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Útdráttur  

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er félagsráðgjöf á fræðslu- og skólasviði þar 

sem markmiðið er að kanna aðkomu félagsráðgjafa að persónulegri ráðgjöf í 

grunnskólum landsins. Í nútímasamfélagi eyða börn mun meiri tíma í skólanum en 

áður, félagsleg vandamál eru orðin fleiri og einelti orðið mun sýnilegra. Verksvið 

félagsráðgjafa í grunnskólum nær yfir mörg og margvísleg málefni sem snertir 

skólasamfélagið í heild. Fjallað verður almennt um sögu skólafélagsráðgjafar á 

Íslandi, lög og reglugerðir sem tengjast málefninu, helstu verkefni persónulegrar 

ráðgjafar og mikilvægi hennar í skólakerfinu. Þá verður fjallað um nám 

félagsráðgjafa annars vegar og nám náms- og starfsráðgjafa hins vegar. Nám í 

félagsráðgjöf er yfirgripsmikið, fjölbreytt og krefjandi þar sem farið er inn á 

mikilvæg svið sem snúa að félagslegum vandamálum, barnavernd, löggjöfinni og 

félagslegri ráðgjöf. Í námi og starfi er áherslan lögð á heildarsýn sem er rauði 

þráðurinn í allri vinnu félagsráðgjafa. Náms- og starfsráðgjafar starfa í grunnskólum 

landsins lögum samkvæmt og veita þá ráðgjöf sem nemendur sækjast eftir. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi í tengslum við starfssvið skólastjóra, 

kennara og náms- og starfsráðgjafa sem tengjast viðfangsefni ritgerðarinnar sýna 

að mikilvægi félagsráðgjafa í skólum er augljóst ef horft er til menntunar 

starfstéttarinnar, kunnáttu þeirra og þjálfunar.  
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Abstract 

The main subject of this thesis is social work in the field of school and education 

where the main goal is to examine the approach of social workers in the cases of 

personal counseling in elementary schools in Iceland. In today’s society children 

spend more time than before in school; social problems have increased and 

bullying has become more visible. The tasks of social workers in elementary 

schools cover various assignments connected to the school society as a whole. In 

general, the history of student counseling will be discussed, the laws and 

regulations that are connected to the topic, as well as the predominant tasks of 

personal counseling and its importance in the school system. Furthermore, the 

study of social work will be examined on the one hand, and on the other hand, the 

study of student counseling. The study of social work is comprehensive, diverse 

and demanding as the subject connects to various issues, for example, social 

problems, child protective service, legislation and social counseling. The most 

important part of the work of a social worker is the ability to be able to see the big 

picture; this is evident in both the study and practice of social work. However, the 

work of student counselors in the elementary schools in Iceland is based on laws 

and they give the students counseling that is needed. The research that has been 

done in Iceland in concern to the field of school administrators, teachers and 

student counselors, that are connected to the subject of this thesis; portrays the 

importance of social workers in schools, if one takes into consideration the 

education of the field; their knowledge and training. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf. Sérstakar þakkir vil ég færa 

leiðbeinanda mínum, Guðrúnu Helgu Sederholm, fyrir góða leiðsögn, gagnlegar 

ábendingar og gott samstarf. Jafnframt vil ég þakka umsjónarmanni mínum, Anni 

G. Haugen, fyrir góðar ábendingar. Auði Guðjónsdóttur þakka ég fyrir að lesa yfir 

ritgerðina með tilliti til málfars og stafsetningar og Helenu Maríu Smáradóttur fyrir 

aðstoð sína og hvatningu. Að lokum vil ég þakka sambýlismanni mínum og 

fjölskyldu minni fyrir ómældan stuðning, þolinmæði og hvatningu við gerð þessarar 

ritgerðar. Án ykkar hefði þessi ritgerð ekki orðið að veruleika.  
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Inngangur   

Þjóðfélagið er orðið flóknara en áður fyrr, heimilin hafa gjörbreyst og breytingar 

gera vart við sig á nær öllum sviðum samfélagsins. Þessar öru þjóðfélagsbreytingar 

hafa áhrif á uppeldi barna þar sem fjölskyldur eiga í erfiðleikum með að fullnægja 

þörfum þeirra fyrir andlega aðhlynningu og vera sá griðastaður sem þær áður 

höfðu verið. Fjölskyldur þurfa því meiri aðstoð og stuðning frá utanaðkomandi 

aðilum til þess að geta veitt börnum sínum umhyggju og öryggi (Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999). Skólinn er mikilvægasta uppeldisstofnunin utan 

fjölskyldunnar en hann gegnir því lykilhlutverki að stuðla að heilbrigði barna. Með 

almennu og uppbyggilegu samstarfi milli heimilis og skóla er skólinn sá vettvangur 

sem nær til barna og foreldra nógu snemma, áður en vandinn vex og verður 

foreldrum yfirstíganlegur (Sigrún Júlísusdóttir, 2001). Aldrei hefur verið eins 

nauðsynlegt að huga að almennri vellíðan barna í skólum þar sem þau eyða mun 

meiri tíma þar en áður (Roland og Vaaland, 2001). Því er rík ástæða til að hafa 

fagfólk í skólum sem getur aðstoðað nemendur með persónulegan vanda sem 

hefur áhrif á almennan líðan, nám og daglegt líf.  

Áhuginn á skólafélagsráðgjöf kviknaði í BA námi mínum þar sem talsvert 

hefur verið fjallað um börn og unglinga, oft í tengslum við félagslega erfiðleika og 

vanlíðan. Fyrsta ritgerð mín í BA náminu í félagsráðgjöf fjallaði um 

skólafélagsráðgjöf og byggði á viðtali við skólafélagsráðgjafa í grunnskóla í 

Reykjavík. Starf hans var áhugavert og krefjandi þar sem starfssviðið náði yfir mörg 

ólík verkefni sem tengdust þó öll velferð nemenda skólans. Innsýn í starf 

félagsráðgjafans hreyfði við mér og áhuginn fór vaxandi í gegnum námið.  

Í þessari ritgerð er meginviðfangsefnið félagsráðgjöf í grunnskólum 

landsins. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 Hver er aðkoma félagsráðgjafa að persónulegri ráðgjöf í grunnskólum ?  

Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla. Fyrst verður fjallað almennt um sögu og þróun 

skólafélagsráðgjafar, ásamt þeirri löggjöf sem snýr að starfi félagsráðgjafans, 

réttindum nemenda og hlutverki nemendaverndarráðs. Því næst verður 

persónulegu ráðgjöfinni gerð skil þar sem fjallað verður um helstu verkefni 
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félagsráðgjafa í grunnskólum og forvarnarstarf því tengdu. Því næst verður fjallað 

um menntun félagsráðgjafa annars vegar og náms- og starfsráðgjafa hins vegar þar 

sem skoðuð verður uppbygging náms og ólíkar námsleiðir. Að lokum verður fjallað 

um mikilvægi félagsráðgjafa í skólum þar sem áhugaverðar niðurstöður íslenskra 

rannsókna á sviði menntamála verða skoðaðar og einnig skólabragur í 

grunnskólum. Heimilda var aflað úr ýmsum fræðibókum og ritum en einnig af 

heimasíðum á Netinu. Þá var stuðst við lög og reglugerðir auk rannsókna sem 

gerðar hafa verið síðustu ár.  
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Skólafélagsráðgjöf  

Hér verður fjallað almennt um sögu skólafélagsráðgjafar á Íslandi, upphaf og 

þróun. Þá verður gerð grein fyrir þeirri löggjöf sem íslenskt skólakerfi byggir á og 

sagt frá hlutverki nemendaverndarráðs. 

Ágrip af sögu 

Skólafélagsráðgjöf á rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna og Bretlands í upphafi 

20. aldar. Slæmar félagslegar aðstæður voru farnar að hafa áhrif á þróun 

menntunar og mannréttinda barna og í kjölfarið kom í ljós mikil þörf fyrir náið 

samstarf heimilis og skóla. Þetta varð til þess að farið var að ráða 

heimsóknarkennara og mætingareftirlitsmann í skólana sem sáu um að fylgja 

lögum um skyldumætingu, bæta samskipti heimilis og skóla og hlúa að velferð 

barna. Þeirra starf þróaðist síðar meir í stöður skólafélagsráðgjafa og 

fræðslufulltrúa. Árið 1930 var starfstitillinn skólafélagsráðgjafi loks viðurkenndur 

en starfið hefur verið í stöðugri þróun síðan þá. Í mörgum löndum heims er 

skólafélagsráðgjöf orðin þekkt starfsgrein og er fjöldi virkra skólafélagsráðgjafa 

kominn yfir 21.000 talsins. Þeir starfa um allan heim en þrátt fyrir það hefur mikill 

meirihluti barna þó ekki aðgang að slíkum ráðgjafa. Á tímabilinu 1940-1970 tóku 

skólafélagsráðgjafar á Norðurlöndunum fyrst til starfa en markmið þeirra var að 

sinna bæði félags- og námsráðgjöf með mikilli áherslu á forvarnir (Guðrún Elva 

Arinbjarnardóttir, 2009).  

Fyrsti vísirinn að skólafélagsráðgjöf á Íslandi var í kringum 1960 við stofnun 

Sálfræðideildar Reykjavíkurborgar. Hlutverk hennar var að aðstoða grunnskólana 

við þau verkefni sem þeir réðu ekki við, aðallega vegna hegðunarerfiðleika 

nemenda (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2009). Fyrstu árin starfaði einungis einn 

sálfræðingur við deildina en hann byggði upp deildina að norskri fyrirmynd. Ári 

seinna voru tveir sálfræðingar ráðnir til viðbótar en þar sem þörfin var mikil fyrir 

slíka þjónustu fengust heimildir til að ráða fleiri starfsmenn og urðu þeir oftast þrír 

til sex. Í upphafi var starf deildarinnar skipulagt út frá teymisvinnu þar sem 

sálfræðingur, félagsráðgjafi, oft læknir og sérkennari störfuðu saman. Traust 

myndaðist fljótt á milli deildarinnar og skólanna og komið var á reglulegum 

heimsóknum starfsmanna í hvern skóla (Grétar L. Marinósson og Kristinn 
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Björnsson, 1983). Sálfræðiþjónustan varð lögfest með setningu grunnskólalaganna, 

nr. 63/1974. Samkvæmt þeim áttu starfsmenn hennar að ganga í störf sálfræðinga, 

félagsráðgjafa og sérkennara. Fyrstu félagsráðgjafarnir sem störfuð innan íslenska 

skólakerfisins voru þær Guðrún Jónsdóttir, sem hóf störf við Sálfræðideildina 

fljótlega eftir stofnun hennar, og Guðrún Kristinsdóttir prófessor við 

Kennaraháskóla Íslands, sem starfaði þar á árunum 1973-1979 (Guðrún Elva 

Arinbjarnardóttir, 2009).  

Stéttarfélag íslenskra félagsráðgjafa (SÍF) var stofnað árið 1964. Skömmu 

eftir stofnun greip sú hræðsla um sig innan félagsins að sennilega yrði farið að 

þjálfa fólk til að gegna störfum félagsráðgjafa þó svo þeir hefðu ekki lokið prófi. Í 

kjölfarið, árið 1975, fékk félagið í gegn að lögvernda skyldi starfsheitið, sem þýddi 

að engin gat starfað né kallað sig sérfræðing á sviði félagsráðgjafar nema að hann 

hefði tilskilin leyfi landlæknis (Ása Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og 

Rannveig Gunnarsdóttir,2008).  

Árið 2004 var félag Félagsráðgjafa á fræðslu- og skólasviði (FFS) stofnað og 

varð síðar fagdeild innan Félagsráðgjafafélag Íslands. Sama ár voru lög félagsins 

samþykkt þar sem segir meðal annars að markmið þess sé að stuðla að reglulegum 

kjörskilyrðum nemenda. Til að nálgast markmiðið mun félagið vinna að því að efla 

faglega umræðu og styrkja stöðu skólafélagsráðgjafa á vettvangi og leggja áherslu 

á fræðslufundi og málþing þar sem vakin verður athygli á málefnum nemenda. 

Félagið mun beita sér í að bæta kjör nemenda með því að vekja athygli á málefnum 

þeirra meðal skólayfirvalda, stjórnvalda og samfélagsins (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.-a; Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2009). Áherslur skólafélagsráðgjafar 

eru ekki frábrugðnar því sem gerist í almennri félagsráðgjöf ef horft er til aðferðar 

og fagvitundar stéttarinnar. Á heildina litið ganga þær almennt út á að veita 

einstaklingsmiðaða ráðgjöf, þróa úrræði, veita handleiðslu og vinna að forvörnum 

svo eitthvað sé nefnt (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-c). 

Í dag starfa í kringum 20 félagsráðgjafar innan skólasamfélagsins á Íslandi. 

Áður fyrr voru félagsráðgjafar ráðnir í stöður náms- og starfsráðgjafa en mikilvægt 

var að þeir væru ráðnir á eigin forsendum en ekki undir fölskum formerkjum. Því 
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var töluvert hagsmunamál bæði fyrir félagsráðgjafa og náms- og starfsráðgjafa að 

þessi tvö starfssvið væru aðgreind. Árið 2009 voru lög um náms- og starfsráðgjafa 

samþykkt á Alþingi og þar með fengu þeir lögverndun á starfsheiti sitt (Guðrún Elva 

Arinbjarnardóttir, 2009; lög um náms- og starfsráðgjafa nr. 35/2009).  

Lög og reglugerðir  

Skólasamfélagið á Íslandi er stórt og eru margir einstaklingar sem að því koma. 

Grunnskólar á Íslandi eru 174 og nemendur þeirra eru 43.511 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, e.d.). Því má segja að meirihluti landsmanna komi að 

einhverju leyti að skólakerfinu, hvort sem þeir eru nemendur, foreldrar, kennarar 

eða starfsfólk skólanna eða stofnana sem snúa að skólamálum í landinu. 

Meginábyrgð á öllu grunnskólahaldi í landinu var komið undir sveitarfélögin 

árið 1996 og sjá þau um allan almennan rekstur grunnskólanna, meðal annars 

sérúrræði, sérfræðiþjónustu, mat og eftirlit með skólum og upplýsingamiðlun 

grunnskólastarfs í sveitarfélögunum svo eitthvað sé nefnt. Framkvæmd 

grunnskólalaganna er einnig í þeirra höndum. Núverandi grunnskólalög tóku gildi 

þann 12. júní 2008 og er hlutverk þeirra að standa vörð um réttindi barna til náms. 

Í lögunum segir að mennta- og menningarmálaráðuneyti fari með yfirstjórn 

skólamála í landinu og hefur það eftirlit með sveitarfélögunum, setur 

grunnskólunum aðalnámskrá til að fara eftir, leggur til námsgögn og hefur eftirlit 

með gæðum svo eitthvað sé nefnt. Í lögunum kemur einnig fram að helsta hlutverk 

grunnskóla sé að stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun nemenda og styðja 

þá til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Á Íslandi er skólaskylda og er öllum börnum frá 

sex ára aldri upp í 16 ára skylt að ganga í skóla. Hægt er að líta á skólann sem 

vinnustað barna í tíu ár en þau eyða að jafnaði um 180 dögum á ári í skólanum eða 

um það bil níu mánuðum á hverju ári. Því skal skólinn kappkosta að nemendur finni 

fyrir öryggi, vellíðan og fái að njóta bernsku sinnar í skólastarfi eins og unnt er 

hverju sinni (lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í reglugerð um sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla nr. 584/2010 segir 

að fræðsluyfirvöld í hverju sveitarfélagi skuli tryggja að í hverjum skóla sé veitt 

sérfræðiþjónustu í þeim tilgangi að sál-, kennslu-, þroska- og félagsfræðileg 
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þekking nýtist sem best innan skólanna. Hlutverk sérfræðiþjónustunnar er að efla 

skóla sem faglegar stofnanir í þeim tilgangi að geta leyst flest þau verkefni sem upp 

koma í almennu skólastarfi. Slík þjónusta á að nýtast nemendum, foreldrum þeirra, 

kennurum og starfsfólki skólanna. Lögð skal áhersla á forvarnarstarf í skólum sem 

stuðlar að velferð nemenda, reglulegt stöðumat nemenda sem eiga við ýmiskonar 

vanda að etja með áherslu á að þeir fái viðeigandi kennslu og stuðning í skólanum. 

Auk þess er lögð áhersla á að heildarsýn sé notuð, fjölbreyttur stuðningur við 

starfssemi skólans og foreldra, túlkaþjónusta veitt og góð tengsl milli skólastiga. 

Starfsfólk sem sinnir ráðgjöfinni skal hafa sérmenntun á sviði kennslu-, uppeldis- 

eða félagsmála. Hlutverk þeirra er að vera starfsfólki skólanna innan handar við 

greiningu á nemendum í vanda, námsaðstæðum og veita ráðgjöf og fræðslu um 

viðeigandi úrræði. Þeir þurfa að hafa yfirsýn yfir þau matstæki sem til eru og 

aðstoða við notkun þeirra. Reglugerðin kveður á um að skólastjóri í hverjum skóla 

eigi að samræma störf þeirra sem sjá um málefni einstakra nemenda sem snúa að 

sérfræðiþjónustu og stofna svokallað nemendaverndarráð (reglugerð um 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í 

grunnskólum nr. 584/2010).  

Nemendaverndarráð 

Nemendaverndarráð skal vera starfrækt í öllum grunnskólum á landinu og sér 

skólastjóri um að stofna og skipa fulltrúa í ráðið. Ásamt skólastjóra sitja í því 

fulltrúar sem koma að málum nemenda með sérþarfir og/eða sérkennslu, 

skólahjúkrunarfræðingur, náms- og starfsráðgjafi og fulltrúi sérfræðiþjónustu 

sveitarfélagsins. Skólastjórinn ber ábyrgð á og stýrir því starfi sem þar fer fram. 

Hlutverk nemendaverndarráðs snýr að einstaka nemendum og forvarnarstarfi. 

Nemendaverndarráð sér um að skipuleggja og framkvæma þjónustu við nemendur 

sem snýr að heilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf og sérfræðiþjónustu. Ráðið 

aðstoðar nemendur vegna sérstakra vandamála og veitir þeim aðstoð við hæfi. 

Hvert mál skal unnið við fyrsta tækifæri en þegar ákvörðun hefur verið tekin í 

málinu getur verið nauðsynlegt að fulltrúar innan ráðsins fylgi því eftir. Kennarar, 

fulltrúar ráðsins og aðrir sem koma að málum nemenda geta vísað máli einstakra 

nemenda til ráðsins ef þeir telja að á nemendum sé brotið vegna ófullnægjandi 
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þjónustu í skólanum. Þegar mál er komið inn á borð nemendaverndarráðs ber 

ráðinu að láta foreldra vita að mál barna þeirra sé komið þar inn til úrlausna. 

Fyllstu þagmælsku og trúnaði skal heitið við störf nemendaverndarráðs en því ber 

þó skylda til að tilkynna mál lögum samkvæmt. Stuðla skal að samvinnu við 

félagsþjónustu og barnaverndarnefnd vegna einstakra mála (reglugerð um 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í 

grunnskólum).  

Glöggt má sjá að skólafélagsráðgjöf hefur verið í stöðugri þróun allt frá 

aldamótum 1900 til dagsins í dag og er engan veginn lokið. Samkvæmt ofangreindri 

umfjöllun kemur í ljós að afar fáir félagsráðgjafar eru starfandi innan íslenska 

grunnskólakerfisins þrátt fyrir að sett hafi verið reglugerð um sérfræðiþjónustu í 

grunnskólum.  

Persónuleg ráðgjöf 

Hér verður fjallað um hvað felst í persónulegri ráðgjöf, hlutverk félagsráðgjafa í 

grunnskólum og farið verður í helstu verkefni sem snúa að slíkri ráðgjöf. Fjallað 

verður um mótun úrræða og því næst um einelti og forvarnir. 

Í bókinni Athöfn og orð (1983) komast þeir Grétar Marinósson og Kristinn 

Björnsson svo að orði: „Á löngum námsferli í grunnskóla, frá 6-15 ára, hlýtur margt 

að ganga misvel eða fara úrskeiðis hjá sumum einstaklingum. Skólinn er 

vinnustaður flestra barna í 10 ár.“ (Grétar Marinósson og Kristinn Björnsson, 1983, 

bls. 69). Á þessum árum verða miklar breytingar hjá börnum bæði andlegar og 

líkamlegar og sjóndeildarhringur þeirra fer ört stækkandi. Ekki eru öll börn jafnfær 

um að koma til móts við þær kröfur sem skólinn, fjölskyldan og samfélagið setur 

þeim og ná þeim árangri sem til er ætlast. Félagsleg samskipti geta bæði verið 

ánægjuleg og erfið og á vegi þeirra verða ýmsir árekstrar og erfiðleikar sem 

tengjast uppeldis- og heimilisaðstæðum. Skortur getur orðið á tengslum og 

umhyggju við þá fullorðnu og tilfinningalegt jafnvægi og líkamlegt heilsufar er 

misgott hjá börnum. Stundum hefur verið tilhneiging að ætla að skólaganga allra 

barna sé auðveld og að þeim takist að leysa öll verkefni jafn vel af hendi. 

Uppeldishlutverkið er í auknum mæli komið inn í skólana en sú þróun hefur átt sér 
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stað um langt skeið. Því er talin vera rík ástæða og jafnframt hin mesta nauðsyn að 

öflug ráðgjafarþjónusta sé til staðar í grunnskólum landsins þar sem hún sé 

aðgengileg fyrir börn, foreldra og kennara. Þessi þjónusta er nauðsynlega vegna 

mismunandi vandamála nemenda, þau helstu eru hegðunarerfiðleikar, 

námserfiðleikar, félagslegar aðstæður og slæmt heilsufar (Grétar L. Marinósson og 

Kristinn Björnsson, 1983; Stevenson, 2007).  

Fyrstu ár skólagöngunnar skipta hvert barn miklu máli hvað varðar 

menntun og persónuþroska í framtíðinni. Á þessum tíma er þroskaferli barnsins á 

mjög mikilvægu stigi þar sem það er að skapa sér sinn eigin lífsstíl, sjálfsmynd þess 

og félagsleg viðhorf eru í mótun og barnið fer að kljást við annars konar félagsleg 

samskipti en áður. Þessir þættir geta haft áhrif á hvaða stefnu barnið tekur í lífinu. 

Börn á skólaaldri eru viðkvæm fyrir ýmsum breytingum og sum eiga erfitt með að 

aðlagast nýjum aðstæðum, hvort sem um ræðir á heimilinu eða í þjóðfélaginu en 

nútímaþjóðfélög einkennast af meiri hraða og tíðari breytingum en áður fyrr. Horfa 

verður til þess að börnum getur reynst erfitt að stunda nám sitt og finna fyrir 

vellíðan vegna tilfinningalegs álags sem stafar af þessum breytingum. Guðrún 

Friðgeirsdóttir (1999) bendir á að fjölmargar erlendar rannsóknir hafa sýnt að 

vandamál í þjóðfélögum eins og fíkniefnaneysla, lögbrot unglinga og léleg félagsleg 

hæfni megi rekja til grunnskólaáranna. Félagsleg vandamál hafa tilhneigingu til að 

fylgja börnum og fjölskyldum þeirra áfram ef ekki er gripið inn í tímanlega og tekið 

á málunum og þeim stýrt í viðeigandi farveg til farsælli lausna. Þá er hægt að líta 

svo á að afleiðingar þessara vandamála kosti þjóðfélagið mun meira en góð 

ráðgjafarþjónusta í grunnskóla (Guðrún Friðgeirsdóttir,1999; Sigrún Júlíusdóttir, 

2001).  

Persónuleg ráðgjöf í grunnskólum byggist á einkaviðtölum þar sem 

ráðgjafinn myndar trúnaðarsamband við nemandann. Ráðgjafinn beitir faglegri 

þekkingu og notar heildarsýnina, sem er grundvallaratriði í persónulegri ráðgjöf. 

Aðstæður og þarfir nemandans eru skoðaðar vandlega og honum er veitt 

viðeigandi ráðgjöf og stuðningur. Ráðgjöfin gengur aðallega út á að greina vanda 

nemandans en það getur tekið tvö til þrjú viðtöl. Eftir hvert viðtal þarf 

félagsráðgjafinn að gera skýrslu með upplýsingum sem koma fram í viðtalinu, 
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markmið og áætlanir nemandans og fleira. Þessar skýrslur eru síðan vel varðveittar 

hjá félagsráðgjafanum sem heldur utan um öll mál nemenda sem leita til hans. 

Einungis aðrir ráðgjafar innan skólans hafa aðgang að þessum gögnum (Guðrún 

Friðgeirsdóttir, 1999; Guðrún Helga Sederholm, 1999). Í persónulegri ráðgjöf getur 

verið munur á því hvort ráðgjafinn ræðir við barn eða fullorðin en persónulegt 

viðtal við barn þykir mjög krefjandi. Aftur á móti er það mun auðveldara að 

aðstoða barn innan við tíu ára aldur en þegar þau eru orðin eldri því varnarhættir 

þeirra verða sterkari eftir því sem þau eldast (Guðrún Friðgeirsdóttir,1999).  

Þegar nemendur nýta sér þjónustu námsráðgjafa endar helmingur þeirra í 

persónulegri ráðgjöf. Nemendur koma oftast í öðrum tilgangi en að ræða 

vandamálin, t.d. að ræða framhaldsnám, heimanám, áhugaleysi og þess háttar 

mál. Oft er hægt að tengja slæman námsárangur við persónuleg vandamál en þau 

geta verið af ýmsum toga. Ein helsta ástæða persónulegrar ráðgjafar í skólum eru 

samskiptaerfiðleikar í fjölskyldum en slíkir erfiðleikar á milli foreldra og barna geta 

haft veruleg áhrif á einbeitingu og valdið kvíða hjá nemendum. Ýmsar aðrar 

ástæður geta verið fyrir ráðgjöf eins og einmanaleiki, sjálfsvígshætta, skert 

sjálfsmynd, þunglyndi, prófkvíði, átröskun, nauðgun, þungun, ofbeldi, 

samkynhneigð, fíkniefnavandi, fjárhagsörðugleikar og margt, margt fleira (Guðrún 

Helga Sederholm, 1999).  

Helstu verkefni 

Félagsráðgjafar í grunnskólum sinna mörgum og margvíslegum verkefnum sem 

snerta skólasamfélagið í heild. Verkefnin snúa að ráðgjöf, fræðslu, stuðningi og 

aðstoð við nemendur sem glíma við vandamál af ýmsum toga. Vandamálin tengjast 

yfirleitt félagslegum, persónulegum og tilfinningalegum þáttum sem geta komið í 

veg fyrir að nemandi njóti sín í námi sem og daglegu lífi (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Félagsráðgjafar eru talsmenn nemenda, gæta hagsmuna þeirra og eru þjálfaðir í að 

vinna með börnum í skólum. Þeir aðstoða við að skapa viðunandi umhverfi fyrir 

kennslu og lærdóm sem stuðlar að getu og sjálfsöryggi nemenda. Einnig vinna þeir 

að samstarfi milli heimilis, skóla og samfélags en það samstarf er lykillinn að 

velgengni nemenda í náminu og samfélaginu öllu (Farley, Smith og Boyle, 2009).  
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Ávallt vinnur félagsráðgjafinn öll sín mál út frá heildarsýn sem er leiðarljós í 

allri hans vinnu. Heildarsýnin snýst um að skoða vel félagslegar, tilfinningalegar og 

námslegar aðstæður nemandans (Guðrún Helga Sederholm, óbirt; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Fjallað verður nánar um heildarsýnina seinna í ritgerðinni.  

Hér á undan hefur verið fjallað um persónulegu ráðgjöfina, sem er eitt af 

helstu verkefnum félagsráðgjafa í skólum, en félagsráðgjafinn sinnir einnig fleiri 

verkefnum. Félagsráðgjafar vinna að markvissri samvinnu við aðra fagaðila og 

stofnanir eins og heilsugæslu, svæðisskrifstofur, félagsmálastofnanir og 

fræðsluskrifstofur. Slíkt samstarf stuðlar að markvissara starfi milli fagfólks, 

samstillingu og hagræðingu sem oft kemur í veg fyrir tvíverknað. Góð samvinna hér 

á milli gæti fyrirbyggt það að börn hrekist á milli kerfa eða stofnana sem gæti haft 

afdrifaríkan skaða í för með sér.  Því er áhersla lögð á að hagsmunir nemenda séu 

ávallt hafðir í fyrirrúmi (Guðrún Helga Sederholm, óbirt; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Á þessu má sjá að fagteymi ættu vel heima inni í grunnskólum landsins þar sem 

skólafélagsráðgjafi, skólahjúkrunarfræðingur, námsráðgjafi, sérkennari og 

sálfræðingur myndu starfa saman. Þar myndi hver nýta sína fagþekkingu, 

þjónustan yrði aðgengileg og nemendur og fjölskyldur þeirra fengju viðeigandi 

þjónustu á sem skjótastan hátt. Með slíku samstarfi væri hægt að koma í veg fyrir 

að sömu mál væru til meðferðar á mörgum stöðum (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

Félagsráðgjafar starfa á heildrænan hátt með nemendum, fjölskyldum 

þeirra og kennurum þar sem þeir leggja ríka áherslu á góða samvinnu við alla þá 

aðila sem tengjast máli nemandans (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Foreldrar eiga kost á 

að setja sig í samband við félagsráðgjafann vegna ýmissa mála en geta þó ekki 

fengið upplýsingar um viðtöl nemenda sem hafa verið í ráðgjöf. Samband 

félagsráðgjafans og nemandans byggist á trúnaði og trausti. Guðrún H. Sederholm 

bendir svo á að „Nemandanum er heitið fullum trúnaði í ráðgjöfinni og þess vegna 

verður að fá samþykki hans fyrir að setja kennara, stjórnendur eða foreldra inn í 

mál hans.“ (Guðrún Helga Sederholm, 1999, bls. 18). Undantekning er þó á þar 

sem segir í barnaverndarlögum að félagsráðgjöfum sé skylt samkvæmt lögum að 

tilkynna til barnaverndarnefndar ef grunur er á að barn búi við óviðunandi 

aðstæður, áreitni, ofbeldi eða stofni heilsu sinni eða lífi í hættu (Barnaverndarlög 
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nr. 80/2002). Þegar foreldrum er veitt ráðgjöf eru þeir yfirleitt mjög skilningsríkir á 

samband félagsráðgjafans og nemandans (Guðrún Helga Sederholm, 1999). Þess 

má þó geta að í sumum tilfellum finnst foreldrum erfitt að biðja um aðstoð vegna 

stolts eða ótta við niðurlægingu. Þeim finnst ef til vill erfitt að horfast í augu við 

staðreyndir málsins sem kemur oft í veg fyrir að  vandamálið sé rætt og lausn sé 

fundin (Grétar Marinósson og Kristinn Björnsson, 1983).  

Kennarar koma auga á vandamál sem verða innan veggja skólans, náms- og 

hegðunarerfiðleikum sem bitna oft á námi nemandans og koma fram sem 

einbeitingarleysi og skapgerðarerfiðleikar. Margt getur átt sér stað inni á heimilum 

sem kemur ef til vill ekki fram í skólanum og kennarar verða því ekki varir við það. 

Foreldrar verða varir við vanlíðan, kvíða, depurð og svefntruflanir sem valda 

óþægindum hjá barninu. Því er talið afar mikilvægt að foreldrar geti leitað aðstoðar 

félagsráðgjafa í skólanum vegna barns síns og miðlað þannig upplýsingum svo 

hægt sé að vinna að aðstoð við barnið. Í sumum tilfellum eru erfiðleikar barnsins 

spegilmynd af fjölskyldulífi og heimilisaðstæðum sem það býr við (Grétar 

Marinósson og Kristinn Björnsson, 1983). Nemendur eru yfirleitt hvattir til þess að 

upplýsa foreldra sína um að þeir séu að leita aðstoðar hjá ráðgjafa en það getur 

orðið til þess að foreldrar fari að huga að því sem betur megi fara á heimilinu eða í 

samskiptum við aðra. Í kjölfarið geta aðstæður nemandans batnað til muna 

(Guðrún Helga Sederholm,1999).  

Kennarar leita oft til félagsráðgjafa vegna ýmissa mála og góð samskipti 

þeirra á milli eru mikilvæg hvað varðar nemendur. Upplýsingastreymið þeirra á 

milli verður að vera gott þar sem félagsráðgjafinn veitir kennaranum upplýsingar 

um einstaka nemendur vegna veikinda eða erfiðleika og kennarinn veitir 

upplýsingar um þá nemendur sem hann hefur áhyggjur af. Félagsráðgjafinn býr til 

ýmis verkefni og hugmyndir að forvörnum sem nýtist kennurum í starfi. 

Stjórnendaráðgjöf gengur út á samskonar verkefni þar sem félagsráðgjafinn veitir 

skólastjórnendum faglega ráðgjöf sem snýr að nemendum (Guðrún Helga 

Sederholm, 1999), aðstæðum innan skólans og skólabragnum sem þar ríkir. 

Félagsráðgjafar veita einnig ráðgjöf vegna eineltis sem þrífst innan 

starfsmannahópsins (Guðrún Helga Sederholm, óbirt).  
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Önnur verkefni félagsráðgjafa í skólum snúa að setu í ýmsum ráðum sem 

tengjast skólastarfinu og hagsmunamálum nemenda en félagaráðgjafi situr meðal 

annars í nemendaverndarráði. Þá tekur hann þátt í stefnumótun tengdum 

málefnum nemenda og setur sig í samband við opinberar stofnanir sem vinna að 

stefnumótun í skólamálum (Guðrún Helga Sederholm, óbirt). 

Mótun úrræða 

Í bókinni Fjölskyldur við aldahvörf segir Sigrún Júlíusdóttir: „Skólinn er ein 

mikilvægasta uppeldistofnunin utan fjölskyldunnar. Því er bráð nauðsyn á nánu 

samstarfi við foreldra um félagslega velferð skólabarnsins. Ekki nægir að hafa 

úrræði á stangli heldur þarf samhæfingu kraftanna út frá heildarsýn.“ (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001, bls. 95). Félagsleg vandamál geta fylgt börnum inn á 

fullorðinsárin ef ekki er gripið inn í með viðeigandi aðstoð. Félagsráðgjafar leggja 

áherslu á kunnáttu og þjálfun til að geta unnið með ákveðin kerfi út frá samhengi 

og heildarsýn (Sigrún Júlísdóttir, 2001).  

Í rannsókn Sigrúnar Harðardóttur (2009), Framhaldskólinn og velferð 

nemenda, kemur fram að ákveðinn hópur nemenda kemur illa undirbúinn til náms 

í framhaldskólum. Greinilega vantar talsvert upp á þá aðstoð í grunnskólum sem á 

að koma í kjölfar greiningar nemanda um afmarkaða námsörðugleika eða 

persónulegan vanda. Sigrún segir: „Algengasta form aðstoðar, þegar barn á í 

námsvanda í grunnskólum, felst í sérkennslu annaðhvort einstaklingskennslu eða í 

hópi og oft án þess að unnið sé út frá heildarsýn á stöðu barnsins.“ (Sigrún 

Harðardóttir, 2009, bls. 115). Mikilvægt er að vinna að málum þessara nemenda í 

grunnskólum á heildrænan hátt með því að greina og meta þá þætti sem geta haft 

áhrif á nám og almenna líðan þeirra. Þetta getur aukið líkurnar á því að árangur 

náist í framhaldsskólum. Vinnan á að byggjast á þróun úrræða og forvarna með 

það að markmiði að nemendur geti notið sín í skólanum hvort sem er námslega, 

félagslega eða tilfinningalega (Sigrún Harðardóttir, 2009). 

Mótun og þróun úrræða er í höndum félagsráðgjafa en hann hefur 

haldgóða þekkingu á þörfum nemenda og greiningu þeirra. Nemendur þurfa ýmis 

úrræði og lausnir í tengslum við fatlanir, nám, fátækt, einelti og 



  

17 
 

tungumálaörðugleika svo eitthvað sé nefnt (Guðrún Helga Sederholm, óbirt). 

Aðferðir við mótun úrræða eru margskonar. Eftir viðtal og persónulega ráðgjöf hjá 

félagsráðgjafa er nemandanum afhent ýmis verkefni sem felast í því að reyna leysa 

vandann. Áætlun er útbúin af félagsráðgjafa og nemanda í sameiningu. Slíkar 

áætlanir eru gerðar vegna fjárhagserfiðleika, námserfiðleika, samskiptaerfiðleika, 

félagserfiðleika svo dæmi séu tekin. Yfir heildina litið er markmiðið að virkja 

nemandann til að auka færni hans til að taka ákvarðanir, efla þátttöku hans og 

stuðla að færni og getu til að geta horft fram á veginn (Guðrún Helga Sederholm, 

1999).  

Einn verkefnaþáttur félagsráðgjafa í skóla er enn ónefndur en það er 

forvarnarstarfið. Næst verður því fjallað um ýmsar forvarnir sem notaðar eru í 

grunnskólum landsins.  

Forvarnir  

Ýmsar leiðir eru farnar í grunnskólum til að fyrirbyggja aga-, hegðunar- og 

eineltisvandamál meðal nemenda. Mikilvægt er að muna að forvarnir gegn 

hegðunarvanda er stöðug vinna en ekki átaksverkefni sem tekur ákveðinn tíma 

(Roland og Vaaland, 2001). Félagsráðgjafi vinnur yfirleitt að forvarnarvinnu í 

grunnskólum þar sem hann sér um að móta og þróa forvarnir og kynna fyrir 

nemendum og starfsfólki skólans (Guðrún Helga Sederholm, óbirt). Samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla er mikilvægt að allir grunnskólar séu með virka 

forvarnaráætlun sem byggist á forvörnum tengdum fíkniefnum, ofbeldi og einelti. 

Forvarnaráætlun skal kynna öllum aðilum skólasamfélagsins, starfsmönnum 

skólans, foreldrum og nemendum. Þá er öllum grunnskólum skylt að hafa virka 

eineltisáætlun þar sem fjallað er um hvernig bregðast eigi við ef upp kemst um 

einelti í skólanum. Öllum starfsmönnum skólans skal vera kunnugt um hvernig er 

unnið og hver vinnur með slík mál innan skólans (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006).  

Grunnskólar hér á landi styðjast við mismunandi áætlanir og kannanir og 

fara fjölbreyttar leiðir í forvarnarvinnu. Olweusaráætlunin er eineltisáætlun sem 

margir skólar á landinu styðjast við.  
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Einelti og Olweusarverkefnið 

Börn og unglingar eiga rétt á að finna fyrir vellíðan hvort sem þau eru á heimili 

sínu, í skólanum eða í frístundum, en því miður er það ekki svo hjá öllum börnum. 

Sum börn geta ekki beðið eftir þeim degi að skólaganga þeirra taki enda og þau 

geti hætt í skólanum. Ástæðan getur verið áralöng þjáning, vanlíðan og einelti. 

Mikil ábyrgð hvílir á foreldrum og þeim aðilum sem koma að menntun og uppeldi 

og eiga að búa þeim öruggt umhverfi. Aðgerðaráætlun í skólum þarf því að ná jafnt 

til heimila, skóla og frístundastarfs nemenda (Guðrún Friðgeirsdóttir,1999; 

Þorlákur H. Helgason, 2009-a).  

Einelti í dag er orðið mun sýnilegra en áður var, enn fremur er það oft á 

borðum hjá skólayfirvöldum. Margt hefur verið gert til að vinna gegn vandanum og 

koma í veg fyrir hann (Olweusarverkefnið gegn einelti, e.d.). Einelti er ein tegund 

ofbeldis sem aldrei er réttlætanlegt og lýsir því áreiti sem beinist að einni 

manneskju í óákveðinn tíma. Einelti er oftast notað um endurtekið atferli. Þegar 

skilgreina á einelti getur verið mismunandi hvort talað sé um líkamlegt og andlegt 

einelti, sýnilegt og dulið einelti eða beint og óbeint einelti. Allt á þetta við þegar 

skilgreina á einelti. Hér mun einelti vera skilgreint sem líkamlegt og andlegt. 

Líkamlegt einelti gengur út á líkamlegt áreiti eins og barsmíðar, spörk, hártoganir 

og hrindingar. Andlegt einelti, sem sumir telja vera ein alvarlegasta tegundin sem 

börn geta lent í, gengur aðallega út á stríðni, höfnun, útilokun og útskúfun (Roland 

og Vaaland, 2001; Þorlákur H. Helgason, 2009-a). Erfitt þykir að sannreyna þá 

kenningu að líkamlegt einelti sé þolanlegra en það andlega en í bókinni Einelti telur 

Guðjón Ólafsson (1996) að reynslan sýni að ekki sé auðvelt að vera sá sem er 

útilokaður úr samfélagi jafningja. Hægt er að líta svo á að það séu meiri líkur á að 

líkamlegt einelti sjáist frekar en það andlega. Þrátt fyrir það sé hvort tveggja 

alvarlegt mál sem bregðast þurfi fljótt við (Guðjón Ólafsson, 1996).  

Gerendur eineltis líta ekki öðruvísi út en aðrir nemendur að öðru leyti en 

því að þeir eru oftast líkamlega og andlega sterkari. Jafnframt sýna þeir gjarnan 

árásargjarna hegðun gagnvart þolandanum. Þolendur eru í flestum tilfellum 

líkamlega og félagslega veikari, viðkvæmir og sýna oft meiri ótta í erfiðum 

félagslegum aðstæðum. Þessi börn eru oftast ein og einmana í skólanum og ekki 
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ýkja vinsæl meðal nemenda (Roland og Vaaland, 2001; Þorlákur H. Helgason, 2009-

a). Algengast er að einelti eigi sér stað á skólatíma, á skólagöngum, skólalóðinni 

eða í kennslustofunni. Langvarandi einelti getur átt sér stað á leiðinni í og úr skóla 

og því er heimilið oft öruggasti staðurinn fyrir þolendur eineltis (Sharp og Smith, 

2000). Börn sem lent hafa í einelti segja oft ekki frá vegna þess að þau líta á það 

sem persónulegan ósigur, vilja ekki særa foreldra sína eða reyna að forðast afskipti 

fullorðinna vegna slæmra afleiðinga í kjölfarið. Þá hafa sum reynt að segja frá 

aðstæðum sínum en fengið litlar undirtektir og önnur finna fyrir litlu öryggi og 

vernd í skólanum og forðast því að segja frá. Í þessum aðstæðum uppgötvast 

einelti ekki fyrr en foreldrar eða starfsfólk skólans kemur auga á það (Þorlákur H. 

Helgason, 2009-a). 

Einkenni eineltis geta oft verið sýnileg og benda oft á að einelti geti verið í 

gangi. Sem dæmi má nefna að barn fer að neita að fara í skólann, er lystarlaust og 

kvartar undan líkamlegum kvillum eins og höfuðverk og magaverk. Það á oft erfitt 

með nætursvefn og andleg líðan þess er ekki góð. Einkennin geta einnig komið í 

ljós á einkunnaspjaldi þar sem einkunnir eru lægri en vant er og ef barn á erfitt 

með að gera grein fyrir sárum og mari, óhreinum fötum og ónýtum bókum (Guðjón 

Ólafsson, 1996). Við slíkar aðstæður er vert að skoða ástæður þess nánar og ef 

einhver grunur er um að einelti eigi sér stað er best að foreldrar ræði fyrst við 

barnið og reyni að komast að því hvort grunurinn reynist réttur. Í framhaldi er gott 

að leita til ráðgjafa innan skólans, umsjónarkennara eða skólastjóra. Mikilvægt er 

að grípa inn í sem fyrst og leysa eineltismál eins fljótt og kostur er svo koma megi í 

veg fyrir langvarandi sársauka og niðurlægingu fórnarlambsins (Þorlákur H. 

Helgason, 2009-a). Afleiðingar langvarandi eineltis geta komið fram sem brengluð 

sjálfsmynd, lítið sjálfstraust, geðræn vandamál, þunglyndi, félagsfælni og kvíði. 

Eineltið getur verið svo mikið að það getur í sumum tilfellum leitt til sjálfsvígs sem 

sýnir hversu alvarlegt einelti getur orðið (Sharp og Smith, 2000). Þá er ekki síður 

mikilvægt að tala við þau börn sem eru gerendur og aðstoða þau við að hætta 

þessari tilteknu hegðun. Það getur reynst foreldrum erfitt að viðurkenna að barn 

þeirra sé að leggja aðra í einelti (Þorlákur H. Helgason, 2009-a).  
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Haustið 2009 voru 65 grunnskólar á landinu að notast við 

Olweusaráætlunina sem hefur það markmið að koma í veg fyrir einelti og 

andfélagslega hegðun. Áætlunin byggist fyrst og fremst á því að skapa rétt 

umhverfi barna í skólum og á heimilum sem einkennist af hlýjum og jákvæðum 

áhuga fullorðinna ásamt ákveðnum ramma gegn óviðunandi hegðun og 

neikvæðum refsingum sem hvorki eru líkamlegar né niðurlægjandi. Þá byggist hún 

einnig á því að fullorðnir beri ábyrgð og bregðist við þegar á reynir. Skóli og heimili 

vinna saman að lausn eineltismála og ef grunur er um einelti er bæði haft samband 

við foreldra gerandans og þolandans. Mikil áhersla er lögð á einstaklingsbundnar 

aðgerðaráætlanir og viðtöl kennara og skólastjórnar við foreldra. Foreldrar eru afar 

mikilvægur hópur þegar kemur að starfi áætlunarinnar þar sem reynt er að auka 

færni þeirra og virkja þá í eineltisumræðunni. Foreldrar eru vel upplýstir á 

foreldrafundum um gang mála. Allir starfsmenn skólans taka þátt en nauðsynlegt 

þykir að kynna þeim áætlunina sem felst meðal annars í fræðslu, vitundarvakningu 

og færniþjálfun. Sú fræðsla fer fram í upphafi hvers skólaárs. Innan bekkjanna eru 

settar reglur, sérstaklega samdar til að stöðva einelti og koma í veg fyrir það. 

Nemendur læra um birtingarmyndir, aðferðir og afleiðingar eineltis og ræða 

almennt um einelti, félagstengsl og almenna líðan í bekknum sem gert er á föstum 

bekkjarfundum. Áhersla er lögð á að efla færni nemenda í að taka rétta afstöðu og 

aðstoða þá sem verða fyrir einelti. Ár hvert er síðan lögð nafnlaus könnun fyrir í 

skólunum þar sem spurningarnar tengjast  einelti. Í kjölfarið eru niðurstöðurnar 

kynntar skólasamfélaginu öllu og brugðist við með viðeigandi aðgerðum ef þess 

þarf (Olweusarverkefnið gegn einelti, e.d.; Þorlákur H. Helgason, 2009-b).  

Hér hefur komið fram að mikilvægt er að fylgjast með líðan nemenda, hvort 

sem er í skólanum eða á heimilum, vegna hugsanlegs eineltis. Könnun sem tengist 

líðan nemenda er framkvæmd í einum grunnskóla í Reykjavík en um hana verður 

fjallað í næsta kafla.  
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Líðankönnun í Háteigsskóla 

Á heimasíðu Háteigsskóla eru einkunnarorð skólans mjög skýr: virðing, samvinna 

og vellíðan. Þessi orð eiga að speglast í því starfi sem fram fer innan skólans en 

nemendur og starfsmenn eru meðvitaðir um þessi orð og nota þau jafnt í leik og 

starfi (Háteigsskóli, 2009-a). 

 Ásgeir Beinteinsson skólastjóri Háteigsskóla segir í forvarnarskýrslu 

skólans: „Góður agi, vellíðan og ábyrg þátttaka er besta forvörnin gagnvart þeim 

hættum sem steðja að ungmennum í dag.“ (Ásgeir Beinteinsson, 2008, bls. 2). Í 

skýrslunni kemur einnig fram að helsta verkefni skólans sé að bjóða nemendum 

upp á umhverfi og aðstæður sem koma til með að þroska þá á jákvæðan og 

skapandi hátt svo þeir velji farsæla leið í lífinu sem veitir þeim hamingju. 

Háteigsskóli leggur mikla áherslu á vellíðan nemenda og er skólastarfið byggt á 

ákveðnum starfsháttum sem bera samheitið Áttin og hefur hún verið þróuð til að 

auka og viðhalda vellíðan og góðri hegðun. Þeir nemendur, sem líður vel, vita hvað 

þeir eiga að gera, hvernig þeir eiga að hegða sér og stunda námið af ánægju. 

Forsendur vellíðunar er virðing og samvinna (Ásgeir Beinteinsson, 2008; 

Háteigsskóli, 2009-b). 

Í skólanum er reglulegt eftirlit með líðan nemenda og er gerð könnun í lok 

október ár hvert. Könnunin hefur verið framkvæmd í skólanum í mörg ár og því 

komin ágætis reynsla á hana. Í öðrum, þriðja og fjórða bekk er könnunin lögð fyrir 

nemendur í þeim tilgangi að kanna almenna líðan við ýmsar aðstæður en mun 

ítarlegri könnun er lögð fyrir nemendur í fimmta til tíunda bekk þar sem meðal 

annars er verið að leita eftir hvort einelti þrífist í skólanum. Könnunin fer þannig 

fram að nemendur fá afhent blað frá umsjónarkennara með nokkrum spurningum 

sem tengjast líðan nemenda við mismunandi aðstæður og hvort einhver eða 

eitthvað sé að angra þau (Ásgeir Beinteinsson, 2008; Háteigsskóli, 2009-b). 

Könnunin er nafnlaus og því er ekki hægt að sjá hverjum líður illa hverju sinni 

heldur hversu mörgum líður illa hverju sinni. Könnunin getur bent á hugsanlegt 

einelti sem á sér stað innan skólans. Nemendur hafa möguleika á að skrifa nafn 

gerenda eða þolanda sem þeir vita um en nöfn þeirra og einstakra bekkja fylgja þó 

ekki niðurstöðunum. Litið er á könnunina sem ákveðinn mælikvarða sem markvisst 
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er notaður til að fylgjast með almennri líðan nemenda. Strax er hægt að sjá 

niðurstöður könnunarinnar og upplýsingar um líðan nemenda í ákveðnum hópum 

og skólanum almennt verður ljós. Umsjónarkennari, stjórn skólans, 

nemendaverndarráð og eineltisteymi fá niðurstöðurnar og bregðast við ef einhver 

frávik koma í ljós með frekari athugunum og aðgerðum sem mögulega bæta líðan 

nemenda. Þá eru niðurstöðurnar einnig kynntar á kennarafundum og í 

foreldraráði. Í kjölfar könnunarinnar nota kennarar tækifærið og hefja umræðu í 

bekkjunum um samskipti og samveru þó að sú umræða sé í gangi allan veturinn. 

Tilgangur könnunarinnar hefur sýnt sig þar sem hún staðfestir yfirleitt grun 

starfsmanna um ákveðið ástand í einstökum bekkjum og sýnir fram á að þær 

aðgerðir, sem beitt er gegn vanlíðan nemenda, eru gagnlegar (Ásgeir Beinteinsson, 

2008).  

Fleira er gert í forvarnarskyni í grunnskólum landsins og verður fjallað um 

það hér á eftir. 

Aðrar forvarnir 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir: „Almenn menntun á að stuðla að umburðarlyndi, 

virðingu fyrir náunganum og umhverfinu. Í grunnskólum ber að efla heilbrigða 

dómgreind, umburðarlyndi, virðingu, náungakærleik og verðmætamat.“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 8). Til að þessum markmiðum sé náð þurfa 

skólar að bjóða nemendum sínum fjölbreytta kennsluhætti og heilbrigt félagslíf. 

Almenn menntun í skólum felur í sér að kynna nemendur fyrir heilbrigðum og 

hollum lífsvenjum, efla siðferðisvitund og stuðla að ábyrgð nemenda í umgengni 

við allt líf og umhverfi. Fyrir utan að efla sjálfstraust og heilbrigði er mikilvægt að 

undirbúa nemendur undir líf og starf í lýðræðislegu þjóðfélagi og aðstoða þá við að 

átta sig á samfélagsstöðu sinni, efla borgara- og menningarvitund og virðingu fyrir 

fjölbreyttri menningu. Grunnskólum er skylt að stuðla að ýmiss konar forvörnum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). 

Forvarnir í grunnskólum geta verið mismunandi og tengjast brýnum 

málefnum sem snerta börn og unglinga. Fíkniefnaforvarnir í grunnskólum fela í sér 

fræðslu sem stuðlar að auknum líkum á að nemendur leiðist út í vanda sem  tengist 

áfengi og vímuefnum. Grunnskólinn er mikill áhrifavaldur á þessu sviði og því 
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tilvalinn vettvangur fyrir slíkt forvarnarstarf þar sem auðvelt er að ná til nemenda 

(Lýðheilsustöð, 2008). Félagasamtökin Blátt áfram hafa heimsótt nokkra 

grunnskóla en þau vinna að því að efla forvarnir gegn kynferðislegu og líkamlegu 

ofbeldi gegn börnum og unglingum. Forvarnirnar felast í fræðslu í formi 

brúðuleikrits, fyrirlestra, námskeiða og kennslustundar í lífsleikni fyrir nemendur 

og starfsfólk skólanna (Blátt áfram, e.d.-b). Sýningarnar bera nafnið Krakkarnir í 

hverfinu og notast er við stórar brúður sem fræða börnin um mál tengdum ofbeldi. 

Sýningin gengur út á að brúðurnar, sem hafa útlit og tala eins og börn, tala við og 

fræða börnin og svara spurningum frá þeim um þessi viðkvæmu mál. Tilgangurinn 

með barnslegu brúðunum er að reyna að ná til barnanna á betri hátt en fullorðnir 

geta gert. Ætlast er til að ráðgjafi sé viðstaddur hverja sýningu ef að barn myndi í 

kjölfarið vilja tala um eða segja frá aðstæðum sínum eða annarra (Blátt áfram, e.d-

a).  

Eins og sjá má er starf félagsráðgjafa í skólum yfirgripsmikið og mikilvægt 

fyrir skólasamfélagið í heild. Líðan barna og unglinga er mikilvægt umhugsunarefni 

og ýmsar leiðir eru farnar í grunnskólum til að fyrirbyggja að börn og unglingar finni 

fyrir vanlíðan. 

Menntun - námsráðgjöf/félagsráðgjöf 

Menntun fagfólks skiptir miklu máli í starfi sem snertir ráðgjöf, fræðslu og 

upplýsingar til ákveðins hóps, eins og nemenda. Því er mikilvægt að líta á menntun 

þeirra starfsstétta sem sinna þessum þáttum í grunnskólum landsins. Fyrst verður 

fjallað um menntun félagsráðgjafa og því næst um menntun náms- og 

starfsráðgjafa. Í lokin verður fjallað um heildarsýnina sem félagsráðgjafar tileinka 

sér í starfi sínu. 

Nám félagsráðgjafa 

Árið 1978 kom fyrsti vísirinn að félagsráðgjafarnámi en þá var einungis boðið upp á 

eitt námskeið. Félagsráðgjöfin var því sérnámskeið sem nemendur gátu valið með 

aðalgreinum sínum sem voru félagsfræði, sálfræði eða uppeldisfræði, þá þriggja 

ára BA nám. Sá möguleiki var enn til staðar árið 1980 þegar fyrst var farið að ræða 

möguleikann á að kenna félagsráðgjöf sem aðalgrein til BA prófs til 120 eininga. 
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Tveimur árum seinna, 1982, útskrifuðust fyrstu íslensku félagsráðgjafarnir hér á 

landi (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.-b).  

Í dag er nám í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands byggt upp sem þriggja ára 

BA nám, 180 ECTS einingar. Til að hljóta starfsréttindin og geta starfað sem 

félagsráðgjafi þarf að ljúka tveggja ára MA námi, 120 ECTS einingum til viðbótar. 

Nám í félagsráðgjöf er fjölbreytt og krefjandi en í BA námi er grunnþekkingin lögð 

og nemendur kynnast starfsvettvangi félagsráðgjafa. Þá eru vinnuaðferðir kynntar 

ásamt helstu kenningum og nemendur fá þjálfun í aðferðarfræði, sem er 

mikilvægur þáttur í náminu. Þá öðlast nemendur þekkingu á helstu félagslegu 

vandamálunum, afleiðingum þeirra og orsökum um leið og þeir kynnast helstu 

úrræðum velferðarkerfisins og læra að þekkja hin ýmsu svið löggjafarinnar (Háskóli 

Íslands, e.d.-b). Námið er vel samsett af fjölbreyttu úrvali skyldunámskeiða sem 

gefa mikla innsýn inn í það víða starfssvið sem félagsráðgjafinn mun glíma við að 

námi loknu. Áfangar eru kenndir sem tengjast barnavernd, fjölmenningu, áfengis- 

og vímuefnamálum, ofbeldi og vanrækslu, afbrotum, öldrunarmálum, fötluðum og 

almennri sögu og kenningum félagsráðgjafar. Þá er lögð mikil áhersla á 

aðferðarfræðina og löggjöfina og eru slíkir áfangar kenndir jafnt og þétt yfir þessi 

þrjú ár. Einnig eru í boði spennandi og ekki minna mikilvægir valáfangar þar sem 

námsefnið tengist atvinnuleysi, stjúpfjölskyldum og vinnuaðferðum í þverfaglegum 

teymum svo eitthvað sé nefnt. Að loknu BA námi eru nemendur því komnir með 

góðan þekkingargrunn og vel undirbúnir til að hefja framhaldsnám í félagsráðgjöf 

(Háskóli Íslands, e.d.-c). 

MA nám í félagsráðgjöf nær yfir tveggja ára tímabil, eins og áður hefur 

komið fram, en námið skiptist í fræðileg námskeið, aðferðarfræði, lokaritgerð og 

starfsþjálfun sem fram fer á síðustu önninni. Áfangarnir sem eru í boði eru ekki 

síður fjölbreyttir og spennandi en áfangar í grunnnáminu en þeir fjalla til dæmis 

um siðfræði, greiningu á geðrænum vandkvæðum, fjölskyldukenningum, 

kreppukenningum og áfallavinnu jafnt við brýn málefni sem tengjast börnum og 

unglingum. Þá er byggt ofan á þekkingu á aðferðarfræðinni og kenndar helstu 

vinnuaðferðirnar í rannsóknarvinnu á sviði félagsmála (Háskóli Íslands, e.d.-d). Þeir 

nemendur sem skilað hafa inn lokaritgerð, sem byggir á rannsókn tengdri sviðinu, 
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unnið á vettvangi í eina önn og þar með útskrifast geta sótt um lögverndað 

starfsheiti, sem félagsráðgjafi, til Landlæknisembættisins (Háskóli Íslands, e.d.-d.; 

reglugerð um sérfræðileyfi í félagsráðgjöf nr. 555/1999). 

Að loknu MA námi á nemandinn að vera orðinn fullfær um að vinna á 

starfsvettvangi. Hann er kominn með fræðilega undirstöðu, hefur öðlast þekkingu 

á velferðarkerfinu, fengið þjálfun í að stunda rannsóknir og lært starfsaðferðir 

félagsráðgjafa. MA nám er einnig lykillinn að fjölbreyttu námsvali á háskólastigi en 

diplómanám í skólafélagsráðgjöf er eitt af því. Það er 30 ECTS eininga nám þar sem 

markmið námsins er að auka sérhæfða þekkingu og færni á sviði 

skólafélagsráðgjafar. Því sem þarf að vera lokið áður en nám í skólafélagsráðgjöf er 

hafið, að undanskildu meistaranámi, eru 40 stundir í handleiðslu á námstímanum. 

Þessi námsleið hefur ekki verið í boði undanfarin ár (Háskóli Íslands, e.d.-a). 

Nám náms- og starfsráðgjafa 

Í flestum skólum landsins starfa náms- og starfsráðgjafar og er námið afar ólíkt 

námi félagsráðgjafa þar sem rauði þráðurinn í starfi hans er heildarsýnin og almenn 

velferð. Þörfin fyrir menntaða náms- og starfsráðgjafa hefur aukist síðustu árin en 

helsta ástæðan er fjölbreyttara námsframboði og breytingar á vinnumarkaði sem 

kalla á auknar kröfur um endurmenntun (Háskóli Íslands, e.d.-e). Auk þess segir í 

lögum um grunnskóla: „Nemendur eiga rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar í 

grunnskóla af aðilum sem uppfylla skilyrði laga um náms- og starfsráðgjafa.“ (lög 

um grunnskóla nr. 91/2008, 13. gr.). 

Nám í náms- og starfsráðgjöf er eingöngu í boði sem 120 ECTS eininga MA 

nám. Að námi loknu geta nemendur sótt um lögverndað starfsheiti til mennta- og 

menningarmálráðuneytis. Til að hefja nám í náms- og starfsráðgjöf eru gerðar 

kröfur um að nemendur hafi lokið grunnnámi, BA-, B.Ed-, BS eða sambærilegu prófi 

með fyrstu einkunn. Nemendur hafa möguleika á að ljúka grunnnáminu á ýmsum 

þekkingarsviðum innan félagsvísindadeildar eða í öðrum greinum ásamt 

kennslufræði. Einnig er talinn góður grunnur í grunnnámi í guðfræði eða 

iðjuþjálfun. Nám í náms- og starfsráðgjöf byggist á fræðilegum námskeiðum, 

starfsþjálfun, aðferðarfræði og lokaritgerð (Háskóli Íslands, e.d.-e). 
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Skylduáfangarnir eru af ýmsum toga, til dæmis aðferðarfræði, áfangar tengdir 

ráðgjafar- og starfsferilskenningum, próffræði og þróun náms- og starfsferils. Þá 

hafa nemendur möguleika á fjölbreyttum valáföngum eins og „atvinnulíf og 

skipulagsheildir“, tveir áfangar tengdir fötluðum, þjónustumat, vinnusálfræði, 

„skipulag fræðslu- og þjónustumat“ og „persónu- og félagslegir erfiðleikar 

nemenda“. Þá er einnig boðið upp á ýmsa áfanga í rannsóknaraðferðum. 

Einingafjöldinn skiptist niður á áfangana þannig að 30 einingar eru kenndar í 

kenningum í ráðgjafarfræðum og mati, 18 einingar í viðtalstækni og starfsþjálfun, 

12 einingar í náms- og starfsfræðslu og 10 einingar í starfsráðgjöf. Þá eru kenndar 

10 einingar í aðferðafræði, 10 einingar í valnámskeið og MA ritgerðin er 30 

einingar (Háskóli Íslands, e.d.-f).  

Greinilega er mun meiri áhersla á fjölskyldukenningar, greiningu geðrænna 

vandamála og áfallavinnu í námi í félagsráðgjöf en gert er í námi náms- og 

starfsráðgjafa þar sem starfsferilskenningar eru áberandi og nemendum aðeins 

boðið uppá valáfanga í persónulegum- og félagslegum erfiðleikum nemenda. Hér 

eru áherslur ólíkar. Lítum á hvað heildarsýn í félagsráðgjöf merkir. 

Heildarsýn  

Frá byrjun hefur sú hugmyndafræði að nálgast viðfangsefnin út frá heildarsýn fylgt 

bæði námi og starfi félagsráðgjafans sem þýðir að horft er á einstaklinginn út frá 

mörgum sjónarhornum. Það er gert ráð fyrir því að hann sé margbreytilegur og 

sérstakur og litið er á aðstæður hans í tengslum við umhverfi hans, fjölskyldu og 

vini. Þess vegna þurfa félagsráðgjafar að vera mjög vel að sér um samfélagið og vita 

hvaða hjálp þar er hægt að fá skjólstæðingnum til handa. Félagsráðgjafar þurfa að 

þekkja samfélagið í heild sinni, hvaða úrræði er hægt að nýta og kenningar um 

mannlega hegðun til að skilja og greina hvernig einstaklingar og umhverfi hafa áhrif 

hvort á annað. Hugmyndafræðin um félagslegt réttlæti og mannréttindi er einnig 

sterkur liður í faginu. Jafnframt er nauðsynlegt fyrir félagsráðgjafa á Íslandi að 

þekkja menningarlegar og sögulegar rætur íslenskrar félagsmálasögu. Hvar sem er í 

heiminum hafa félagsráðgjafar heildina og heildarsýnina að leiðarljósi en hvernig 

þeir vinna fer allt eftir þeim menningarlegu, sögulegu og samfélagslegu aðstæðum 

sem eru ríkjandi í hverju samfélagi fyrir sig (Lára Björnsdóttir, 2006).  
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Mikilvægi skólafélagsráðgjafar fyrir nemendur 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2006) kemur fram að mikilvægt sé að nemendur geti 

leitað til allra starfsmanna skólans með vandamál sín sem snúa að velferð og líðan 

þeirra og að brugðist sé skjótt við (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006). Því er rík 

ástæða til að líta á nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið um hlutdeild 

skólastjórnenda, kennara og náms- og starfsráðgjafa með aðkomu að viðkvæmum 

málum í grunnskólum landsins undanfarin ár. Að lokum verður fjallað um skólabrag 

í grunnskólum.  

Kennarar 

Vanda Sigurgeirsdóttir (2005) framkvæmdi rannsókn árið 2003 sem ber heitið 

„Kennarar og einelti“. Í rannsókn hennar tóku þátt alls 523 kennarar í 20 

grunnskólum víðs vegar um landið og svöruðu spurningarlistum. Svarhlutfallið var 

70%. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig undirbúningur kennara vegna 

eineltismála væri, hvaða viðhorf þeir hefðu til eineltis, hvernig þeim gengi að koma 

auga á það einelti sem fer fram innan skólanna og hvað kæmi í veg fyrir að þeir 

tækju á einelti. Rannsókn Vöndu byggir að miklu leyti á erlendum rannsóknum sem 

hafa sýnt að kennarar vanmeta þann fjölda nemenda sem verður fyrir einelti og 

einnig þær afleiðingar sem hljótast af einelti. Þá bendir hún á rannsókn sem gerð 

var hér á landi árið 2001  í tengslum við Olweusarverkefnið þar sem niðurstöðurnar 

sýndu að um 57% nemenda í efstu bekkjum grunnskóla sögðu að kennarar hefðu 

gert fremur lítið eða ekkert til að stöðva einelti í bekknum. Vanda telur að þetta sé 

alvarlegt vandamál innan skólakerfisins (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2005).  

 Niðurstöður rannsóknar Vöndu voru mjög skýrar og sýndu að kennarar taka 

ekki á eineltismálum á árangursríkan hátt vegna skorts á fræðslu. Kennarar sem 

höfðu verið lengi í starfi höfðu fengið minnstu fræðsluna í sínu kennaranámi en um 

helmingur nýútskrifaðra kennara sögðu að þeir hefðu ekki verið undirbúnir undir 

slíkt hlutverk í starfi sínu sem tengist einelti. Niðurstöðurnar sýndu einnig að 

viðhorf íslensku kennaranna til eineltis var frábrugðið viðhorfi erlendu kennaranna, 

sem sagt var frá hér á undan, en þeir gerðu sér grein fyrir algengi og alvarleika 

eineltis og töldu að nemendur gætu ekki leyst einelti ein síns liðs. Engu að síður 

töldu íslensku kennararnir sig vita hverjar árangursríkustu leiðirnar væru í 
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baráttunni gegn einelti en þyrftu meiri fræðslu og þekkingu til þess. Þá fann 

meirihluti kennaranna fyrir kvíða, ótta og óöryggi þegar eineltismál kæmi upp sem 

þeir þyrftu að vinna með. Um 99,2% sögðu að þeir þyrftu stuðning í eineltismálum, 

þá einna helst frá skólastjórnendum, sérfræðingum, samkennurum eða öðru 

starfsfólki skólans (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2005). Þessi rannsókn var gerð á meðal 

kennara en lítum næst á rannsókn sem snýr að aðkomu skólastjóra í persónulegum 

málum sem tengjast nemendum. 

Skólastjórar  

Árið 2010 leit dagsins ljós rannsóknarskýrsla sem ber heitið Rannsókn á ofbeldi 

gegn konum. Viðbrögð skólastjóra 10 grunnskóla. Markmið rannsóknarinnar var að 

kanna hvernig skólar myndu bregðast við ef barn verður vitni að kynbundnu 

ofbeldi á heimili sínu og þarfnast aðstoðar. Tekin voru viðtöl við 10 skólastjóra 

grunnskóla víðs vegar um landið og kannað hversu mikið þeir vita um þetta tiltekna 

málefni og hvernig þeir myndu bregðast við slíkum aðstæðum. Skoðuð var sú 

þjónusta og þau úrræði í skólunum sem nýtt er ef grunur er um að barn búi við 

ofbeldi gegn móður. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að aðeins þrír skólastjórar 

af tíu þekktu dæmi um ofbeldi gegn móður og þá einungis eitt hver. Í einu tilfellinu 

var það nemandi sem tilkynnti skólastjóra um málið, í öðru leitaði nemandi til 

félagsráðgjafa sem var starfandi í skólanum en í hinu kom það ekki fram hvernig 

málið hefði þróast. Fram kom að skólastjórarnir voru ekki allir á eitt sáttir um 

meginhlutverk skólans en sumir töldu það einungis byggjast á fræðslu á meðan 

aðrir töldu að uppeldishlutverkið væri einnig afar mikilvægt á þeim forsendum að 

börn eyða miklum tíma í skólanum. Allir voru þeir þó sammála um mikilvægi 

nemendaverndarráðs og hlutverks þess þegar kemur að vandamálum nemenda en 

flestir skólarnir halda mjög reglulega nemendaverndarráðsfundi. Á heildina litið var 

hlutverk einstakra starfsmanna afar óljóst þegar kom að viðkvæmum málum innan 

skólans. Sumir skólastjórarnir töldu að þekking kennara væri ekki nægileg til að 

taka á persónulegum vandamálum sem kæmu upp meðal nemenda. Þá kölluðu 

þeir eftir sérþekkingu félagsráðgjafa þar sem tryggja þarf þjónustu í skólum sem 

vinnur að viðkvæmum og persónulegum málum nemenda. Athygli vekur að aðeins 

einn skóli, af þessum tíu, er með starfandi félagsráðgjafa og er starf hans mjög 
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augljóst þegar kemur að slíkum málum. Flestir skólastjórarnir sögðu að engin regla 

væri á því hvert nemendur gætu leitað ef mál tengd ofbeldi kæmu upp. En þess má 

geta að í skólanum þar sem félagsráðgjafinn er starfandi, er nemendum gert ljóst 

hvert hægt er að leita því félagsaráðgjafinn kynnir sig og starf sitt. Nemandi í 

þessum skóla nýtti sér þjónustu félagsráðgjafans og leitaði til hans vegna ofbeldis 

gegn móður á heimili. Þessi tiltekni skóli er einnig eini skólinn sem heldur utan um 

reglulegar upplýsingar um líðan nemenda. Í hinum skólunum níu er þessum málum 

vísað til náms- og starfsráðgjafar eða skólahjúkrunarfræðings (Guðrún Helga 

Sederholm, 2009). 

 Samvinna milli starfsfólks skólanna er mikilvæg og sögðu nokkrir að 

samvinna innan skólanna væri að styrkjast á meðan aðrir höfðu ekki mikla reynslu 

á því sviði en reyndu þó að leysa úr málum með viðeigandi hætti. Nær allir töldu að 

auka þyrfti fræðsluna um ofbeldi, færni til að greina vandann og þekkja einkennin 

en þessum þáttum er mjög ábótavant í skólasamfélaginu. Sú fræðsla sem oftast var 

vísað til var námskeið á vegum Blátt áfram sem heimsótt höfðu flesta þessara 

skóla. Nokkrir skólastjóranna töldu að nauðsynlegt væri að auka og efla þjónustu 

við nemendur með því að fá rétta fagaðila til að sinna þessu hlutverki innan 

skólanna. Þess má geta að einn talaði um sterk tengsl félagsráðgjafa við 

barnaverndaryfirvöld og annar talaði um mikilvægi þess að fá félagsráðgjafa og 

þroskaþjálfa til starfa í alla skóla (Guðrún Helga Sederholm, 2009).  

 Í febrúar 2011 leit dagsins ljós rannsóknarskýrsla Barnaheilla, Börn sem eru 

vitni að heimilisofbeldi. Markmið hennar var að kanna félagslegan stuðning og 

úrræði sem í boði er fyrir börn sem verða vitni að heimilisofbeldi. Í rannsókninni 

var fengin ráðgjafahópur sem saman stóð af 12 nemendum í 8. bekk í grunnskóla 

Reykjavíkur, sex stelpur og sex strákar. Þegar spurt var um hvert þau myndu leita 

eftir aðstoð, ef þau yrðu vitni að heimilisofbeldi á heimili sínu, nefndu flestar 

stelpurnar námsráðgjafa þar sem hann væri ókunnugur aðili og ólíklegt að hann 

myndi segja einhverjum frá. Strákarnir áttu erfiðara með að svara en svöruðu þó 

að þeir myndi ekki leita til aðila innan veggja skólans. Samt sem áður voru þau öll 

sammála um að þau myndu frekar vilja ræða við einhvern ókunnugan heldur en við 

vini sína (Örnólfur Thorlacius, 2011).  
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 Hér á undan hefur verið fjallað um aðkomu kennara og skólastjóra að 

viðkvæmum og persónulegum málum nemenda. Því er full ástæða til að athuga 

hver staða náms- og starfsráðgjafa er innan skólanna og varpa ljósi á þeirra eigin 

sýn á starf sitt. Til þess verður skoðuð skýrsla sem fjallar um greiningu á starfi 

náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur. 

Náms- og starfsráðgjafar  

Náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólum landsins hefur fjölgað hratt síðustu ár en 

eins og fram kom hér að framan starfa þeir í grunnskólum lögum samkvæmt (lög 

um grunnskóla).  

Árið 2006 gaf menntasvið Reykjavíkurborgar út skýrslu um greiningu á 

störfum náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum Reykjavíkur. Markmiðið var að afla 

upplýsinga almennt um starfssvið náms- og starfsráðgjafa og þau verkefni og 

aðstæður sem snúa að starfi þeirra (Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006). Þátttakan var 

með besta móti eða um 97% svarhlutfall. Upplýsingar fengust hjá 28 náms- og 

starfsráðgjöfum sem voru starfandi í grunnskólum í Reykjavík. 25 af þeim höfðu 

menntun náms- og starfsráðgjafa en hinir höfðu aðra framhaldsmenntun af 

félagsvísindasviði. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að nemendur leituðu til náms- og 

starfsráðgjafa í meira mæli eftir að þeir urðu eldri og var mest sótt af nemendum í 

10. bekk. Helsta ástæða þess að nemendur leituðu til náms- og starfsráðgjafa var 

vanlíðan sem tengdist kvíða og þunglyndi, þar næst vegna samskiptavanda og þar á 

eftir til að fá leiðbeiningar í tengslum við námið (Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006).  

 Persónuleg ráðgjöf tekur mikinn tíma af vinnu náms- og starfsráðgjafa en 

þrátt fyrir það taldi rúmlega helmingur þátttakenda að þeir hefðu ekki fengið 

nægan undirbúning vegna slíkra mála í menntun sinni. Margir töldu að leggja 

mætti mun meiri áherslu á persónulega ráðgjöf og hvernig ætti að veita yngri 

nemendum slíka ráðgjöf. Þá fannst þeim einnig erfitt að vinna með einstaklingum 

af erlendum uppruna vegna skorts á fræðslu og þjálfun. Það sem kom í ljós að mati 

náms- og starfsráðgjafa var að meiri tími fór í að sinna persónulegri ráðgjöf í 

starfinu en þeir hefðu viljað. Þetta getur leitt til þess að færni, kunnátta og þekking 

náms- og starfsráðgjafa sé ekki nýtt á þeim sviðum sem hún á að gera (Sigurbjörg J. 

Helgadóttir, 2006).  
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Skólabragur  

Í ræðu Katrínar Jakobsdóttur (2010), mennta- og menningarmálaráðherra, á 

menntaþingi sem haldið var á síðasta ári, 2010, segir hún að árangur í uppbyggingu 

samfélagsins byggist að miklu leyti á samstöðu og fagmennsku þeirra sem starfa í 

skólasamfélaginu. Þá talar hún um mikilvægi þess að stuðlað sé að góðum og 

jákvæðum skólabrag, byggja upp fjölbreytta sérfræðiþjónustu og um leið skapa 

betri leiðir til að allir nemendur geti notið skólaáranna á jafnréttisgrundvelli (Katrín 

Jakobsdóttir, 2010).  

Góður félagsauður og farsæl samskipti við aðra er grunnur að vellíðan og 

velgengni einstaklinga og er undirstaðan að góðum skólabrag í skólum landsins. 

Góð samskipti er ein af forsendum fyrir námsgleði, áhuga og árangri nemenda í 

skóla. Nemendur læra daglega við félagslegar aðstæður þar sem þeir eru í 

stöðugum samskiptum við jafnaldra sína og kennara. Þessi samskipti eru mjög 

mikilvæg hvað varðar líðan kennara og nemenda en þau hafa áhrif á skólabraginn. 

Gildi kennara og nemenda hafa áhrif á samskipti þeirra, ásamt hæfni þeirra í þeim 

málum. Viðhorf og framkoma nemandans hefur áhrif á kennarann og öfugt og um 

leið á samskipti þeirra. Slíkt sjónarmið virkjar nemendur og kennara við að hlúa að 

samskiptum sínum og byggja þau upp á traustum grunni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007).  

Í bókinni Skólastarf og gæðastjórnun (1998) kemur fram að eitt helsta 

einkenni á skilvirkum skólum er samstæður og framsækinn stofnanabragur sem 

felst í því að byggja upp anda eða menningu með ákveðnu verklagi og 

samstarfsvilja. Þar kemur einnig fram að erfitt þykir að lýsa þeim þáttum sem 

byggja upp góðan brag hverju sinni en hver stofnun hefur sín sérkenni sem tengjast 

stærð, verklagi og starfsemi. Allir grunnskólar hér á landi starfa eftir sömu 

löggjöfinni og námsskránni en þrátt fyrir það er fljótt hægt að sjá að engir þeirra 

eru eins og er því hægt að segja að skólabragurinn sé eins mismunandi og skólarnir 

eru margir (Börkur Hansen og Smári S. Sigurðsson, 1998). 

Eins og fram hefur komið eru ýmis hegðunarvandmál og einelti orðin tíð í 

grunnskólum landsins en ef unnið er á heildstæðan hátt og stuðlað er að góðri 
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hegðun og vellíðan nemenda fækkar eineltismálum (Roland og Vaaland, 2001). Í 

slíku skólaumhverfi eiga nemendur auðveldara með að mynda sér skoðun á einelti 

en ella og þeim sem gera tilraun til að leggja aðra í einelti, tekst það seint vegna 

óþæginda sem þeir finna fyrir innan veggja skólans því þeir eru að brjóta 

viðurkennt hegðunarmynstur (Sharp og Thompson, 2000). Orsakir og eðli 

hegðunar-, aga- og eineltisvandamála sýna að munur er á þessum vandamálum 

milli skóla. Munurinn á tíðni eineltis í grunnskólum má í mörgum tilfellum yfirfæra 

á samskipti skólastjóra og kennara og hvernig þeir taka á málunum. Því má ætla að 

lítil samvinna innan kennarahópsins og veik stjórn geti verið ein orsök eineltismála 

í skólum. Þetta eru ekki einu þættirnir sem geta haft neikvæð áhrif á þann anda 

sem ríkir í skólum því neikvæðar uppeldisaðstæður heima fyrir geta ýtt undir 

áreitni sem og klíkumyndun, óljósar vinnureglur og neikvæður bekkjarandi. Því er 

alveg augljóst að skólar sem einkennast af hlýlegum samskiptum nemenda, 

kennara og skólastjórnenda auka stöðugleika í kennarahópnum og stuðla að 

bættum félagslegum skilyrðum nemenda (Roland og Vaaland, 2001).  

Skólabragurinn tengist ekki einungis nemendum og kennurum heldur öllu 

starfsfólki sem starfar innan skólans. Í byrjun hvers skólaárs er því mikilvægt að 

félagsráðgjafi í skólum fari í bekki og kynni sig og starf sitt fyrir nemendum. 

Áherslan er á að nemendur þekki félagsráðgjafann, hvers konar þjónustu hann er 

að bjóða þeim og hvar hann er í skólanum. Einn þáttur í starfi félagsráðgjafans er 

að hann sé sýnilegur nemendum og starfsfólki skólans, á göngum skólans og á 

útisvæði. Jafnframt er ákveðin kynning á starfi félagsráðgjafans á foreldrafundi í 

upphafi hvers skólaárs þar sem foreldrar eru vel upplýstir um starfssvið 

félagsráðgjafans. Foreldrar eru mun líklegri til að sækja þá þjónustu sem hann 

veitir ef þeir vita hver hann er og hvernig hann lítur út og eiga þeir þá mun 

auðveldara með að treysta honum fyrir vikið (Guðrún Helga Sederholm, 2003).  
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Umræða 

Félagsráðgjöf í grunnskólum landsins hefur þróast hratt frá árinu 1960 þegar fyrst 

fór að ber á henni í skólasamfélaginu. Miklar breytingar, meiri þekking og reynsla 

hefur átt sér stað á þessum tíma. Þrátt fyrir það starfa einungis um 20 

félagsráðgjafar innan skólasamfélagsins á Íslandi í dag sem er afar fámennur hópur 

með tilliti til helstu verkefna, menntunar og þekkingar á hinum ýmsu sviðum innan 

grunnskólanna. Út frá umfjölluninni má ætla að þau verkefni sem félagsráðgjafar 

sinna í starfi sínu snerti flest svið skólasamfélagsins og séu nauðsynleg viðbót þegar 

kemur að því að veita ráðgjöf, stuðning og fræðslu hvort sem er til nemenda, 

foreldra, kennara eða skólastjórnenda. Félagsráðgjafar í grunnskólum koma að 

persónulegri ráðgjöf af mikilli þekkingu og reynslu sem þeir hafa öðlast í námi sínu. 

Nám í félagsráðgjöf er yfirgripsmikið, fjölbreytt og krefjandi þar sem farið er inn á 

mikilvæg svið sem snúa að félagslegum vandamálum, barnavernd, löggjöfinni og 

félagslegri ráðgjöf svo eitthvað sé nefnt. Í námi og starfi er áherslan lögð á 

heildarsýn og velferð einstaklinga sem er rauði þráðurinn í allri vinnu 

félagsráðgjafa.  

Náms- og starfsráðgjafar starfa í grunnskólum landsins lögum samkvæmt og 

veita þá ráðgjöf sem nemendur sækjast þar eftir. Athygli vekur að nám í náms- og 

starfsráðgjöf er einungis MA nám þar sem undanfari er fjölbreytt val í grunnnámi á 

sviði félagsvísindadeildar. Nemandi sem lokið hefur BA námi í stjórnmálafræði og 

ákveður í framhaldi að velja MA nám í náms- og starfsráðgjöf fær að lokum 

starfsréttindi í náms- og starfsráðgjöf. Þá hefur hann möguleika á að starfa í 

grunnskólum landsins þar sem hann veitir nemendum námsráðgjöf, persónulega 

ráðgjöf, fræðslu og stuðning. Í slíkri vinnu liggur ekki beint fyrir honum að veita 

nemendum með félagsleg, andleg og líkamleg vandamál persónulega ráðgjöf þar 

sem aðeins einn áfangi er kenndur í MA námi í náms- og starfsráðgjöf sem tengist 

þessum málum. Þá vakti mikla athygli að þessi tiltekni áfangi er ekki skylduáfangi 

heldur geta nemendur valið hann í bundnu vali. Því þarf ekki að vera að allir náms- 

og starfsráðgjafar hafi valið hann í námi sínu. Skýrsla menntasviðs Reykjavíkur, þar 

sem kannað var hvert og hvernig starfsviði náms- og starfsráðgjafa er háttað, 

rennir stoðum undir fyrrnefndar ályktanir þar sem kemur skýrt í ljós að náms- og 
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starfsráðgjafar telja að þeir hafi ekki fengið nægan undirbúning í námi sínu til að 

veita persónulega ráðgjöf og því mætti leggja áherslu á það í náminu. Í skýrslunni 

kemur einnig fram að náms- og starfsráðgjafarnir töldu að mikill tími færi í að sinna 

persónulegri ráðgjöf við nemendur, meira en þeir hefðu viljað. Þeir segja að helsta 

ástæða þess að nemendur leituðu til náms- og starfsráðgjafa hafi verið vegna 

vanlíðunar, kvíða og þunglyndis. Þessar helstu niðurstöður undirstrika mikilvægi 

félagsráðgjafar í skólum og sýna að þeir eru betur undirbúnir undir að veita 

nemendum persónulega ráðgjöf en náms- og starfsráðgjafar.  

Grunnskólakennarar eru í miklum tengslum við nemendur á degi hverjum 

og ætla mætti að þeir væru vel að sér í ýmsum viðkvæmum málum sem tengjast 

nemendum. Annað kemur í ljós ef skoðaðar eru niðurstöður úr rannsókn Vöndu 

Sigurgeirsdóttur sem sýna að kennarar telja að fræðslu um einelti í námi sínu sé 

ábótavant og að þá skorti tíma í starfi sínu til að takast á við eineltismál. Þessar 

niðurstöður sýna að starf félagsráðgjafa væri kærkomið í grunnskólana til að 

kennarar geti sinnt sínu starfi eins vel og kostur er. Í nýlegri rannsókn Guðrúnar 

Helgu Sederholm, þar sem 10 skólastjórar í grunnskólum voru þátttakendur og 

könnuð voru viðbrögð þeirra vegna ofbeldis gegn konum, kom einnig fram að 

skólastjórarnir töldu að kennarar hefðu ekki nægilega þekkingu til að taka á 

persónulegum málum nemenda sem styður rannsókn og niðurstöður Vöndu enn 

betur. Þá kölluðu skólastjórarnir eftir sérþekkingu félagsráðgjafa til að tryggja 

nemendum persónulega ráðgjöf og þjónustu. Athygli vakti að aðeins einn skóli af 

tíu, sem rannsóknin náði til, hafði starfandi félagsráðgjafa. Það er ef til vill 

skiljanlegt þar sem einungis 20 félagsráðgjafar starfa í skólum landsins. í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að aðeins þrír skólar hefðu fengið mál inn 

á borð til sín sem tengdust ofbeldi á heimili nemenda og það eitt hver. 

Skólastjórarnir voru flestir sammála því að mjög óljóst væri hvert nemendur 

myndu leita ef slík mál kæmu upp en í þeim skóla þar sem félagsráðgjafinn starfar 

leitaði nemandi til hans sem bjó við heimilisofbeldi. Félagsráðgjafinn hafði áður 

kynnt starf sitt fyrir nemendum.  

Ég álykta út frá umfjölluninni að aðkoma félagsráðgjafa að persónulegri 

ráðgjöf við nemendur í grunnskólum sé ein meginforsenda þess að þeim séu 
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skapaðar viðunandi og öruggar aðstæður til að dafna sem einstaklingar. Sú 

þjónusta sem lögbundin er með náms- og starfsráðgjöf virðist engan veginn 

fullnægjandi né nægilega fagleg þegar kemur að persónulegri ráðgjöf við 

nemendur. Því má leiða líkur að því að félagsráðgjafar ættu að starfa innan 

grunnskólanna þar sem áherslumunur er á milli þessara stétta hvað varðar 

menntun og þekkingu þegar kemur að persónulegum vanda nemenda.  

Líðan barna og unglinga skiptir miklu máli í nútímaþjóðfélagi sem einkennist 

af miklum hraða og örum breytingum. Ýmsar fyrirbyggjandi aðferðir, áætlanir og 

kannanir sem snúa að líðan og forvörnum nýtast vel í grunnskólum og ætla má að 

þær séu nauðsynlegar til að halda utan um slík mál. Félagaráðgjafi er því kjörinn 

hlekkur í skólakeðjuna sem inniheldur fjöldann allan af öðru fagfólki sem á það 

sameiginlegt að vinna náið með grunnskólabörnum. 

Á meðan á vinnu minni stóð að þessari ritgerð varð mér ljóst og kom mér á 

óvart að mjög litlar upplýsingar er að finna um stöðu og starf félagsráðgjafa í 

grunnskólum á Íslandi. Í kjölfarið vöknuðu ýmsar spurningar sem tengjast efninu 

sem fjalla mætti betur um og skoða nánar en rannsóknir á þessu sviði eru ekki ýkja 

margar og auðvelt væri því að bæta við.  

Vonandi mun þessi umfjöllun mín vekja fólk til umhugsunar um það hversu 

mikilvægt starf félagsráðgjafa er í grunnskólum landsins. Umræðan hefur dregið 

saman þá stöðu sem ríkir innan grunnskólanna í dag, hver skoðun og aðkoma 

kennara, skólastjóra og náms- og starfsráðgjafa þegar kemur að persónulegum 

málum nemenda. Mikilvægi félagsráðgjafa í grunnskólum landsins fær því byr undir 

báða vængi ef marka má það sem komið hefur hér fram.  
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