skólaforðunar geta verið innri vandi barns líkt og kvíði 

og þunglyndi eða ytri vandi eins og til dæmis félagslegar aðstæður. Þá getur skólaforðun 

einnig verið að þeim sökum að foreldrar eru að fá leyfi fyrir barnið sitt. Líkt og niðurstöður 

könnun Velferðarvaktarinnar leiddu í ljós að skólastjórnendur töldu foreldra hafa of 

miklar heimildir til þess að óska eftir leyfi fyrir barn sitt. Birtingarmynd vandans er oft á 

tíðum sú að nemanda fer að vanta í skólann endrum og sinnum og getur endað með því 

að barnið eigi í erfiðleikum með að mæta í skólann. Hegðun skólaforðunar getur birst eftir 

helgar, frí eða lög veikindi eins og rannsókn Khan og félaga (2006) sýnir fram á. Ladwig og 

Khan (2007) hafa þá bent á mikilvægi þess að foreldrar og starfsfólk skóla þekki 

hættumerki skólaforðunar og hvernig hún birtist.  

Viðbrögð við skólaforðun á Íslandi eru misjöfn og hefur mér orðið ljóst að samræma 

þurfi skráningu á fjarvistum barna í skóla til þess að gripið sé inn í í tæka tíð. Ef ekki tekst 

að vinna með skólasóknarvanda barns innan skólans með samtölum, fundum eða 

úrræðum innan skólans enda málin oft hjá Barnavernd. Þá er íhlutun eins og 

morgunhanar sem væri hægt að notast við þar sem börn og foreldrar fá stuðning til þess 

að mæta í skólann og boðið er upp á akstur í skólann yfir ákveðinn tíma. Skýrsla teymis 

um skólaforðun hjá Reykjavíkurborg (2017) bendir á að margt gott sé unnið í þágu 

skólaforðunar innan borgarinnar. Skólar eru einnig að funda með foreldrum og finna leiðir 

til þess að bregðast við vanda barns. Mikilvægt er því að upplýsa foreldra snemma um 

alvarleika slæmrar skólasóknar. Foreldrar þurfa átta sig á því hvað skólaforðun getur haft 

mikil áhrif á framtíð barnsins eins og niðurstöður rannsókna benda til (National 

Educational Psychological Service, 2015; Wimmer, 2013; Bahali, Tahiroglu, Avci og 

Seydaoglu, 2011; Kearney og Albano, 2007; Ladwig og Khan, 2007; Berg og Nurtsen, 
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1996). Ljóst er að fjölmörg börn hér á landi stunda ekki skóla reglulega þrátt fyrir 

skólaskyldu líkt og niðurstöður könnun Velferðarvaktarinnar sýna fram á. Verið er að 

brjóta á þeirra mannréttindum og möguleikum varðandi áframhaldandi menntun og 

félagslega stöðu í framtíðinni. Eins og lög um grunnskóla (nr. 91/2008) benda á þá eiga öll 

börn rétt á því að komið sé á móts við þeirra námsþarfir. Öll börn ættu því að fá kost á 

sömu þjónustu og úrræðum þegar kemur að skólasóknarvanda.  

Aðkoma félagsráðgjafa að vanda barna með skólaforðun getur verið margvísleg. 

Félagsráðgjafi gæti verið til þess að komast að orsökum vandans og gera 

einstaklingsáætlun með skóla og fjölskyldu barns þar sem unnið er að úrlausn málsins 

með viðeigandi úrræði sem hæfir þeim vanda sem barnið glímir við. En eins og Lauchlan 

(2003) bendir á þá er það einstaklingsbundið hvaða úrræði er notast við og þarf það að 

vera út frá þörfum nemandans hverju sinni. Félagsráðgjafi gæti virkað sem brú á milli 

heimilis og skóla og verið talsmaður barnsins sem og foreldrana. Þá gæti félagsráðgjafi 

unnið með þeirra persónulega líf og aðstoðað við að bæta úr þeim félagslegu aðstæðum 

sem kunna að vera ástæður þess að barnið mætir illa í skólann. Verksvið grunnskólans 

nær ekki inn á heimili og því kannski erfitt fyrir skóla að fara út í það að greina orsök 

skólaforðunar nákvæmlega á meðan að félagsráðgjafi getur gert það í samvinnu við 

skólann. Ég sé fyrir mér að skólafélagsráðgjafi geti komið inn í skólaforðunarmál á fyrri 

stigum það er áður en að málið verður að barnaverndarmáli með því að beita 

hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar. Félagsráðgjafi hefur í sínum störfum þekkingu 

til þess að vinna með fjölskylduna og með skólanum. Margir innan skólakerfisins telja að 

bæta þurfi fleiri fagstéttum inn í grunnskóla landsins til þess að bæta þjónustu við börn 

og fjölskyldur þeirra (Sigrún Harðardóttir og Þorlákur Helgi Helgason, 2019; Innri 

endurskoðun Reykjavíkurborgar, 2019).  

Þetta ferli hefur verið lærdómsríkt og er gott að sjá að verið sé að skoða vandann á 

Íslandi. Það gefur vonir um að hægt sé að bregðast við slíkum vanda innan íslenska 

skólakerfisins. Ýmislegt hefur verið reynt á síðustu árum til þess að takast á við 

skólaforðun. Það er miður að vandinn fái litla athygli og lítið sem er raunverulega búið að 

gerast þrátt fyrir ítrekaðar tillögur. Eins kemur fram í Barnasáttmálanum er það í höndum 

stjórnvalda að grípa til ráðstafana til þess að stuðla að reglulegri skólasókn nemenda og 

sporna við brottfalli. Það er ósk höfundar að gripið verði til aðgerða til þess að bregðast 
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við skólaforðun á Íslandi og vandinn rannsakaður enn frekar. Einnig að fundnar verði leiðir 

til þess að félagsráðgjafar starfi í auknum mæli innan skóla. Þannig væri hægt að grípa inn 

í vanda barna með snemmtækri íhlutun þannig að færri skólaforðunarmál verða að 

barnaverndarmálum. Rannsóknir á skólaforðun eru því nauðsynlegar til þess að geta gefið 

skýra mynd af því hvert umfang vandans er og hvernig skólakerfið eigi takast á við slíkan 

vanda hér á landi. Eins og raun ber vitni eru til fáar rannsóknir þykir höfundi því tilefni til 

að gerðar verði fleiri rannsóknir á viðfangsefninu.   
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Viðauki 1. Skólasóknarkerfi - fjarvistarstig
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Viðauki 2. Skólasóknarkerfi - leyfi og veikindi. 


