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Ágrip 
Í skýrslunni er greint frá rannsókn sem gerð var skólaárið 2005–2006 á hegðunarvanda í grunnskólum 
Reykjavíkur. Rannsóknin byggðist einkum á viðtölum við 40 rýnihópa starfsfólks í öllum almennum 
grunnskólum í borginni, auk þess sem spurningalisti var lagður fyrir þá. Alls var rætt við 250 
viðmælendur.  

Meginþorri nemenda (tæp 90%) hegðar sér vel að mati viðmælenda, en mikill munur er eftir skólum á 
fjölda barna sem talin eru erfið. Nokkrir skólar eru nánast lausir við hegðunarvanda meðan starfsfólk 
annarra skóla þarf að glíma við mörg, og í sumum tilvikum, mjög erfið mál. Stundum telur starfsfólk sig 
þurfa að glíma við vandamál sem fremur ættu að vera úrlausnarefni heilbrigðisstofnana. Kunnáttu- og 
úrræðaleysi gagnvart nemendum með alvarlegar raskanir brennur mjög á starfsfólkinu og þá 
sérstaklega ef ekki næst samstarf við foreldra um leiðir. Mikill munur er á fjölda hegðunarvandamála 
eftir kynjum og eru fjórir drengir á móti hverri stúlku sem talin er eiga í hegðunarvanda. Mat starfsfólks 
er að erfiðir nemendur séu á öllum aldri; meðal allra yngstu nemenda, á miðstigi og á unglingastigi. Í 
nokkrum skólum er besta hegðunin talin vera á unglingastigi. Mat meirihluta þeirra sem svara 
spurningalista er að hegðun barna hafi í heild versnað á undanförnum árum. Mikil „hreyfing“ er á 
hegðunarvandamálum; þau eru breytileg eftir tímabilum, hegðunarvandi kemur og fer og mál leysast 
eða flytjast milli skóla. Þessi „hreyfing“ skiptir máli þegar ákvarðanir verða teknar um þróun þjónustu á 
þessu sviði.  

Starfsfólkið beitir fjölbreyttum úrræðum við hegðunarvanda og er í skýrslunni greint frá því helsta sem 
rætt var, bæði fyrirbyggjandi aðgerðum, sem og aðferðum við að taka á málum. Góður skólabragur og 
jákvæð viðhorf til nemenda og foreldra einkenna þá skóla þar sem vandi er minnstur eða starfsfólki 
finnst það hafa góð tök. Hegðunarvandkvæði eru sjaldan talin vera tengd kennsluháttum, en frá því 
eru nokkrar undantekningar. Dæmi eru um að starfsandi hafi breyst til hins betra þegar kennsluháttum 
var breytt, t.d. þannig að leitast var við að koma betur til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda. 
Í nokkrum skólum láta skólastjórar mjög ákveðið að sér kveða í mótun skólabrags og við að taka á 
málum sem upp koma. Í öðrum skólum hvílir alvarlegur hegðunarvandi mest á öðru starfsfólki; 
deildarstjórum, sérkennurum eða svokölluðum agastjórum. Með nokkrum undantekningum töldu 
viðmælendur sig hafa of takmarkaðan aðgang að sálfræðiþjónustu. Mikil óánægja er með þá miklu 
áherslu sem lögð er á greiningar, auk þess sem löng bið er eftir þeim og þær þykja litlu skila. 

Starfsfólk skólanna telur mjög brýnt að aukið fjármagn fáist til sérkennslu og að komið verði betur til 
móts við þarfir nemenda með alvarlegar raskanir. 

Í tengslum við verkefnið var lagt sérstakt mat á sérkennsluúrræði í Borgarhluta 4, svokallaða fardeild, 
og var afar vel látið af þeirri þjónustu. Mat skýrsluhöfunda er að starfið þar geti um margt vísað veginn 
varðandi næstu skref í uppbyggingu þjónustu á þessu sviði, m.a. með hliðsjón af því hve skilvirk, 
skólamiðuð og sveigjanleg hún er. 
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1 Inngangur  
Í þessari skýrslu er gerð grein fyrir rannsókn sem Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands (RKHÍ) 

gerði skólaárið 2005–2006 á hegðunarvanda í grunnskólum í Reykjavík. Verkefnið var unnið fyrir 

Menntasvið borgarinnar. Umsjónarmaður af hálfu Rannsóknarstofnunar var dr. Ingvar Sigurgeirsson 

prófessor. Rannsakandi auk hans var Ingibjörg Kaldalóns verkefnastjóri hjá RKHÍ. Ráðgjafi við 

verkefnið var dr. Gretar L. Marinósson forstöðumaður Rannsóknarstofnunar Kennaraháskólans. 

Tengiliðir af hálfu Menntasviðs voru þær Anna Kristín Sigurðardóttir skrifstofustjóri grunnskóla-

skrifstofu og Hildur Svavarsdóttir deildarstjóri gagnadeildar.  

Aðdragandi þessa verkefnis tengist áformum Menntasviðs um áframhaldandi þróun þjónustu við 

starfsfólk skólanna í borginni til að auðvelda því að fyrirbyggja hegðunarvandamál og taka sem best á 

þeim málum sem upp kunna að koma. Vitað er að hegðunarvandamál hafa lengi verið sá málaflokkur 

sem valdið hefur mörgu skólafólki hvað mestum áhyggjum og erfiðleikum. 

Á undanförnum árum hefur verið gripið til margvíslegra aðgerða í því skyni að styðja starfsfólk 

skólanna við að taka á þessum málum. Má þar nefna auknar fjárveitingar til sérkennslu, fjölgun 

starfsfólks (t.d. millistjórnenda, námsráðgjafa, sérkennara og stuðningsfulltrúa). Sérfræðingar um 

atferlismótun hafa verið ráðnir að Fræðslumiðstöð/Menntasviði og hafa þeir boðið skólunum ráðgjöf og 

námskeið. Einnig má nefna námskeið um aga og bekkjarstjórnun. Þá hafa kennsluráðgjafar verið 

ráðgefandi um þessi mál. Fyrir nokkrum árum beittu fræðsluyfirvöld í borginni sér fyrir því að komið 

yrði á fót svokölluðum lausnateymum í grunnskólunum sem hefðu það hlutverk að veita kennurum 

ráðgjöf vegna námserfiðleika og samskipta- og hegðunarerfiðleika.1 Áhyggjur starfsfólks af 

hegðunarvanda hafa engu að síður verið viðvarandi og hafa m.a. komið skýrt fram á fundum 

fræðslustjóra og annarra starfsmanna Fræðslumiðstöðvar, síðar Menntasviðs, með skólastjórum og 

öðrum starfsmönnum skólanna undanfarin ár. Þessar áhyggjur hafa einnig komið fram á fundum með 

foreldrum. Í heimsóknum þáverandi borgarstjóra, Steinunnar Valdísar Óskarsdóttur, í alla grunnskóla 

borgarinnar vor og haust 2005 bar hegðunarvanda oft á góma og kom fram að hann hvíldi oft þungt á 

starfsfólki skólanna. 

Ákveðið var að gera gangskör að því að skoða þessi mál nánar í grunnskólum Reykjavíkur og fá fram 

heildstæða mynd af umfangi og eðli vandans svo taka mætti ákvarðanir um úrbætur á grundvelli þeirra 

upplýsinga. Ákveðið var að leita til Kennaraháskólans um að koma að því verki. Niðurstaðan varð sú 

að Rannsóknarstofnun skólans tók að sér að kanna umfang og eðli hegðunarvandamála í almennum 

grunnskólum borgarinnar og þau úrræði sem þeim tengdust.  

Í samstarfssamningi var þetta orðað svo:  

[Rannsóknarstofnun Kennaraháskólans] … tekur að sér að vinna, fyrir Menntasvið Reykjavíkur, 
rannsókn á atferlisvanda í almennum grunnskólum borgarinnar og þeim úrræðum sem honum 
tengjast ... verður leitast við að draga upp mynd af skilningi og viðhorfum starfsfólks til 
hegðunarvandamála í viðkomandi skóla, úrræða, stuðnings og samstarfs við foreldra.  

                                                 
1 Sjá um þetta: Minnisblað um rannsókn á atferlisvanda í grunnskólum (Grunnskólaskrifstofa Menntasviðs, 2005).  
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Stefnt er að því að unnt verði að nýta niðurstöður rannsóknarinnar til stefnumótunar á þessu sviði, 

m.a. í tengslum við ákvarðanir um uppbyggingu ráðgjafarþjónustu og þróun úrræða, auk námskeiða 

og fræðslu fyrir starfsfólk skólanna og foreldra. Einnig er við það miðað að í kjölfar verkefnisins bjóði 

Kennaraháskólinn skólum borgarinnar ráðgjöf og námskeið á þessu sviði. Síðastliðið vor hófst 

námskeið fyrir skólastjóra í grunnskólum borgarinnar þar sem leitast verður við að skoða hegðun og 

samskipti frá mörgum hliðum. Verður því fram haldið á þessu skólaári, auk þess sem efnt verður til 

námskeiða fyrir aðra stjórnendur í skólunum. 

Áréttað skal að þessari rannsókn er fyrst og fremst ætlað að greina frá reynslu og viðhorfum 

starfsfólks grunnskólanna. Því koma ekki fram raddir foreldra, nemenda eða þeirra sérfræðinga sem 

vinna á sviðinu. Full þörf væri á því að gera heildstæða rannsókn sem tæki til fleiri sjónarhorna. 

Rannsóknin var gerð með þeim hætti að skýrsluhöfundar heimsóttu alla almenna grunnskóla í borginni 

og áttu viðræður við hópa starfsfólks um hegðun, samskipti og aga. Undanskildir voru einkareknir 

grunnskólar og sérskólar. Í febrúar 2006 var ákveðið að rannsakendur myndu einnig eiga viðræður við 

starfsfólk tveggja sérkennslustofnana, Brúarskóla og Bjarkarhlíðar, en báðar þessar stofnanir veita 

þjónustu á þessu sviði og starfsfólk þeirra býr yfir mikilvægri þekkingu og reynslu.  

Einnig leitaði Menntasvið eftir því að gerð yrði úttekt á starfi svokallaðrar fardeildar í Borgarhluta 4 sem 

staðsett er í Foldaskóla. Henni er ætlað að styðja við nemendur í hverfinu með alvarlegan 

atferlisvanda eða geðraskanir og er áhersla lögð á að veita stuðning í heimaskóla.2 Niðurstöður þeirrar 

úttektar eru felldar inn í þessa skýrslu (sjá bls. 80). 

Auk viðræðna við starfsfólk skólanna ræddu skýrsluhöfundar við starfsmenn Menntasviðs, starfsfólk 

Þjónustumiðstöðvar Breiðholts, en henni er ætlað forystuhlutverk varðandi þróun úrræða fyrir 

nemendur með atferlisvanda og vera nokkurs konar þekkingarstöð á þessu sviði, og við deildarstjóra 

þjónustumiðstöðvarinnar Miðgarðs. Þá var aflað margháttaðra annarra gagna um þennan málaflokk, 

auk viðbótarupplýsinga sem fengnar voru frá starfsfólki skólanna (sjá nánar í kafla um aðferðafræði og 

gagnaöflun).  

Settar voru upp vefsíður með ýmsum upplýsingum um verkefnið, auk fróðleiks um agavandamál, 

viðbrögð við þeim og fyrirbyggjandi ráðstafanir (sjá á þessari slóð: http://starfsfolk.khi.is/ingvar/agi/). 

Í viðræðum við starfsfólk skólanna var leitast við að draga upp mynd af skilningi og viðhorfum þess til 

hegðunarvandamála í viðkomandi skóla, úrræða, stuðnings og samstarfs við foreldra. Spurt var um 

mat og reynslu skólafólksins af hegðunarvandkvæðum í skólunum, um umfang og birtingarmyndir 

hegðunarvandkvæða, orsakir þeirra og þróun, hvernig tekið væri á hegðunarvanda í skólanum og 

hvaða aðferðum væri helst beitt. Einnig var spurt um stuðning við kennara þegar agavandamál kæmu 

upp og samstarf við foreldra.  

                                                 
2  Sjá um fardeildina á heimasíðu Foldaskóla á þessari slóð: 
http://www.skolatorg.is/kerfi/foldaskoli/skoli/default.asp?sidan=sida&flslID=84&typa=84 
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Drög að þessari skýrslu voru send aðalskrifstofu Menntasviðs, skólastjórum, forstöðumönnum 

þjónustumiðstöðva til umsagnar og voru athugasemdir sem gerðar voru hafðar til hliðsjónar við 

lokagerð.  

Uppbygging skýrslunnar er með þeim hætti að í næsta kafla (2. kafla) er gerð grein fyrir aðferðafræði 

og gagnaöflun. Þá koma fimm niðurstöðukaflar (kaflar 3–7). Í fyrsta niðurstöðukaflanum, 3. kafla, sem 

ber heitið Umfang og orsakir hegðunarvanda, er gerð grein fyrir heildarumfangi og birtingarmyndum 

hegðunarvandkvæða. Einnig er fjallað um þann mun sem fram kom eftir aldursstigum og um mat 

viðmælenda á því hvernig hegðun barna og unglinga hefur verið að þróast á undanförnum árum. Þá er 

í kaflanum stuttlega vikið að þeim mun sem fram kom á hegðun drengja og stúlkna og fjallað um 

skýringar viðmælenda á orsökum hegðunarvanda. 

Í 4. kafla, Innri bjargir, aðgerðir, úrræði og áhrifaþættir, er því lýst hvernig starfsfólk skólanna nálgast 

agavandamál, fjallað um skólareglur, punktakerfi og skráningu, helstu úrræði og leiðir sem farnar eru 

innan skólanna þegar tekið er á agavanda. Gerð er grein fyrir ýmsum leiðum sem farnar eru og taldar 

eru hafa jákvæð áhrif á skólabrag og eru þannig fyrirbyggjandi hvað hegðunarvanda varðar. Stuttlega 

er fjallað um þátt stjórnenda í að fyrirbyggja agavandamál. Síðan er gerð grein fyrir svokölluðum 

heildstæðum nálgunum, þ.e. þegar starfsfólk skólanna velur ákveðin hugmyndafræðileg kerfi til að 

styðjast við til að hafa jákvæð áhrif á hegðun og samskipti. Kaflanum lýkur á umfjöllun um samhengi 

kennsluhátta og hegðunar nemenda og um mat viðmælenda á samskiptum við foreldra um lausn 

hegðunarmála. 

Í 5. kafla, Glíman við erfiðustu málin, er gerð grein fyrir viðhorfum skólafólksins til þeirra nemenda sem 

taldir eru erfiðastir og í 6. kafla, Ytri bjargir: Sálfræðiþjónusta og sérúrræði er, eins og nafnið bendir til, 

fjallað um mat viðmælenda á þeirri sálfræðiþjónustu sem skólarnir hafa aðgang að, sem og þrjú 

sérúrræði, þ.e. fardeild í Borgarhluta 4, sem er sveigjanlegt ráðgjafarúrræði sem ætlað að styðja 

nemendur í heimaskóla; sérdeildina í Bjarkarhlíð og sérskólann Brúarskóla. Tvö síðasttöldu úrræðin 

eru ætluð börnum og unglingum með alvarlegar hegðunarraskanir eða búa við mjög erfiðar félagslegar 

aðstæður. Í 7. kafla, Hvað er brýnast að mati skólafólksins?, er stutt greinargerð um helstu svör sem 

fengust við þeirri spurningu.  

Loks er umræðu- og ályktunarkafli (8. kafli) þar sem leitast er við að draga saman niðurstöður og setja 

fram tillögur um leiðir til að efla skólabrag og bæta samskipti í skólum.  

Höfundar þakka starfsfólki Menntasviðs gott samstarf, sem og þeim sem lögðu af mörkum við innslátt 

og úrvinnslu rannsóknargagna, þeim Kjartani Þór Ingvarssyni og Halldóru Sigtryggsdóttur. Heiðrún 

Kristjánsdóttir og Sigríður Einarsdóttir lásu lokahandrit skýrslunnar og bentu á margt sem betur mátti 

fara. Höfundar þakka einnig Sólveigu Karvelsdóttur góðar ábendingar.  

Þá standa höfundar í þakkarskuld við viðmælendur og aðra þá sem leitað var til fyrir jákvæðar 

undirtektir og gott samstarf. Þess er vænst að niðurstöður komi að tilætluðum notum. Við úrlausn 

þessa verkefnis hefur höfundum orðið enn betur ljóst en áður hve miklu skiptir að samskipti í skólum 

séu jákvæð og uppbyggjandi og að þau eru í raun forsenda farsæls skólastarfs. Í skólum borgarinnar 

eru margir sem kunna vel til verka og áríðandi að sú þekking og færni sem þeir ráða yfir nýtist sem 
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flestum. Til að svo megi verða þarf að efla faglegt samráð og samstarf og vænta höfundar þess að 

niðurstöður þessarar skýrslu og þau sjónarmið sem þar koma fram geti nýst vel í því skyni.  
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2 Aðferðafræði og gagnaöflun 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir upplýsingaöflun og greiningu gagna.  

2.1 Yfirlit um gagnaöflun 
Eftirfarandi gagna var aflað í tengslum við rannsóknina:  

• Megingögn: Fjörutíu hópviðtöl (rýnihópaviðtöl, e. focus group) við stjórnendur, kennara og 
starfsmenn í 35 almennum grunnskólum Reykjavíkurborgar. Alls var rætt við 233 viðmælendur 
í skólunum. 

• Spurningalisti var lagður fyrir viðmælendur í rýnihópunum þar sem spurt var um umfang og 
orsakir hegðunarvandkvæða (sjá fylgiskjal 1). Alls svöruðu 208 viðmælenda. 

• Viðtöl við starfsfólk tveggja sérkennslustofnana; Bjarkarhlíðar (eitt hópviðtal, fjórir 
viðmælendur) og Brúarskóla (tvö hópviðtöl, fimm viðmælendur). 

• Viðtal við starfsmann fardeildar í Borgarhluta 4 og deildarstjóra í Miðgarði, þjónustumiðstöðvar 
borgarinnar í Grafarvogi.  

• Viðtöl við starfsfólk þjónustumiðstöðvarinnar í Breiðholti (eitt hópviðtal, þrír viðmælendur).  
• Viðtal við starfsfólk Menntasviðs (eitt hópviðtal, þrír viðmælendur). 
• Margháttaðra gagna var aflað frá skólunum, sem og um sérkennslumál í borginni og um 

sérkennslumál yfirleitt. Nefna má lög og reglugerðir, starfsreglur skólanna um meðferð 
agamála, skýrslur um þróunarstarf sem tengjast hegðun og samskiptum og lýsingar á 
úrræðum. Eins voru upplýsingar sóttar á heimasíður skólanna. Þá lét Menntasvið í té ýmis 
gögn, m.a. skýrslur og minnisblöð. 

• Í nokkrum tilvikum voru skólar heimsóttir öðru sinni og eins var margvíslegra gagna aflað með 
tölvupósti í framhaldi af viðtölunum, einkum um ýmsar leiðir sem farnar hafa verið við að taka 
á hegðunarvandkvæðum eða fyrirbyggja þau.  

 
Alls voru tekin 47 aðalviðtöl í tengslum við þetta verkefni, 45 hópviðtöl og tvö einstaklingsviðtöl. 
Viðmælendur voru alls 250.  
 
Gerð verður grein fyrir einstökum þáttum gagnaöflunarinnar hér á eftir. 

2.1.1 Hópviðtöl í almennum grunnskólum 
Veigamesti þáttur gagnaöflunar fólst í því að heimsækja alla almenna grunnskóla í borginni, alls 35 

skóla, þar sem tekin voru viðtöl við rýnihópa stjórnenda, kennara og starfsmanna. Í flestum skólanna 

var tekið eitt viðtal, en viðmælendur í hverjum hópi voru frá fjórum til sjö. Í fjórum stærstu skólunum, 

þar sem nemendafjöldi var yfir 600, var rætt við tvo rýnihópa í hverjum skóla. Annars vegar rýnihóp 

stjórnenda og hins vegar rýnihóp kennara og annarra starfsmanna. Tvö viðtöl voru einnig tekin í þeim 

skóla þar sem hegðunarvandamál reyndust hvað alvarlegust.  

Skólastjórnendur höfðu veg og vanda af því að velja fólk til þátttöku í hópviðtölunum. Ýmist völdu þeir 

tiltekna viðmælendur eða báðu um sjálfboðaliða. Tilmæli frá rannsakendum voru á þann veg að fá hóp 

starfsfólks sem hefði ólíkum hlutverkum að gegna, fimm til sjö talsins, eða nánar tiltekið: 

• annað hvort skólastjóra eða aðstoðarskólastjóra  
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• deildarstjóra sérkennslu (ef hann kæmi mikið að agamálum, eða annan sem kæmi að 
agamálum) 

• fulltrúa kennara eða stigstjóra af öllum aldursstigum 
• fulltrúa list- og verkgreinakennara og  
• fulltrúa annars starfsfólks (t.d. stuðningsfulltrúa, húsvörð, skólaliða eða umsjónarmann 

mötuneytis)  
  
Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir viðmælendur í rýnihópunum og hvernig þeir skiptust milli starfsstétta í 

skólunum.  

Tafla 1. Viðmælendur í rýnihópum  

Starfshópar viðmælenda Fjöldi viðmælenda
Skólastjórar / aðstoðarskólastjórar 35
Deildarstjórar / stigstjórar 30
Umsjónarkennarar 66
Faggreinakennarar 20
List- og verkgreinakennarar 27
Stuðningsfulltrúar / skólaliðar 17
Sérkennarar / deildarstjórar sérkennslu 22
Þroskaþjálfar / námsráðgjafar 6
Í öðru starfi 16

239*  
* Hafa ber í huga að nokkrir svarendur voru í meira en einu starfi og er því samtalan hærri en fjöldi viðmælenda. 
 
Hópviðtöl í almennum grunnskólum urðu alls 40 og fjöldi viðmælenda 233. Hvert viðtal tók eina til tvær 

klukkustundir, flest um eina og hálfa klukkustund. Viðtölin voru tekin á tímabilinu október 2005 (fyrsta 

viðtal var 12. október) og síðustu viðtölin í apríl 2006 (hið síðasta 5. apríl). Viðmælendum var í upphafi 

viðtals greint frá því að ekki yrði vitnað í þá undir nafni nema að fengnu leyfi. Þá var viðmælendum 

bent á að þeim væri velkomið að hafa samband við rannsakendur síðar.   

Í viðtölunum var leitast við að draga upp mynd af mati starfsfólks á hegðunarvanda í viðkomandi skóla, 

úrræðum, stuðningi og samstarfi við foreldra. Stuðst var við eftirfarandi spurningar:   

• Hvernig lýsið þið hegðun og framkomu nemenda almennt við þennan skóla?  

• Hversu alvarleg eru þau hegðunarvandkvæði sem við er að glíma í ykkar skóla?/Hversu illa 
brenna þau á ykkur (t.d. miðað við ýmis önnur úrlausnarefni/vandamál)?  

• Hversu margir nemendur koma við sögu og hvernig lýsir hegðun þeirra sér? Dæmi?  

• Hverjar eru helstu orsakir og áhrifavaldar í þróun hegðunarvanda í grunnskólum? 

• Hvernig er tekið á hegðunarvandkvæðum í skólanum? Hvaða aðferðum hefur helst verið 
beitt? Hvernig hafa þessar aðferðir gefist?  

• Hvaðan fá starfsmenn ráðgjöf eða stuðning? Hvernig hefur hún nýst?  

• Hvað vantar helst til að starfsfólk skóla nái tökum á hegðunarvandamálum? Hvað mundi 
greiða fyrir því að takast á við hegðunarerfiðleika? Hugmyndir til úrbóta. Hvað vildir þú helst 
sjá breytast?  
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• Hvernig gengur samstarf við foreldra þeirra barna sem um ræðir? Þyrfti það að vera meira eða 
öðruvísi?  

 
Í nokkrum tilvikum voru skólarnir heimsóttir aftur til að skoða aðstæður eða útfærslur sem sérstaklega 

höfðu komið til umræðu. Einnig var viðbótarupplýsinga aflað með tölvupósti og símaviðtölum. 

Viðtölin voru ýmist skráð orðrétt eða að gerður var útdráttur úr þeim. Svörin voru þessu næst flokkuð 

með hliðsjón af rannsóknarspurningum og þeim þemum sem birtust í gögnunum.  

2.1.2 Spurningalistakönnun 
Í lok hvers hópviðtals var spurningalisti (sjá fylgiskjal 1) lagður fyrir þátttakendur. Í spurningalistanum 

var spurt um umfang hegðunarvanda í skólanum, nánar tiltekið: a) fjölda nemenda á tilteknu skólastigi 

sem hafði verið greindur með einhvers konar hegðunarröskun, b) fjölda nemenda á tilteknu skólastigi 

sem átti við hegðunarvandkvæði að etja að mati svarenda og c) fjölda í hverjum bekk sem talinn var 

eiga við hegðunarvanda að glíma. Þá var einnig spurt hvernig hlutfall nemenda með 

hegðunarerfiðleika skiptist á milli drengja og stúlkna. Einnig var spurt um mat svarenda á hver væri 

meginvandi skólans hvað varðar nám og kennslu barna með hegðunarvanda. Svör fengust frá 208 

viðmælendum eða flestum þátttakendum í rýnihópunum (nokkrir viðmælenda voru farnir þegar 

spurningalistinn var lagður fyrir og í tveimur tilvikum var spurningalisti lagður fyrir nokkru eftir að 

viðtölum lauk og náðist þá ekki í alla aðila). Hafa verður í huga að svarendur treystu sér ekki alltaf til 

að svara öllum spurningum, t.d. að áætla fjölda nemenda með hegðunarvanda. Einhver svör fengust 

þó frá öllum skólunum.   

2.1.3 Viðtöl við sérfræðinga utan almennu skólanna 
Auk viðræðna við starfsfólk almennu skólanna var rætt við nokkra aðila utan þeirra, þ.e. starfsfólk 

tveggja sérkennslustofnana, starfsmann fardeildar í Borgarhluta 4, starfsfólk tveggja 

þjónustumiðstöðva og við fulltrúa frá aðalskrifstofu Menntasviðs.  

Viðtöl við starfsfólk Bjarkarhlíðar og Brúarskóla 
Eins og fram kemur í inngangi var í febrúar 2006 ákveðið að bæta við gagnaöflunina viðtölum við 

starfsfólk tveggja sérkennslustofnana sem vinna með nemendum með hegðunarvanda. Annars vegar 

starfsfólk Bjarkarhlíðar, sérdeildar sem rekin er við Réttarholtsskóla, og hins vegar við starfsfólk 

Brúarskóla, sérskóla sem rekinn er af Reykjavíkurborg fyrir nemendur í 5.–10. bekk sem eiga við 

alvarlegan geðrænan, tilfinningalegan vanda að stríða eða eiga í félags- og hegðunarerfiðleikum. 

Mikilvægt þótti að kynnast sjónarmiðum þess faghóps sem best þekkir til erfiðasta hópsins. Rætt var 

við stjórnanda og alla aðalkennara í Bjarkarhlíð og stjórnendur, fulltrúa kennara og sálfræðing 

Brúarskóla, en sá síðastnefndi þjónar einnig Bjarkarhlíð. Í þessum viðtölum voru viðmælendur beðnir 

um að segja skoðun sína á stöðu mála og einnig að leggja mat á núverandi úrræði, auk þess að setja 

fram hugmyndir um þróun þjónustu fyrir börn sem eiga við alvarlegar hegðunarraskanir að etja. 
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Viðtöl í tengslum við úttekt á starfsemi fardeildar í Borgarhluta 4  

Eins og fram hefur komið fór Menntasvið þess á leit við rannsakendur að þeir tækjust á hendur að 

safna upplýsingum um reynslu af starfi fardeildar i Borgarhluta 4 (Grafarvogi) til að unnt yrði að leggja 

mat á starfsemi hennar. Í því skyni var rætt við:  

• Starfsmann deildarinnar. 
• Deildarstjóra í þjónustumiðstöð borgarinnar í Miðgarði. 

 
Þá voru spurningar sem snertu mat á þjónustu fardeildar lagðar fyrir viðmælendur í þeim skólum sem 

reynslu höfðu af þjónustu hennar. Einnig voru tekin þrjú símaviðtöl í tengslum við þetta 

viðbótarverkefni.  

Viðtöl við starfsfólk þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar í Breiðholti  

Að frumkvæði sálfræðinga við þjónustumiðstöð borgarinnar í Breiðholti var efnt til fundar með þremur 

starfsmönnum þjónustumiðstöðvarinnar. Þetta var gert í ljósi þess að þjónustumiðstöðinni er ætlað að 

vera þekkingarstöð í fjölskylduráðgjöf með sérstaka áherslu á þjónustu við börn með félagslegar-, 

tilfinningalegar- og hegðunarlegar raskanir. Starfsfólk miðstöðvarinnar hefur m.a. tekið að sér ráðgjöf 

við þá skóla sem hafa áhuga á að nýta svokallað PBS-kerfi við agastjórnun (sjá bls. 66). 

Viðræður við starfsfólk Menntasviðs 
Haldinn var fundur með starfsfólki á aðalskrifstofu Menntasviðs Reykjavíkurborgar þar sem veittar voru 

margháttaðar upplýsingar sem tengjast aðdraganda verkefnisins, þróun þjónustu á þessu sviði, stöðu 

þessara mála og stefnumörkun.  

2.1.4 Önnur gögn  
Fyrirliggjandi gögnum um hegðunarvandkvæði var safnað í heimsóknum í skólunum. Um er að ræða 

ferlislýsingar, lýsingar á úrræðum og tölulegar upplýsingar svo dæmi séu tekin. Menntasvið lagði fram 

tölulegar upplýsingar, skýrslur, minnisblöð og önnur opinber gögn sem tengjast þessum málaflokki. Þá 

hefur verið litið til laga og reglugerða sem tengjast meðferð agamála.  

2.2 Aðferðafræðilegir fyrirvarar  
Það rannsóknarsnið sem varð fyrir valinu hefur bæði kosti og annmarka.  
 
Kostir við upplýsingaöflun í formi viðtala við rýnihópa eru fyrst og fremst þeir að unnt er að nálgast 
mikið af upplýsingum á tiltölulega skömmum tíma frá fjölda viðmælenda. Að mati rannsakenda 

tókust viðtölin yfirleitt vel og virtust viðmælendur svara spurningum af mikilli alvöru og áhuga. 

Fyrirspurnum sem beint var til viðmælenda eða annarra starfsmanna skólanna í kjölfar viðtalanna var 

undantekningarlaust vel tekið og viðbótarupplýsingar látnar góðfúslega í té. 

Rétt er að vekja athygli á nokkrum hugsanlegum annmörkum þessarar rannsóknar.  
 
Í flestum skólanna var aðeins rætt við einn hóp; oftast lítinn hluta starfsliðs. Verður því að hafa 

fyrirvara um það hversu vel viðmælendahópurinn endurspeglar viðhorf í hverjum skóla. Þetta 
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verður einnig að meta í ljósi þess að skólastjórar völdu þátttakendur til þessara viðræðna. Þá var 

annar aðalstjórnenda viðstaddur flest viðtöl sem kann að hafa haft áhrif á hvernig um málin var rætt. 

Því má velta fyrir sér hvort starfsmenn segi óhikað skoðun sína á fundi þar sem skólastjórnendur eru 

viðstaddir. Um leið og bent er á þetta skal vísað til þess að í nokkrum skólum voru viðtöl í tvennu lagi, 

þ.e. annars vegar var rætt við stjórnendur og hins vegar við kennara og annað starfsfólk. Ekki virðist 

merkjanlegur munur á því í þessum skólum hvernig stjórnendur annars vegar og annað starfsfólk hins 

vegar tjáðu sig um agavanda, að öðru leyti en því að stjórnendur ræddu fremur en annað starfsfólk um 

þátt kennara og um hugsanleg áhrif ólíkra kennsluhátta á hegðunarvanda. 

Minna verður á að hegðunarvandkvæði eru flókin og margslungin í eðli sínu og því ekki víst að allir 

þættir málsins hafi verið nægilega ítarlega ræddir í viðtölunum. Enda þótt viðmælendur hafi verið mjög 

fúsir til að ræða málin og mörg viðtöl tækju vel á aðra klukkustund var ekki tími til að brjóta allt til 

mergjar. Eftir því sem á verkefnið leið fjölgaði þeim málum og sjónarhornum sem eftirsóknarvert þótti 

að fræðast um.  

Vakin er athygli á því að viðtölin dreifðust yfir skólaárið og gæti það haft einhver áhrif á niðurstöður. 

Flest viðtölin voru tekin á tímabilinu janúar til mars 2006. 

Þá skal áréttað að vettvangsathugunum var aðeins beitt að litlu leyti og ekki voru heldur könnuð 

viðhorf nemenda eða foreldra – sem væri efni í aðra rannsókn sem full þörf væri á að gera. Einnig 

skiptir máli að rannsóknin náði ekki til starfsfólks þjónustumiðstöðva borgarinnar, enda beindist 

verkefnið fyrst og fremst að því að kanna viðhorf starfsfólks skólanna eins og áður var getið. 

Loks er vert að ítreka að spurningar um umfang hegðunarvanda geta einungis gefið 
vísbendingar um stöðuna í skólunum. Meðal annars var spurt um fjölda nemenda sem greindir hafa 

verið með hegðunarröskun annars vegar og fjölda nemenda sem taldir voru eiga við 

hegðunarvandkvæði hins vegar. Svör við fyrri spurningunni geta verið margslungin að því leyti að 

nemendur geta verið greindir með hegðunarröskun án þess að eiga við hegðunarvanda að etja. Auk 

þess er ekki víst að allir svarendur gangi út frá sama skilningi á því hvaða nemendur séu „greindir með 

hegðunarröskun“. Seinni spurningin byggist á huglægu mati svarenda á því hvað teljist til 

hegðunarvandkvæða sem augljóslega er misjafnt milli einstaklinga og skóla. Niðurstöður ættu engu að 

síður að gefa sæmilega mynd af því hvaða augum starfsfólk skólanna lítur hegðunarvanda.  

Vakin er athygli á því að í þessari skýrslu er forðast að nefna nöfn skóla og viðmælenda. Nöfn skóla 

koma ekki fram nema þegar augljóst má telja hvaða skóli á í hlut eða þegar vísað er til tiltekinna 

gagna úr skólunum. Sterk rök eru fyrir því að hafa þennan hátt á. Viðmælendum var heitið nafnleynd 

og trúnaði, bæði vegna þess að þegar agavandamál eru annars vegar er oft um að ræða mjög 

viðkvæm og flókin mál og eins er líklegt að nafnleynd og trúnaður hafi auðveldað starfsfólkinu að tjá 

sig hreinskilningslega í viðtölum. Önnur meginrök fyrir nafnleynd eru þau að hegðun og samskipti í 

skólum geta breyst á skömmum tíma og því mikilvægt að skólar fái ekki á sig slæmt orð þeirra vegna. 

Upplýsingar um góðan eða slæman aga í tilteknum skóla geta úrelst á örskömmum tíma og neikvæð 

umfjöllun um aðstæður sem ekki eru lengur fyrir hendi gæti augljóslega skaðað skólastarf. Þetta á 

raunar einnig við um einstaklinga.  
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Skýrslunni er ætlað það meginhlutverk að gefa heildaryfirlit um stöðu hegðunarvanda í grunnskólum 

Reykjavíkur á þeim tíma sem upplýsinga var aflað, þ.e. út frá sjónarhorni starfsfólks skólanna. Henni 

er einnig ætlað að varpa ljósi á ýmsar hliðar hegðunarvandkvæða og veita tækifæri til að staldra við og 

meta hvað vel er gert og ekki síður hvað þurfi að bæta. 
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3 Umfang hegðunarvanda 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir umfangi hegðunarvandkvæða eins og þau birtast í 

rannsóknargögnunum, mun eftir skólum, mati á hegðun barna á mismunandi aldursstigum, þróun 

agavanda og helstu skýringum viðmælenda á orsökum. 

Í úttekt þessari var sjónum beint að hegðunarvanda í grunnskólum borgarinnar. Þó athygli sé beint að 

þeirri hegðun nemenda sem talin er skapa vanda er rétt að taka skýrt fram í upphafi að í öllum skólum 

töldu viðmælendur að meirihluti nemenda hegðaði sér vel og samkvæmt þeim reglum sem 
skólinn hefði sett um hegðun og framkomu: 

… almennt séð er hegðun krakkanna … góð. Þó að við séum með einhver einstaka tilfelli sem 
við erum að fást við, en yfir hópinn held ég að við séum með góða krakka sem haga sér vel … í 
ágætis farvegi hérna … fínt ástand.  

... almennt ekki erfiðleikar vegna hegðunar ... mæti sjaldan ókurteisi ... galsi ... fjör ... engin 
stórvandamál ... það er vinnufriður í bekk ... í góðu lagi ... stundum galsi í frímínútum ...  

Og almennt þá finnst mér það sem að einkennir börnin hérna, mér finnst þau vera glaðleg og 
frjálslynd og óþvinguð. Mér finnst gott að umgangast þau … 

Rétt er að árétta orðanotkun sem er viðhöfð í þessari skýrslu. Fjallað er um hegðunarvandkvæði, 

hegðunar- og agavanda jöfnum höndum án þess að gera sérstakan merkingarmun á þessum 

hugtökum. Þegar vísað er til nemenda með geðraskanir, hegðunarraskanir, atferlisraskanir eða 

geðræn vandamál er átt við nemendur sem hafa verið greindir með slíkar raskanir, án þess að gerður 

sé frekari greinarmunur á merkingu þessara orða. Þá gefa skýrsluhöfundar sér ekki tilteknar fræðilegar 

forsendur um orsakir hegðunarvandkvæða. Orðanotkun og umfjöllun í skýrslunni endurspeglar 

hugtakanotkun og ríkjandi orðræðu viðmælenda í rannsókninni. 

Í þessu samhengi skal minnt á að verulegt álitamál er hvaða hegðun er talin falla undir 
hegðunarvandkvæði. Rannsakendur lögðu ekki upp með tiltekna skilgreiningu á 

hegðunarvandkvæðum, heldur var skilningur viðmælenda látinn ráða för. Þannig var hlustað eftir 

viðhorfum skólafólks til þess hvað teljist vera hegðunarvandkvæði. Það var beðið um að lýsa hegðun 

og framkomu nemenda við skólana, hvort nemendur ættu við hegðunarvanda að stríða eða ekki og 

hvernig hann lýsti sér. Almennt var talað um hegðun sem fæli í sér sífellda og endurtekna truflun í 

kennslustundum eða frímínútum.  

Segja má að umræða um stöðu hegðunarvandkvæða í hverjum skóla hafi einkum snúist um tvo 
hópa. Í fyrsta lagi beindist athyglin að þeim börnum sem eru talin mjög erfið í hegðun, mörg hver 

með alvarlegar geðraskanir. Málefni þessa hóps reyndust brenna mjög á mörgum viðmælendum, þó á 

því væru undantekningar. Starfsfólk flestra skóla hafði þurft að glíma við erfið úrlausnarefni í samvinnu 

við félagsmálayfirvöld og heilbrigðisþjónustu, með misjöfnum árangri. Vert er að árétta að í nokkrum 

tilvikum höfðu nemendur sem ekki höfðu verið greindir með geðraskanir reynst skólanum erfiðastir í 

hegðun. Í öðru lagi snerist umræðan um þann hóp nemenda sem er starfsfólki skólanna erfiður, 
án þess að um alvarlegar raskanir sé að ræða. Sumir viðmælenda notuðu „íslenska óþekkt“ til að 
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lýsa þessum hópi. Þetta eru nemendur sem eiga erfitt með að fara eftir þeim reglum sem starfsfólk 

skólanna setur þeim.  

Áður en fjallað verður um umfang hegðunarvandkvæða er rétt að árétta að umfang 
hegðunarvandkvæða er ekki einungis mjög breytilegt milli skóla, heldur einnig milli missera og 
ára. Þannig sögðu viðmælendur frá erfiðum árgöngum, hópum og nemendum sem ættu í erfiðleikum 

sem kæmu og færu. 

Þetta gengur í bylgjum. Stundum ganga hér í gegn svona nánast gengi sem að geta þá ráðið 
lögum og lofum í sínum árgangi og bæði upp fyrir sig og niður fyrir sig. Nú er þetta í góðu standi 
fyrir utan tiltekin einstaklingsmál.   

Höfum ekki haft svona gott ár í langan tíma. Við höfum gengið í gegnum ofbeldi, eiturlyf, BUGL, 
en veturinn í vetur er undantekning.   

Svo koma léttari tímabil og það einhvern veginn gengur betur. En það koma alveg fyrir dagar 
þar sem mér finnst hegðunarvandkvæði hjá einstökum nemendum stjórna ansi miklu ... Við 
finnum alltaf mun þegar við erum búin að taka mjög hart á þeim. Að þá eru þau betri í einhvern 
tíma á eftir. Svo náttúrlega kemur kannski eitthvað los eða þá að þau eru aðeins að missa sig. 
Þá kemur aftur tímabil þar sem þú þarft að taka rosalega hart á öllu. Þetta gengur alltaf í þessari 
rútínu. 

Einnig var stundum um það að ræða að skólar höfðu styrkt innri bjargir og náð betri tökum á 

hegðunarvandkvæðum. Þessi hreyfanleiki þessara mála hefur orðið skýrsluhöfundum mikið 

umhugsunarefni, ekki síst í ljósi þess með hvaða hætti best sé að haga ráðgjöf og þjónustu um þessi 

mál. Sem dæmi má nefna að í þeim skóla sem átti við mestan vanda að etja á þeim tíma sem 

rannsóknin var gerð hefur nú náðst verulegur árangur til bættrar hegðunar með samstilltu átaki 

starfsfólks.   

Þá verður einnig að líta til þess að hegðunarvandamál eru sjaldnast einangruð mál. Einstaklingur 

eða hópur sem er erfiður í samskiptum getur t.d. haft mikil bein eða óbein áhrif á hegðun annarra 

nemenda. Vikið var að þessu sem nokkurs konar „snjóboltaáhrifum“. Þessir einstaklingar væru oft 

sterkir og smituðu út frá sér. Það yrði jafnvel einhvers konar „múgsefjun“ í kringum þá svo vísað sé í 

orð eins viðmælanda. Þeir „spilltu fyrir og smituðu út frá sér“. 

Þetta er eins og snjóbolti. Það hafa eiginlega allir strákarnir í bekknum „involverast“ inn í þetta. 
Það er einhver foringi, þá passar hann að hinir sleppi ekki. Hann verður að hafa hirðina eins og 
hann er sjálfur.  

Einnig höfðu margir viðmælendur áhyggjur af því að hegðun þeirra sem verst létu færði til mörk og 
viðmið um hvaða hegðun væri talin æskileg. „Hegðun þeirra verstu breytir norminu. Hin börnin halda 

að tiltekin hegðun sé ásættanleg og því fara fleiri að færa sig upp á skaftið.“ Þetta átti ekki síst við um 

hegðun þeirra nemenda sem eiga í miklum geðrænum erfiðleikum. Jafnvel þótt þau væru ekki mörg, 

þá hefðu þau mikil áhrif á aðra nemendur skólans. Að þessu verður nánar vikið í 5. kafla (Glíman við 

erfiðustu málin).  

Þá var mörgum viðmælendum umhugað um að allir kraftar og athygli kennaranna væri bundin þeim 

nemendum sem ættu í hegðunarvandkvæðum, á kostnað annarra nemenda.  
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Það eru sumir nemendur sem að fá alveg rosalega mikla umfjöllun og meðhöndlun og athygli. 
Og er það ekki ósanngjarnt gagnvart öðrum nemendum?  

... Það fer um mann að hugsa um alla hina sem þetta bitnar á.  

Þessar tilvitnanir sýna að þegar litið er til hegðunarvandkvæða er ekki nægjanlegt að horfa einungis til 

umfangs þeirra. Huga þarf einnig að eðli þeirra og birtingarmynd sem og áhrifum þeirra á aðra 

nemendur og starfsfólk. 

Enn má nefna að mörk starfsfólks eru mismunandi. Það sem er eðlilegur vinnukliður í eyrum eins 

starfsmanns er hávaði í eyrum annars. Þá er kennurum vitaskuld mislagið að halda aga og skapa 

góðan starfsanda. Oft eru nemendur prúðir meðan þeir eru með umsjónarkennurum sínum en þegar 

þeir fara í kennslustundir hjá öðrum getur framkoma ákveðinna einstaklinga eða hópa breyst, jafnvel 

svo um munar. Þá er alkunna að oft tekur nýja kennara nokkurn tíma að finna góðar leiðir til að stýra 

stórum hópum nemenda og halda góðum vinnufriði. Langur vegur er frá því að mat á hegðun sé einfalt 

mál.   

Í spurningalistum var spurt um: a) fjölda nemenda á tilteknu skólastigi sem hafa verið greindir með 

einhvers konar hegðunarröskun, b) fjölda nemenda á tilteknu skólastigi sem á við hegðunarvandkvæði 

að stríða að mati svarenda og c) fjölda í hverjum bekk sem að jafnaði á við hegðunarvandkvæði að 

etja. Út frá þessum fjöldatölum og upplýsingum um fjölda nemenda á hverju stigi var unnt að finna 

hlutfallstölur nemenda á hverju skólastigi og eru þær settar fram í töflum hér á eftir.  

Tafla 2 sýnir að hlutfall nemenda sem greindir hafa verið með hegðunarröskun er að jafnaði 7–8% í 

öllum skólunum – lægst er hún 1% en 22% þar sem hlutfallið er hæst. Að jafnaði eru 11% nemenda 

taldir eiga við hegðunarvandkvæði að stríða – 1% þar sem hlutfall þeirra er lægst en 38% þar sem 

hlutfallið er hæst. Að jafnaði er því um að ræða tvo til þrjá nemendur í bekk og eru það drengir í 81% 

tilvika. 
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Tafla 2. Umfang hegðunarerfiðleika í grunnskólum Reykjavíkur 

  

Hlutfall nemenda sem 
greindir eru með 
hegðunarröskun 

Hlutfall nemenda sem 
eiga við hegðunar-

vandkvæði að stríða 

Fjöldi í bekk sem á við 
hegðunarvandkvæði 

að stríða 

Hlutfall pilta meðal 
nemenda sem eiga 

við hegðunar-
vandkvæði að 

stríða 
Meðaltal 7,5 (30)* 11,1 (29) 2,6 (24) 81 (29) 
Lágmark 1 1 0 40 
Hámark 22 37,5 8 100 
* Tölur í sviga sýna fjölda skóla sem svörin byggjast á   

 

3.1 Miserfið mál í skólunum  
Eins og lesa má af töflu 2 er mikill munur á fjölda barna með hegðunarvanda eftir skólum. Hið sama 

gildir um hversu agavandamál brenna á starfsfólki. Í grófum dráttum virðist mega skipta skólunum 
í þrjá aðalflokka eftir fjölda agavandamála og eftir því hversu þau brenna á starfsfólki. Fyrst er 

að geta skóla þar sem agavanda var ekki að finna að neinu ráði um það leyti sem viðtöl fóru fram, eða 

að agavandamál voru lítil eða fátíð og yfirleitt auðveld viðureignar. Næst má telja skóla þar sem 

starfsfólk þurfti að glíma við nokkur agavandamál, oft mál nokkurra einstaklinga, en taldi sig hafa full 

tök á málum, þó stundum væri verið að glíma við erfið mál sem starfsfólkið taldi sig ekki geta ráðið við, 

m.a. vegna þess að um heilbrigðisvandamál væri að ræða. Hér má einnig telja skóla þar sem 

agavandamál voru meiri og starfsfólk þurfti að glíma bæði við einstaklinga og hópa, einn eða fleiri 

erfiða bekki, og jafnvel árganga. Í þessum skólum taldi starfsfólk yfirleitt engu að síður að það hefði tök 

á málum, þó oft reyndi á. Loks ber að telja skóla þar sem agavandamál voru starfsfólki verulega erfið 

og þau hvíldu þungt á þeim. Í greiningu hér á eftir verða jaðarhóparnir tveir skoðaðir sérstaklega. 

Samanburður á aðstæðum og viðhorfum í þeim skólum varpar m.a. nokkru ljósi á hve staða þessara 

mála, viðhorf og vinnubrögð, geta verið ólík eftir skólum.  

Lesendur eru enn minntir á að hafa í huga að byggt er á mati viðmælenda sjálfra, en þeir höfðu ólík 

viðhorf til þessara nemenda og misgóð tök á hegðun þeirra. Einnig verður að minna á að í svörum 

kom fram að umfang og eðli þessara mála reyndust oft afar breytileg milli ára og árganga.  

Tafla 3 sýnir meðaltalstölur yfir hlutfall nemenda með hegðunarvandamál þegar skólunum er skipt í 
þrjá flokka eftir fjölda agavandamála og eftir því hve erfið þau eru starfsfólkinu; 1) Skóla með lítil 

eða engin vandamál (N=7), 2) skóla þar sem glíma þarf við fleiri eða færri mál en starfsfólk telur sig 

almennt ráða vel við vandann eða a.m.k. sæmilega (N=21) og 3) skóla þar sem glíma þarf við mörg 

erfið mál sem hvíla þungt á starfsfólki (N=7).  
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Tafla 3. Hlutfall hegðunarvandkvæða – ólíkir skólar 

  

Hlutfall nemenda 
sem greindir eru 
með hegðunar-

röskun 

Hlutfall nemenda sem 
eiga við hegðunar-

vandkvæði að stríða 

Fjöldi í bekk sem á við 
hegðunarvandkvæði 

að stríða 

Öll skólastig       

Minnst vandkvæði (7 skólar) 4,8 5,1 1,1 

Viðráðanleg mál (21 skóli) 7 10,8 2,5 

Mjög erfið mál (7 skólar) 9,8 17,8 4 
 

Tafla 3 sýnir vel þann mikla mun sem er á fjölda hegðunarvandamála eftir skólum. Um leið skal minnt 

á að fjöldi mála segir ekki alla söguna og að hér er byggt á mati starfsfólksins sjálfs. Næst verður reynt 

að varpa ljósi á viðhorf starfsfólks í skólunum miðað við þessa flokkun. 

3.1.1 Skólar þar sem lítið var um agavandamál 
Í sjö skólum töldu starfsmenn sig búa við lítil eða engin vandamál tengd hegðun nemenda. Í þeim 

skólum hafði starfsfólk á tilfinningunni að það hefði full eða góð tök á þeim málum sem upp koma og 

að framkoma nemenda væri almennt góð. Athyglisvert er að þessir skólar voru ólíkir að stærð. Sumir 

höfðu starfað stutt og aðrir voru með eldri skólum borgarinnar.  

Viðmælendur í þessum skólum voru spurðir hvernig þeir lýstu hegðun og framkomu nemenda: 

Almennt góð framkoma. Krakkar sem lenda upp á kant, þeir koma kurteisir til mín á eftir og sjá 
að sér. Eina sem ég finn að er að þeir ganga sumir illa um.  

Mér finnst ekki nein sérstök hegðunarvandamál. Mér finnst þetta ganga mjög vel. Kannski 
hávaði í matsalnum – það eina sem er þreytandi ... En þar sem svona margir krakkar koma 
saman þá er kliður þó þeir séu bara að tala saman. Það eru ekki agavandamál.  

Samband kennara og nemenda er einstaklega gott ... nemendur flykkjast að manni í frímínútum 
til að spjalla ... 

Þetta eru frábærir krakkar og þegar eitthvað bregður út af með hegðun þá getur maður talað við 
þau og þau skilja það alveg. Enginn einstaklingur sem ekki er hægt að ná til. 

Tafla 4 sýnir umfang hegðunarvandkvæða í þessum skólum eftir aldursstigum. Að jafnaði hafa þessir 

skólar fáa nemendur sem greindir hafa verið með hegðunarröskun eða innan við 5% nemenda (7,5% í 

öllum skólum). Meiri munur kemur fram á skólunum þegar spurt er um hversu margir nemendur séu 

taldir sýna hegðunarvandkvæði. Svarendur í þeim skólum sem hér eru til umfjöllunar töldu að jafnaði 

5% nemenda eiga við hegðunarvandkvæði að etja en til samanburðar töldu svarendur í öllum skólum 

að jafnaði að 11% nemenda ættu við hegðunarvandkvæði að etja. Þá reyndist að jafnaði vera um einn 

nemandi í hverri bekkjardeild sem sýndi hegðunarvandkvæði en í öllum skólunum var fjöldi nemenda 

með hegðunarvanda í bekk 2,6 (sjá töflu 2).  
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Tafla 4. Umfang hegðunarvandkvæða – Skólar með minnst vandkvæði (7 skólar) 
Hlutfall nemenda sem 

greindir eru með 
hegðunarröskun

Hlutfall nemenda sem 
eiga við hegðunar-

vandkvæði að stríða

Fjöldi í bekk sem á við 
hegðunarvandkvæði að 

stríða 

Yngsta stig 4,9 4,9 1,5
Miðstig 6,6 5,8 1,4

Unglingastig 2,8 4,7 0,5
Öll aldursstig:

Heildarhlutfall 4,8 5,1 1,1  

Það var einkennandi fyrir viðmælendur í þessum skólum hversu jákvæð viðhorf þeir höfðu til 
nemenda sinna. Viðmælendur voru spurðir hvað skapaði þessa jákvæðu samskiptahætti og hvers 

vegna þeir héldu að samskiptin gengju jafn vel og þeir lýstu. Svörin endurspegluðu umhyggju fyrir 

nemendum og gagnkvæma virðingu starfsfólks og nemenda. Eftirfarandi tilvitnanir viðmælenda í 

þremur ólíkum skólum lýsa þessum viðhorfum vel.  

Gagnkvæm virðing. Við virðum þau og þau okkur. [Jákvæður skólabragur] helgast af því að þau 
finna að okkur þykir vænt um þau. Viljum þeim vel, berum virðingu fyrir þeim. Þá verður líka 
auðveldara að stýra þeim fyrir vikið.  

Við sendum skýr skilaboð og reynum að vera fyrirmyndir. Áhersla á samvinnu og traust. Að þau 
finni sig örugg í skólanum. Við erum vinir þeirra. Við erum hérna til að vinna með þeim.  

Þetta byggist á viðhorfum starfsfólks til skóla og nemendanna. Fyrir hvern er skólinn? Hann er 
fyrir nemendurna ... Við eigum að sníða okkur að þeirra þörfum. Það er ekki þannig að ef þeir 
passa ekki í „boxin“ að þau eigi að vera annars staðar. Það er bara ekki þannig ... Þeim er 
strokið réttsælis og sagt að þau séu frábær. Ekki endalaust verið að pikka í þau fyrir það sem 
þau geta ekki ... Það geta allir blómstrað einhvers staðar ... Þetta viðhorf hér sem er ríkjandi að 
velferð barnsins sé til grundvallar. Það er það viðhorf sem gerir þennan skóla að því sem hann 
er.   

Viðhorf starfsfólks til nemenda í einum þessara skóla skáru sig nokkuð úr því sem heyrðist í öllum 

öðrum skólaheimsóknum. Ekki var litið á hegðun nemenda sem vandamál, heldur einstaklingsmál eða 

ferli sem skólanum bæri að takast á við í samstarfi við foreldra.  

Við vinnum með einstaklinga og samskiptin eru mismunandi og uppeldið og fyrirmyndirnar 
mismunandi og þau koma með það hingað ... Og þau hafa auðvitað sína misjöfnu daga en þetta 
er bara viðfangsefni sem við erum að takast á við ... og það er samvinnuverkefni allra í 
skólanum og foreldra ... Erum ekki að finna LAUSNINA á einhverju vandamáli heldur er litið á 
þetta sem ferli sem gengið er í gegnum þau tíu ár sem barnið er í grunnskóla. 

Það var einkennandi fyrir þá skóla sem hér um ræðir að starfsmenn lögðu mikla áherslu á samstarf 
við foreldra, áttu gott samstarf við þá og voru jákvæðir í garð þeirra. Þeir töldu traust ríkja milli 

foreldra og skóla og að foreldrar væru nánast undantekningarlaust samstarfsfúsir. Bent var á að ef 

nemendum liði vel þá væru foreldrar ánægðir og því gengi samstarf við foreldrana vel.  

Yfirleitt bregðast foreldrar mjög vel við og vilja taka á málunum og veita aðstoð. Það er 
undantekningartilfelli ef að maður fær einhver neikvæð viðbrögð.  

Ég segi stundum við foreldra að við eigum börnin saman um tíma ... við erum með foreldra sem 
hafa verið mjög óánægðir í öðrum skólum en eru hér inni á gafli jákvæðir – erum með einstak-
lega jákvætt foreldrasamfélag. 
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3.1.2 Skólar með agavandamál sem starfsfólk telur sig almennt ráða við  
Flestir skólar í borginni falla í þennan flokk (21) þó vissulega sé erfitt að draga mörk.  

Í þessum skólum töldu starfsmenn að í meginatriðum gengi vel og að framkoma nemenda væri 
almennt góð. Hins vegar væri vandi með tiltekna einstaklinga eða hópa nemenda sem stundum 
hvíldi þungt á starfsfólki skólanna. Á þessu var stigsmunur en viðmælendur í flestum þessara skóla 

töldu skólann almennt ráða við þann hegðunarvanda sem upp kæmi. Þó voru undantekningar, t.d. 

erfið mál sem kröfðust samstarfs við heilbrigðiskerfi eða barnarverndaryfirvöld, og eins var oft 

óánægja með ákveðna hegðun nemenda, hópa eða jafnvel árganga („... virðingarleysi, óhlýðni, óþekkt 

...“).  

Eftirfarandi tilvitnanir endurspegla svör viðmælenda í þessum skólum þegar þeir voru beðnir að lýsa 

hegðun og framkomu nemenda almennt:  

Almennt er þetta í góðu standi miðað við það fjölmenni sem hér er. Hér eru nærri … [tilgreindur 
fjöldi] unglingar samankomnir undir einu þaki ... Það eru eitt og hálft til tvö prósent sem við erum 
að kljást við og setja stundum dálítið dökkan blett á lífið og tilveruna ... Þetta eru einstaklingar 
sem eru í erfiðleikum og vandræðum með sjálfa sig og tekið á þessu á einstaklingsgrunni. Þetta 
er svona misjafnt en í heildina mjög gott.  

Ekki alvarleg hegðunarvandamál, mér finnst þetta frekar óþekkt sem við ættum að geta unnið á 
sameiginlega ... En hér eru þó einstaklingar sem þurfa aðstoð og einn árgangurinn er mjög 
erfiður ... þar er 10–15 manna hópur sem hefur náð að rotta sig saman í neikvæðni og verulega 
skertri hegðun, ekki bara í skólanum heldur alls staðar í þjóðfélaginu ... Þetta brennur mikið á 
þeim sem kenna þeim og starfsumhverfi þeirra verður stundum óþolandi. 

Þannig er ekki einungis um að ræða ólíkt ástand ólíkra skóla heldur hvíla hegðunarvandkvæði einnig 

misþungt á kennurum innan hvers skóla. Í sumum viðtölum kom fram að þetta hvíldi þungt á 

nýútskrifuðum kennurum á meðan aðrir reynslumeiri ættu ekki í samskiptavandræðum við sömu 

nemendur. „Það er ein nýútskrifuð hérna sem sefur varla á nóttunni því hún er að glíma við tvo stráka 

sem henni finnast virkilega erfiðir en væru kannski ekki vandamál fyrir aðra“. 

Tafla 5 sýnir umfang hegðunarvandkvæða í þessum skólum. Eins og sjá má er hlutfall nemenda sem 

greindir hafa verið með hegðunarröskun að jafnaði 7%. Hlutfall nemenda sem eru taldir eiga við 

hegðunarvandkvæði að etja var allt frá 4% í þeim skólum þar sem nefnt var lægst hlutfall og upp í 17% 

nemenda í þeim skólum þar sem hegðunarvandkvæði voru mest. Að jafnaði töldu svarendur í þessum 

skólum að hlutfall nemenda sem ætti við hegðunarvanda væri um 11% eða u.þ.b. 2–3 í hverjum bekk.   

Tafla 5. Umfang hegðunarvandkvæða – Skólar með viðráðanleg mál (21 skóli) 
Hlutfall nemenda sem 

greindir eru með 
hegðunarröskun

Hlutfall nemenda sem 
eiga við hegðunar-

vandkvæði að stríða

Fjöldi í bekk sem á við 
hegðunarvandkvæði að 

stríða

Yngsta stig 6,2 9,5 2,8
Miðstig 8,3 11,5 2,3

Unglingastig 6,6 11,3 2,3
Öll aldursstig:

Heildarhlutfall 7 10,8 2,5  
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Segja má að viðhorf til hegðunar nemenda í þeim skólum sem hér um ræðir séu nokkuð ólík. Fyrst er 

að nefna jákvæð viðhorf þar sem starfsfólk lætur engan bilbug á sér finna og trúir á þær bjargir sem 

þróaðar hafa verið innan skólans. Eini skugginn eru mjög erfið einstaklingsmál sem ekki hefur tekist að 

ráða fram úr. Á hinum endanum eru viðhorf sem endurspegla þreytu gagnvart erfiðum málum, jafnvel 

vonleysi. 

Í eftirfarandi tilvitnunum má sjá dæmi um jákvæð viðhorf og að mikil áhersla sé lögð á jákvæðni og 

hlýlega framkomu við nemendur.  

Við höfum náð undraverðum árangri með börn sem koma óalandi hingað á unglingastigið og 
fara héðan sem fínir einstaklingar ... Hér er manneskjulegt umhverfi, við leggjum áherslu á að 
gera þau að betri manneskjum en ekki stífan neikvæðan aga.  

Líka þessi hugmynd að láta vandamálið ekki vaxa sér í augum. Horfa yfir það og sjá leiðir til að 
leysa það ... og líka að fá nemendur með í að leysa vandann. Ég hef ekki enn hitt nemanda sem 
er óalandi og óferjandi, ég er ekki sammála kennurum að slíkir nemendur séu til ... 
Gegnumsneitt hafa kennarar hér mjög mannvæn viðhorf ... mikil mannræktarhugsun í 
skólanum. 

Í öðrum tilvikum var róðurinn þyngri. Viðmælendur töldu sum börn illa upp alin og vikið var að 

virðingarleysi, óþægð, óhlýðni, hvatvísi eða jafnvel dónaskap og hortugheitum tiltekinna nemenda eða 

nemendahópa. Áhersla var þó lögð á að mikill meirihluti nemenda hegðaði sér vel. Eins var oft vikið að 

því að nemendur væru uppteknari af réttindum sínum en skyldum:  

Það sem að ég finn sterkast hér er þessi umhyggja kennarasamfélagsins gagnvart 
nemendunum sem mér þykir svo vænt um en það virðist ekki votta fyrir þakklæti hvað þetta 
varðar. Þetta kemur fram sem hreinlega óvirðing gagnvart kennara. Og mér finnst koma heilu 
bekkirnir þar sem þessi andi er … Þau grípa fram í hvert fyrir öðru. Þau eru virðingarlaus 
gagnvart hvert öðru. Þau láta svoleiðis orðaflauminn fjúka. Mér finnst þetta mjög áberandi. Þau 
eru þrætugjörn … Þau fara og segja „Ég geri þetta ekki neitt”. Þetta er allt þetta sama, minn 
réttur en engar skyldur. Þetta finnst mér vera voðalega sterkt í samfélaginu.  

Oft kom fram í þessum skólum að nemendur létu vel að stjórn þegar vakað væri yfir þeim en „um leið 

og maður kemur út með þau eða sleppir af þeim hendinni eins og í mínu tilviki núna þá fer allt í kalda 

kol.“  

Í nokkrum þessara skóla höfðu starfsmenn þurft að glíma við erfið mál þar sem leita hafði þurft til 

heilbrigðiskerfis eða félagsþjónustu. Oft var óánægja með framgang þessara mála, s.s. vegna 

seinagangs, skorts á úrræðum eða vegna ólíkra viðhorfa. Dæmi voru um að starfsfólk væri mjög 

þrúgað af þessum málum. Að þeim verður nánar vikið í 5. kafla (Glíman við erfiðustu málin). 

Viðmælendur í þessum skólum nefndu gjarnan að innri bjargir skólanna væru sterkar og því hefði 

starfsfólk góð tök á hegðunarvanda nemenda. Vísað var til margvíslegra úrræða, svo sem 

starfsdeilda, hegðunarvera (námsver fyrir nemendur með hegðunarvandkvæði), umbunarkerfa, 

tiltekinna verklagsferla, sem starfsfólk fylgdi ef upp kæmu vandamál og innleiðingu PBS-nálgunarinnar 

(sjá í kafla 4.7 bls. 66) svo dæmi séu tekin. Skólastjórnendur tóku sumir hverjir ákveðið á málum sem 

tengdust hegðun og skipuðu jafnvel stórt hlutverk í að vinna að lausn vandans til að „kennarar geti 

sinnt kennslu í friði“ (sjá nánar bls. 63).  
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Foreldrasamstarf í þessum skólum gengur misvel, þótt meginreglan væri að vel gengi og traust ríkti 

milli foreldra og starfsfólks skólans.  

Sp: Eru foreldrar almennt samstarfsfúsir þegar þið leitið til þeirra með vandamál [sem tengjast 
hegðun nemandans]?  
Sv: Já, það er meginreglan en það eru þessir fáu sem gera það erfitt, þegar ekki er 
samstarfsvilji.  

Frá þessu voru nokkrar undantekningar. Dæmi voru um að starfsfólki fyndist foreldrahópurinn, eða 

hluti hans sér erfiður, („kröfuharður“) eða jafnvel andsnúinn. Eins gat samstarf við foreldra tekið mjög á 

í erfiðum einstaklingsmálum. 

3.1.3 Skólar þar sem agavandi hvílir þungt á starfsfólki 
Loks verður vikið að viðhorfum í þeim sjö skólum þar sem agavandamál voru flest og brunnu hvað 

mest á starfsfólkinu. Þessir skólar eru engan veginn einsleitir. Þeir eru ýmist í grónum hverfum eða 

nýjum, sumir fjölmennir og aðrir fámennir. Einn er barnastigsskóli, hinir heildstæðir. Þrír af þessum 

skólum eru í hverfum þar sem margar fjölskyldur eru taldar búa við erfiðar félagslegar aðstæður. 

Tafla 6 sýnir fjölda hegðunarvandkvæða í þessum skólum.  

Tafla 6. Umfang hegðunarvandkvæða – Mest vandkvæði (7 skólar) 

Hlutfall nemenda sem 
greindir eru með 
hegðunarröskun

Hlutfall nemenda sem á 
við hegðunarvandkvæði 

að stríða

Fjöldi í bekk sem á við 
hegðunarvandkvæði að 

stríða

Yngsta stig 9,5 15,7 3,5
Miðstig 11,3 17,6 4,2

Unglingastig 8,5 20,1 4,3
Öll aldursstig:

Heildarhlutfall 9,8 17,8 4  
 

Af töflu 6 má sjá að hlutfall nemenda sem greindir hafa verið með hegðunarröskun er að jafnaði tæp 

10%. Þar sem hlutfall nemenda með hegðunarraskanir var hæst höfðu um 20% nemenda verið 

greindir með slík frávik. Dæmi voru um að helmingur nemenda í bekk hefði verið greindur með 

þroskafrávik og um helmingur þeirra með hegðunarröskun. Þetta endurspeglar þá fjölbreytni sem 

kennarar geta þurft að bregðast við í einum bekk.  

Hlutfall nemenda sem taldir eru eiga við hegðunarvandkvæði að stríða reyndist að jafnaði tæp 18% í 

skólunum sem glíma við flest vandamál. Hlutfall nemenda sem taldir voru eiga í hegðunar-

vandkvæðum var allt frá 16% í þeim skólum þar sem hlutfall var lægst og upp í 30% nemenda í þeim 

skólum þar sem hegðunarvandkvæði voru talin mest. Enn skal minnt á að upplifun starfsfólks af 

alvarleika hegðunarvandkvæða fer ekki með öllu eftir fjölda þeirra mála sem upp koma, heldur einnig 

eftir eðli þeirra mála sem við er að glíma. 

Þau vandamál sem við var að glíma í þessum skólum voru af fjölbreyttum toga. Meðfylgjandi eru 

lýsingar starfsfólks á einkennum agaleysis: 
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V1: ... byrjum á yngri krökkunum. Þar er þetta meira agaleysi, að stjórna sér ekki, fara ekki eftir 
reglum, geta ekki gengið um öðruvísi en að pota eða pikka í náungann. Þetta eru börn sem 
hugsanlega eru búin að fara í gengum einhverjar greiningar, með atferlisraskanir einhverjar. 
Það er svona algengast á yngra stiginu. 
V2: .. ekki eingöngu börn með greiningar ... 
V1: Nei, en það er þessi hegðun þeirra, ekki satt. Afskiptasemi þegar þér kemur málið ekkert við 
... geta ekki gengið inn í stofu öðruvísi en að rekast utan í einhvern. Kunna síðan ekki að hætta. 
Ef einhver kemur við þig þá byrjar sagan alltaf ... afskaplega sjálflæg börn ...  
V3: Þetta nær upp á miðstig. Við erum líka að kljást við þetta upp í 5. og 6. bekk ...  
V2: Líka á unglingastiginu ... unglingarnir áberandi.  

Nemendur á unglingastigi geta verið starfsfólki í sumum skólum erfiðir. Ekki bætir úr skák þegar 

foreldrar þeirra verða skólanum andsnúnir: 

V1: Og það eru viss agavandamál hérna í þessum skóla. Og það er eins og þarna hefur komið 
fram. Húsnæðið er dálítið erfitt. Það er virðingarleysi … 
Sp: Hvernig birtist það?  
V1: Þeim er eiginlega alveg sama um hlutina. Það virðist vera svolítill mórall núna á 
unglingastiginu sérstaklega þessum elstu. Allra elstu. Þau ætla sér að ráða. Það hefur komið í 
ljós að þetta er greinilega svolítið vandamál sem er í gegnum foreldra … Og það er bara hlustað 
á börnin og ég hugsa að þau – greinilega – þessir krakkar komast upp með þetta heima hjá sér 
… Ég alla vega man ekki eftir svona. Þetta virðingarleysi, þessi frekja og yfirgangur og 
tilætlunarsemi. Þetta náttúrulega smitar út frá sér talsvert … Svo erum við með veik börn líka.  

Alvarlegustu agavandamálunum í þessum skólum er lýst svo:  

Fara ekki að fyrirmælum í kennslustundum … hleypa upp … taka alla einbeitingu kennarans … 
þessi áreiti jafnt og þétt … stöðugt áreiti … ógna öðrum nemendum … jafnvel meðan þeir labba 
fram hjá … leiðinlegar athugasemdir … hnoð og pot … svo er það líka skemmdarverk … reyna 
að eyðileggja skólabjöllur og svona framíköll rosalega mikið ef kennarinn er að tala … ókurteisi 
bara almenn … dagleg vandamál … alla daga … í hverri kennslustund. 

… mikið virðingarleysi og mikið agaleysi … það vantar úrræði … nemendur sem vaða uppi … 
gera bara það sem þeim sýnist … úrræði vantar … taka heilu bekkjardeildirnar í gíslingu … það 
er búið að reyna ýmislegt … með nokkra mjög erfiða einstaklinga inni í bekk hjá mér … það er 
ekkert sem hefur dugað … mikið virðingarleysi á miðstigi og unglingastigi … þyrfti að setja miklu 
strangari viðurlög … nemendur svara fullum hálsi.  

Í einum skólanna var því svo lýst að andinn í skólanum einkenndist af hroka og dónaskap nemenda. 

Það væri í raun einhver „ókurteisismenning“.  

Almennt í skólanum eru hortugheit, ókurteisi svona ríkjandi. Og meira að segja krakkar sem eru 
venjulega ákaflega kurteisir þegar maður hittir þau úti á götu og þau jafnvel svara manni mjög 
ókurteis þegar þau eru komin í þetta umhverfi hér ... þetta er einhver menning í gangi.  

Í þeim skólum þar sem ríkjandi skólamenning var svo slæm voru dæmi um að foreldrar höfðu fært 

nemendur úr skólunum sökum erfiðs ástands. Í einu tilviki sá kennari við viðkomandi skóla sig knúinn 

til að flytja barn sitt í annan skóla því það væri „svo mikil ólga“ í skólanum. 

Og loks eru það börnin sem starfsfólkið telur sig engan veginn ráða við og vill vísa til heilbrigðis-

þjónustunnar þar sem úrræði skorti í skólanum:  

… mjög alvarleg mál … svo eru hin … stutt í skapofsa og hótanir. Við sitjum uppi með börn sem 
heilbrigðiskerfið ætti að vinna með … við sitjum uppi með þeirra vandamál … þyrftum að vera 
með fleira starfsfólk til að sinna þessu … sitjum uppi með vandamál úti í bekk … þau taka allan 
okkar tíma … 
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Í nokkrum þessara skóla báru viðmælendur sig vel, enda þótt við mörg úrlausnarefni væri að glíma. 

Mér finnst við alveg ofsalega dugleg að taka á málunum. Það er enginn vandi að reyna bara að 
„ignorera“ eitthvað og vera ekki að hringja heim og allt það. Hér er það gert … Hér er gengið í 
málin. 

Í öðrum skólum gætti nokkurs og á stundum verulegs vonleysis: 

Það sem ég held eins og til dæmis með unglingadeildina er fyrst og fremst úrræðaleysi. Í fyrsta 
lagi þá megum við ekki taka á vandamálum í raun og veru. Við megum í raun og veru ekki gera 
neitt. Þá er bara, ég kæri þig. Þau telja sig ekki þurfa að fara eftir neinum lögum og maður í raun 
og veru hefur ósköp fá úrræði. Það má ekki víkja börnum úr skólanum, það má ekki gera þetta. 
Og þessir einstaklingar sem gjörsamlega vaða yfir allt og út um allt – ef að þeim væri vísað úr 
skólanum þá er ekkert úrræði fyrir þau. Fyrir utan skóla, það er Brúarskóli, búið. Og hann tekur 
einhverja fimmtán einstaklinga af höfuðborgarsvæðinu. 

Í þeim skóla þar sem hlutfall hegðunarvandkvæða var hæst fylgdu flest vandamálin unglingastiginu. 

Þar voru tæplega 40% nemenda taldir eiga við hegðunarvandkvæði að stríða. Í öðrum skólum þar 

sem hegðunarvandkvæði voru tíðust fylgdu þau 16 til 20% nemenda. Dæmi voru um heilu bekkina þar 

sem allir nemendur voru álitnir með hegðunarvanda og ekki óalgengt í þessum skólum að um 

helmingur nemenda í bekk væri talinn eiga við hegðunarvanda að etja. Eftirfarandi tilvitnun lýsir 

upplifun kennara af því að kenna hópi þar sem hlutfall hegðunarvandkvæða er hátt:  

V1: … ég er á elsta stiginu, unglingastiginu. Ég myndi segja að það væri þó nokkuð um 
hegðunarvandamál á unglingastiginu. Líklegast alveg um einn fjórði af nemendunum sem að á 
við virkileg vandamál að stríða. Mikið um greiningar … 
Sp: Ofvirkni? 
V: Bæði ofvirkni og líka þessi einbeitingarskortur. Athyglisbrestur. Mjög mikið um það. Það er 
almennt svolítið ríkjandi á unglingastigi svona hortugheit. Meira heldur en maður hefur vanist. 
Nú er ég búin að kenna á unglingastigi í mörg ár, að vísu ekki hér. Það er almennt meira heldur 
en ég hef séð. Það eru svo mikið fleiri. Svo margir, hlutfallið er svo stórt.  

Margir viðmælendur í þessum hópi kölluðu eftir aukinni ábyrgð foreldra. „Ansi stór hluti sem gleymst 

hefur að kenna hvað má og hvað má ekki í mannlegum samskiptum.“  

Þá settu viðmælendur margir hverjir spurningamerki við stefnu skólayfirvalda um nám án aðgreiningar, 

eins og hún er framkvæmd.  

Við höfum oft talað um hvað var slæmt að sérdeildin var lögð niður. Þar var umhverfið heppilegt 
og hægt að vera öðruvísi. Við erum svo bundin af því hvernig skólaumhverfið er ... Nú er 
stefnan að þetta á allt að vera inni í skólanum ... Skóli án aðgreiningar, það er í lagi með 
þennan frasa en þetta er ekkert að ganga upp við núverandi aðstæður. 

Þrátt fyrir erfið mál var það álit flestra viðmælenda í þessum skólum að yfirleitt gengi samstarf við 

foreldra vel.  

Að þar var stelpnahópur, það tókst að stoppa það í samvinnu við foreldra. Þær voru á virkilega 
leiðinlegri braut í samskiptum – hringt var í alla foreldra þessa hóps þá stoppaði þetta þar. Og 
þau tóku virkilega flott á því þessir foreldrar.  

Frá þessu voru undantekningar og dæmi um að foreldrasamstarf væri mjög erfitt og vantraust ríkti á 

milli foreldra og skóla.  

Nú síðan erum við með heilmikið af foreldravandamálum sem að speglast í börnunum.  
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3.2 Munur eftir aldursstigum  
Þegar skýrsluhöfundar hófu þessa rannsókn áttu þeir von á að mest umræða um agavandamál yrði í 

tengslum við samskipti við unglinga. Agavandamál reyndust vissulega álíka mörg á unglingastigi og á 

miðstigi en myndin er engu að síður miklu flóknari. Eins og fram hefur komið segir fjöldi agavandamála 

ekki allt um hversu þungt þau hvíla á starfsfólki skólanna. Leitast verður við að bregða ljósi á þetta.   

3.2.1 Yngsta stigið: Erfiðari eða kotrosknari!?   
Tafla 7 sýnir umfang agavandamála á yngsta stigi þegar horft er til meðaltals í öllum skólunum. Eins 

og sjá má er hlutfall nemenda sem greindir hafa verið með hegðunarröskun að meðaltali 7,1% á 

yngsta aldursstiginu. Í þeim skóla þar sem hlutfallið var lægst voru 2,3% nemenda greind með 

hegðunarröskun en 20% í þeim skóla sem hafði hæst hlutfall nemenda með greiningu.  

Hlutfall nemenda sem taldir eru eiga við hegðunarvandkvæði að glíma er hins vegar nokkuð hærra, 

eða að meðaltali 10% yngstu nemendanna. Þá sýnir taflan að fjöldi nemenda í hverjum bekk sem á 

við hegðunarvandkvæði að etja er að meðaltali 2,7. Sá skóli sem nefndi fæsta nemendur taldi vera 

minna en einn nemanda í bekk með hegðunarvandkvæði (0,5). Sá skóli sem nefndi flesta nemendur 

taldi að fimm nemendur í hverjum bekk ættu að jafnaði við hegðunarvandkvæði að etja.  

Tafla 7. Umfang hegðunarerfiðleika á yngsta aldurstigi (30 skólar) 

Hlutfall nemenda sem 
greindir eru með 
hegðunarröskun

Hlutfall nemenda sem á 
við hegðunarvandkvæði 

að stríða

Fjöldi í bekk sem á við 
hegðunarvandkvæði að 

stríða

Meðaltal 7,1 9,6 2,7
Staðalfrávik 3,8 5,5 1,2
Lágmark 2,3 2,2 0,5
Hámark 20 24 5  
 
Þrátt fyrir að margir viðmælendur ítrekuðu að flest börn væru „kurteis“ og „yndisleg“ var mörgum 

hverjum tíðrætt um að yngstu nemendurnir reyndust erfiðari nú en áður. Í einum skólanum var 

þetta orðað svo að yngstu nemendurnir hefðu „sex ára stjórnunarreynslu“ og vísað til þess að þeim 

væru ekki settar reglur heima og því vanir að ráða því sem þeir vildu ráða. Í öðrum skólum var talað 

um að það þyrfti lengri tíma nú en áður til að „skólavenja“ yngstu börnin og „kenna þeim að fara eftir 

fyrirmælum“. Í einum skólanum sem greindi frá erfiðum hegðunarvandkvæðum var þetta sagt.  

Þetta er erfiðasti fyrsti bekkur frá upphafi hér í skólanum. Þau hlýða ekki, rosalegt orðbragð, 
ósmeyk að hjóla í þá eldri. Ég kalla þá hreysikettina. Hinir hrökklast undan þeim. 

Hegðunarerfiðleikum var lýst á ýmsa vegu eins og þessar tilvitnanir bera með sér: 

Meirihlutinn fer eftir reglum en of margir eru óhlýðnir og hortugir og þau eru tillitslaus hvert við 
annað.  

Óþekkir, geta ekki setið kyrrir, fara illa með dótið sitt, stríða stelpunum og strákunum í hinum 
bekknum, léleg umgengni. 

Auk þess var viðmælendum tíðrætt um ríkjandi virðingarleysi barnanna, bæði gagnvart skólafélögum 

sínum og starfsfólki eins og fram kom hér að framan. Nokkrir viðmælendur töldu þó að hegðun yngstu 
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barnanna hefði ekki versnað, heldur breyst. „Þeir eru frakkari, kotrosknari, ófeimnari og því meira 

undirbúnir undir skólann en áður.“ Í þessu sambandi var bent á að frjálsræðið sem börnin ælust upp 

við væri ekki alfarið slæmt. Vert er að benda á þá umfjöllun sem iðulega kom upp í umræðuhópum um 

síauknar kröfur til yngsta stigsins. Bilið milli leik- og grunnskólans væri orðið breiðara með lengdum 

skóladegi og aukinni áherslu á bóknám. Margir nemendur réðu ekki við þessar kröfur og allra síst börn 

með hegðunarvandkvæði. 

Það eru gerðar meiri kröfur til þeirra um leið og þau koma í grunnskólann á ýmsan hátt. Og það 
er bara eins og sumir valdi ekki þeim kröfum ... auk þeirra barna sem eru veik sem valda þeim 
alls ekki. 

Áður var sex ára bekkur í skólanum tvo tíma á dag. Ekkert vandamál ... Kannski eru það við 
sem erum ekki að bregðast nógu vel við. Kannski ætlumst við til of mikils af þeim ... Við höfum 
kannski ekki nógu mikinn leik.  

Þessar niðurstöður hljóta að teljast umhugsunarverðar og kalla á frekari athuganir. Athygli skýrslu-

höfunda hefur í þessu sambandi verið beint að því að 90% nemenda í 1. bekk koma beint úr leikskóla. 

Þar er ekki, eftir því sem næst verður komist, rætt um mikinn hegðunarvanda, nema í tengslum við 

börn með alvarlegar geðraskanir. Spyrja verður hvort munur á starfsháttum leik- og grunnskóla kunni 

að einhverju leyti að skýra þessa mynd.    

3.2.2 Miðstigið: Oft erfiðustu málin – og oftast eru það drengir 
Í mörgum skólum kom fram það sjónarmið að hegðunarvandkvæði væru erfiðust á miðstigi. Í töflu 

8 má sjá heldur hærri meðaltalstölur um hegðunarvandkvæði heldur en á yngsta stigi. Þar má sjá að 

hlutfall nemenda, sem greindir hafa verið með hegðunarröskun, er að meðaltali 9%. Í þeim skóla sem 

hlutfallið var lægst voru 3,3% nemenda greindir með hegðunarröskun en 22% í þeim skóla sem hafði 

hæst hlutfall nemenda með greiningu. Hlutfall nemenda sem taldir eru eiga við hegðunarvandkvæði að 

etja er hins vegar nokkuð hærra, eða að meðaltali 12% nemenda á miðstigi. Þá sýnir taflan að fjöldi 

nemenda í hverjum bekk, sem á í hegðunarvandkvæðum, er að meðaltali 2,6. Sá skóli sem nefndi 

fæsta nemendur taldi að jafnaði einn nemanda í bekk eiga við hegðunarvandkvæði að etja. Sá skóli 

sem nefndi flesta nemendur í bekk taldi að 5,5 nemendur í hverjum bekk ættu að jafnaði við vanda að 

etja.  

Tafla 8. Umfang hegðunarerfiðleika á miðstigi (25 skólar) 

Hlutfall nemenda sem 
greindir eru með 
hegðunarröskun

Hlutfall nemenda sem 
eiga við 

hegðunarvandkvæði að 
stríða

Fjöldi í bekk sem á við 
hegðunarvandkvæði að 

stríða 

Meðaltal 9,1 11,6 2,6
Staðalfrávik 4,9 5,9 1,2
Lágmark 3,3 2,9 4
Hámark 22 24 5,5  
 
Eins og áður sagði voru margir viðmælendur þeirrar skoðunar að erfiðustu hegðunarvandkvæðin væri 

að finna á miðstigi, en ekki á unglingastigi eins og áður. Þessu til stuðnings bentu starfsmenn þeirra 

skóla, sem hafa sérstök námsver fyrir nemendur með hegðunarvandkvæði á að flestir og jafnvel allir 
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sem hefðu farið í gegnum námsverin um veturinn væru á miðstigi, oftar en ekki drengir. Hegðunin lýsir 

sér t.d. í hroka, sífelldum truflunum, neikvæðni, hortugheitum og tillitsleysi.  

Þau eru oft kolvitlaus í sjöunda bekk og eru orðin fín í tíunda bekk. Mjög erfiðir á miðstigi. Vita 
ekki hvort þau eiga að vera börn eða fullorðin. Þurfa mikla leiðsögn, þau eru að pæla í svo 
mörgu á þessum aldri, en fá hana ekki. 

Miðstigið er langerfiðast ... Nemendur vaða uppi og gera það sem þeim sýnist. 

Þrátt fyrir þessar lýsingar á erfiðleikum með nemendur á miðstigi voru á þessu undantekningar. Sumir 

skólar lýstu vandræðalausum samskiptum og aðrir töldu að flest vandamál væru á unglingastigi.   

3.2.3 Unglingastigið: Öðruvísi vandi 
Í töflu 9 má sjá meðaltalstölur um hegðunarvanda á unglingastigi. Hlutfall nemenda sem greindir hafa 

verið með hegðunarröskun er að meðaltali 6,5% eða heldur lægra hlutfall en á miðstigi. Í þeim skóla 

sem hlutfallið var lægst voru 1% nemenda greindir með hegðunarröskun en 15% í þeim skóla sem 

hafði hæst hlutfall nemenda með greiningu. Hlutfall nemenda á unglingastigi sem taldir eru eiga við 

hegðunarvanda að etja reyndist hins vegar nokkuð hærra, eða að meðaltali 12% nemenda, sem er 

svipað hlutfall og á miðstigi. Taflan sýnir einnig fjölda nemenda í hverjum bekk sem talinn er eiga við 

hegðunarvanda að stríða. Að meðaltali er fjöldi nemenda í bekk sem glímir við hegðunarvandkvæði 

2,6. Einn skóli taldi enga nemendur eiga í hegðunarvanda. Sá skóli sem nefndi flesta nemendur taldi 

að átta nemendur í hverjum bekk ættu að jafnaði við hegðunarvanda að stríða.  

Tafla 9. Umfang hegðunarerfiðleika á unglingastigi (25 skólar) 

Hlutfall nemenda sem 
greindir eru með 
hegðunarröskun

Hlutfall nemenda sem 
eiga við 

hegðunarvandkvæði að 
stríða

Fjöldi í bekk sem á við 
hegðunarvandkvæði að 

stríða 

Meðaltal 6,5 12 2,5
Staðalfrávik 3,4 7,9 1,7
Lágmark 1 1 0
Hámark 15 37,5 8  
 
Hegðunarvandkvæði á unglingastigi eru sögð birtast á annan hátt en meðal yngri nemenda 
grunnskólans. Viðmælendum var þannig tíðrætt um slæma mætingu, áhugaleysi, kæruleysi, 

tilætlunarsemi, hangs og slæma umgengni fremur en beina truflun á kennslu. „Í 10. bekk eru 

agavandamál ekki ókyrrð eða verið að hleypa upp tímum en felast í því að þau skila ekki sínu ... Það 

er skróp, vinna ekki verkefnin og svona slugs.“ Þannig lýstu margir kennarar á unglingastigi að helstu 

vandkvæðin fælust í því að koma nemendum að verki. 

Það er allt of mikil vinna hjá unglingum utan skóla … skelfilegt hvað þau vinna mikið. Þau eru 
grútsyfjuð, áhugalaus, en hafa nóg af peningum. Kaupa kók og gotterí, endalaus velmegunar-
neysla … og viðhorfið er þannig að þau segja kennaranum að hann megi ekki hafa próf af því 
þau séu að vinna … tilætlunarsemin ótrúleg.  

Tekið skal fram að truflun vegna vinnu nemenda með námi var nefnd í mjög fáum viðtölum.  
 
Enda þótt agavandamál á unglingastigi lýstu sér síður sem truflun á skólastarfinu í samanburði við 
yngri nemendur voru á því undantekningar. Nokkrir viðmælendur lýstu erfiðum samskiptum við 
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nemendur á unglingastigi við bekkjarkennslu. Nefnd voru dæmi um að nemendur kæmu af stað 
uppþotum og brúkuðu munn.  
 

Þú nærð betri bekkjarstjórnun á yngri stigum heldur en þegar maður kemur upp í unglingadeild. 
Þá þarf maður að hafa meira fyrir henni af því að þau hafa svo mikil áhrif hvert á annað.  

Alvarlegustu birtingarmynd hegðunarvanda á unglingastigi lýstu viðmælendur sem klíkumyndun. Sagt 

var frá því að í sumum árgöngum hefðu myndast „gengi“ sem réðu lögum og lofum í skólanum og að 

iðulega væri erfiðara að ráða við slík mál heldur en einstaklingsmál.  

Í unglingadeild … er klíka sem hefur stjórnað og lítilsvirt bæði samnemendur og verið ókurteis 
við kennara ... Það er frekja og yfirgangur og þau ætla að ráða.  

Áttundi bekkjar árgangurinn er mjög erfiður því þar er tíu til fimmtán manna hópur sem hefur 
náð að rotta sig saman í neikvæðni og verulega skertri hegðun, ekki bara í skólanum heldur alls 
staðar í þjóðfélaginu.  

Í sumum tilvikum fylgdi þessum klíkum enn fremur drykkja og óregla. Þó bentu viðmælendur á að 

almennt geti verið erfitt fyrir skólastjórnendur og kennara að meta í hve miklum mæli nemendur neyti 

áfengis. Í tveim stærstu unglingaskólunum var þó talið að áfengisneysla meðal nemenda hefði 

minnkað þegar til lengri tíma væri litið og skólaböll og skemmtanir á vegum skólans færu nú betur fram 

en áður. 

Þrátt fyrir þessar lýsingar töldu starfsmenn margra skóla að minnst vandkvæði væru á 
unglingastigi. Enn fremur töldu starfsmenn þeirra skóla sem starfa einungis á unglingastigi að 

almennt væri hegðun nemenda fremur góð og yfirleitt betri en áður. 

Það eru einstaklingar sem voru mjög erfiðir á miðstigi en eru í jafnvægi núna. Engin rosa 
vandamál á unglingastigi núna.  

Á unglingastiginu er það allt annað en á miðstiginu … Almennt er hegðun nemenda á efsta stigi 
góð, engin stórvægileg vandamál og notalegt andrúmsloft … enda er þar sterk teymisvinna með 
öll vandamál og umsjónarkennari situr aldrei einn með vandann eins og kannski gerist á yngri 
stigum.  

Miðstigið er alltaf erfiðast. Svo þegar þetta er komið í áttunda bekk þá er eins og þetta breytist 
… mun færri vandamál í unglingadeildinni í dag heldur en fyrir tíu árum síðan. Ég líki því ekki 
saman. 

Þær niðurstöður sem hér hafa verið reifaðar um hegðun og agavandamál á þremur aldursstigum 

grunnskólans hljóta að þykja umhugsunarverðar. Þær hljóta að kalla á frekari rannsóknir og ekki síður 

þróunarstarf sem beinist að því að draga úr hegðunarvanda á öllum stigum. Í þessum efnum hlýtur 

einnig að vera áhugavert að skoða þann mikla mun sem greina má eftir skólum.    

3.3 Munur eftir kynjum 
Í viðtölunum var almennt talið að hegðunarvandi væri að mestu leyti bundinn við stráka. Tafla 10 

sýnir hvernig umfang hegðunarerfiðleika er talið skiptast á milli kynja þegar eftir því var spurt í 

spurningalista. Taflan sýnir að hegðunarvandkvæði eru mjög bundin við drengi. Af þeim nemendum 

sem taldir eru eiga í hegðunarvanda eru drengir að jafnaði 80% á móti 20% stúlkna. Taflan sýnir 
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einnig að skipting milli stráka og stelpna er mjög breytileg á milli skóla (sbr. staðalfrávikið) og 

skólastiga.  

Þannig má sjá að þar sem hvað minnstur munur þótti á umfangi hegðunarvanda meðal stráka og 

stelpna var hlutfall drengja 60% á yngsta stigi og miðstigi. Í einum skólanum þóttu stúlkur á 

unglingastigi vera í meirihluta þeirra sem áttu við hegðunarvandkvæði að glíma (60%) og drengir í 

40% tilvika. Þar sem mestur munur þótti á hegðun stráka og stelpna töldu svarendur að um drengi 

væri að ræða í öllum tilvikum (100%) – og mátti sjá dæmi um það á öllum skólastigum.  

Tafla 10. Hlutfall (%) stráka af þeim sem eiga við hegðunarerfiðleika að etja 

Yngsta stig Miðstig Unglingastig Öll skólastig
Meðaltal 84 83 77 81
Staðalfrávik 9,8 11,7 14,1
Lágmark 63 60 40 40
Hámark 99 100 100 100  
 
Sé litið til aldursstiga má sjá að hlutfall stráka er hærra á yngsta stigi og miðstigi (83–84%) heldur en á 

unglingastigi (77%). Munurinn á strákum og stelpum er sem sagt minni á unglingastigi heldur en á 

yngri stigum grunnskólans. Eftirfarandi tilvitnanir lýsa hegðun stráka á yngsta stigi og miðstigi. 

Mér finnst ofbeldi hjá litlum sex ára börnum alveg skelfilegt. Sum þessara litlu barna segja hvert 
við annað „ég ætla að drepa þig“ og sparka í liggjandi börn. Og ef það er komið laust við öxlina 
á einhverjum þá er bara oft kýlt á móti ... Þau eru verst þessi yngstu ... Þetta eru frekar strákar. 

Það er ljótt orðbragð sem er áberandi á miðstigi og ofbeldishneigð meðal strákanna í frí-
mínútum. Fer mikill tími í að greiða úr flækjum. 

Mikið harðræði í frímínútum hjá strákum í 6. og 7. bekk. Slá fast, taka tilhlaup til að sparka, hafa 
hvorn annan undir.  

Þó flestir viðmælendur teldu að strákar væru erfiðari en stelpur komu fram önnur sjónarmið þegar 

vanda stúlknanna var lýst. Til dæmis kom fram í einum skólanum að þó það væru „fleiri strákar en 

stelpur erfiðir“ væri engu að síður oft „erfiðara að taka á samskiptavandamálum þegar um stelpur er 

að ræða.“ Þeir væru opnari og létu allt í ljós en stelpurnar lokaðri og jafnvel lúmskari og því erfiðara að 

leysa þau mál sem kæmu upp á milli stelpna. Í einum skólanum þar sem greint var frá miklum 

samskiptavanda á unglingastigi var hegðun stelpnanna svo lýst: 

Stelpurnar sýna meira fyrirlitningu. Strákarnir koma oftast hreinna fram. En þessi fyrirlitning sem 
að maður fær og síðan eru líka þessi vandamál þeirra á milli. Nagandi hver aðra og þetta taka 
þær með sér inn í tímana. Bloggið, þær eru mikið harðari í því en strákarnir. Þær eru mikið 
harðari í blogginu og maður veit stundum ekkert hvaðan á sig stendur veðrið þegar maður 
kemur inn í tíma ... maður ætlar að tala við einhverjar og ég segi ... „viltu ekki setjast hjá henni“. 
Og þá fær maður bara austur af einhverjum orðaflaumi. Þá hefur eitthvað gerst á blogginu og 
það kemur inn í skólastofuna.   

Í öðrum skóla var hegðun á unglingastigi lýst á eftirfarandi hátt, og þótti hún aðallega eiga við 

strákana. 
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Það er virðingarleysi og þeir vaða yfir kennarann. Og það er kannski samstilltur hópur stórra 
stráka sem situr aftast í stofunni og gerir ekkert annað en að halla sér upp að veggnum, taka 
ekki upp bækur og hlusta ekki á það sem á að gera.  

Munur á hegðun stráka og stelpna í skólum hefur lengi verið kunnur. Skýrsluhöfundar væntu vissulega 

slíkra niðurstaðna en munurinn er jafnvel enn skarpari en þeir áttu von á. Eðlilegt er að spyrja um 

skýringar og hvort líta eigi á þetta ástand sem einhvers konar norm? Viðmælendur nefndu einkum að 

starfshættir skóla væru telpnamiðaðir og að skólakerfið hentaði síður strákum. 

3.4 Þróun hegðunarvandkvæða 
Í rannsókninni var leitað eftir skoðunum starfsfólks grunnskólanna á því hvernig hegðun og samskipti 

hefðu þróast á undanförnum árum. Í spurningalistakönnuninni var spurt sérstaklega hvort svarendur 

teldu að upp kæmu fleiri eða færri tilvik hegðunarvandkvæða nú heldur en áður, t.d. fyrir tíu árum 

síðan (starfsfólk sem starfað hafði lengur en tíu ár svaraði). Á mynd 1 má sjá svör við þeirri spurningu, 

en 67% þeirra sem svöruðu töldu hegðunarvandkvæðum hafa fjölgað. Af þeim sem svöruðu töldu 16% 

að tilvikin væru mun fleiri. Um fimmtungur taldi enga breytingu á heildina litið og svipað hlutfall taldi 

færri tilvik hegðunarvandkvæða koma upp.  

Mynd 1.  Telur þú að upp komi fleiri eða færri tilvik hegðunarvandkvæða nú heldur en áður 
(miðað t.d. við fyrir tíu árum)?
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Svör við þessari spurningu endurspegla ekki síst hversu hegðunarvandkvæði brenna á mörgum 

svarenda. Það sést vel þegar svör við þessari spurningu eru greind eftir því hvort starfsfólk skólanna 

telur hegðunarvandkvæði lítil eða mikil, eins og sjá má á mynd 2. Í þeim skólum þar sem 

hegðunarvandi brennur hvað mest á starfsmönnum telja svarendur í miklum meirihluta að tilvik séu 

fleiri nú en áður. Í þeim skólum þar sem lítið er um hegðunarvanda og talið var að skólinn hefði góð 

tök á hegðunarvandkvæðum – telja svarendur ýmist að um færri tilvik sé að ræða nú en áður eða að 

engin breyting sé á heildina litið.  

% 
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Mynd 2.  Telur þú að upp komi fleiri eða færri tilvik hegðunarvandkvæða nú heldur en áður 
(miðað t.d. við fyrir tíu árum)? Svör greind eftir alvarleika vandkvæða í skólum. 
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Svör við þessari spurningu endurspegla einnig hversu tíðni og alvarleiki hegðunarvandkvæða þykja 

breytileg milli ára innan hvers skóla. Þannig gátu skólar sem töldu sig áður hafa haft mjög erfiða 

árganga verið „í góðum málum í dag“ þar sem „erfiðir einstaklingar“ eða hópar væru farnir úr 

skólanum. Einnig töldu viðmælendur í sumum nýrri skólanna að þróun hegðunarvanda tengdist á 

einhvern hátt því að skólarnir væru búnir að starfa lengur og hverfin orðin grónari og því „ástand í 

skólunum almennt betra“. Einn skólastjóri sagði t.d. „Þau eru ekki kurteisari núna en hverfið er betra 

og minna um félagsleg vandamál nemenda.“  

Eins og áður sagði voru 57% viðmælenda sem töldu að um fleiri tilvik hegðunarvandkvæða væri nú að 

ræða en áður. Í því sambandi heyrðust iðulega raddir um að það sem kallað var virðingarleysi hefði 

ágerst og að nemendur á öllum aldursstigum telji sig „hafa fullan rétt en engar skyldur“. Nemendur 

væru á hinn bóginn frjálslegri og opnari en áður og ófeimnari við að láta skoðanir sínar í ljós og var 

það ýmist álitið þróun til hins verra eða hins betra. Eftirfarandi tilvitnun sýnir hversu margþætt þróunin 

getur verið: 

Oftast hefur hegðun barnanna ekki versnað en kannski orðbragðið orðið ljótara stundum og 
klámfengið ... Þau eru frjálsari, opnari og hvatvísari. Þau hafa svo margt. Vilja fá sínar þarfir 
uppfylltar og eru frekari í framkomu, tilætlunarsamari. Þau eru miklu sjálflægari og taka ekki eins 
mikið tillit til hvers annars.  

Í nokkrum skólum, þar sem hegðunarvandkvæði voru talin minni en áður, var til að mynda bent á að 

skólinn hefði nú öflugri úrræði og því væru vandamálin færri. Viðhorf starfsmanna til þess hvernig 

þessi mál hafa þróast fara líka eftir því hversu sterk úrræði þeir telja skólann búa yfir til að takast á við 

þau. Einnig var talað um bætta umgengni unglinga frá því sem verið hefur og bætta umgengni í kjölfar 

stækkunar og endurbóta viðkomandi skóla.   

3.5 Orsakir hegðunarvandkvæða 
Spurt var hverjar viðmælendur teldu helstu orsakir hegðunarvandkvæða, bæði í viðtölunum og í 

spurningalistanum sem fyrir var lagður. Hér verður gerð grein fyrir helstu svörum. 

%



„Gullkista við enda regnbogans“ 
 

34 

Í spurningalistanum var settur upp listi með átján atriðum og spurt hversu sammála eða ósammála 

svarendur væru því að þau lýstu meginvanda skólans hvað varðar nám og kennslu barna með 

hegðunarvandkvæði (sjá mynd 3 og 5. spurningu í spurningalista í fylgiskjali).  

Mynd 3. Hver er meginvandi skólans er varðar nám og kennslu nemenda með 
hegðunarvanda? 

Hlutfall þeirra sem eru mjög eða frekar sammála
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Mynd 3 sýnir að stærst hlutfall þeirra sem svöruðu spurningalistanum var sammála því að megin-
vandi skólans hvað varðar nám og kennslu barna með hegðunarvanda tengdist skorti á 

% 
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fjármagni (80%). Í viðtölunum lögðu margir skólastjórnendur megináherslu á þetta atriði. Einkum var 

þeim tíðrætt um að fræðsluyfirvöld yrðu að horfast í augu við það að skóli án aðgreiningar krefðist 

aukins fjármagns: 

Ég vil meina … að það vanti meiri peninga. Það er ekkert leyndarmál. Og það verða menn að 
hugsa um að þessi breytta hugsun hún færði skólanum ekkert aukið fjármagn. Skólarnir eru 
ennþá nákvæmlega á sama „leveli“ og þeir voru fyrir tíu árum hvað þetta fjármagn varðar.  

Næst algengasta svar við spurningalistanum var að nefnd væru geðræn vandamál nemenda (70%). 

Í viðtölunum komu fram sjónarmið eins og þessi: 

Það er náttúrlega erfiðasti hópurinn sem að á við annað hvort geðræna eða mjög félagslega 
erfiðleika að stríða. Hinir eru sáralítið vandamál þannig séð ... Þessi litli hópur veldur gríðarlegu 
álagi ekki bara á kennara heldur á samnemendur sína ... ekki hægt að sinna þessu inni í bekk.  

Hér eru veik börn, fjögur eða fimm sem eru hættuleg umhverfi sínu. Þau gráta, kasta hlutum, 
þeim líður ekki vel ...  

Höfum þurft að grípa til þess að fjarlægja nemendur úr aðstæðum. Þá hafa starfsmenn orðið 
fyrir árásum. Það hafa flogið um stofuna skæri, stólar og borðum velt við.  

Í tengslum við nemendur með geðræn vandamál var viðmælendum tíðrætt um skort á úrræðum, skort 

á sérhæfðu starfsfólki, skort á utanaðkomandi stuðningi, skort á samstarfi við heilbrigðiskerfi og ólíkan 

skilning starfsmanna innan heilbrigðiskerfisins á vanda barnanna. Um 65% viðmælenda töldu skort 
á stuðningi utanaðkomandi sérfræðinga og skort á úrræðum (64%) vera meginvandann.  

Hér eru nemendur sem eru veikir og þyrftu meiri eða annað úrræði heldur en hefðbundinn skóla 
... og þar er heilbrigðiskerfið að klikka ...  

Höfum ekki þau úrræði sem læknar mæla með. Til dæmis sagt að einn nemandi eigi að vera 
einn í stofu og vera í litlum hópi og það er ekki hægt að mæta því.   

Það vantar fagfólk í stað stuðningsfulltrúa. Það tók mig tvo mánuði að fatta það að þessi 
drengur með asberger hann þolir ekki þegar ég snerti hann. Og það var ekki fyrr en hann 
mannaði sig upp og kom til mín og bað um að ég mundi hætta þessu.  

Þannig höfðu viðmælendur bæði áhyggjur af að mæta ekki þörfum barna með alvarlegar raskanir á 

réttan hátt og einnig af hinum börnunum þar sem þeim væri ekki sinnt sem skyldi þar sem allur tími 

kennara færi í að vinna með einstaka nemendur. 

Um 60% þeirra sem svöruðu spurningalistanum áleit að skýringa væri að leita í slæmum 
félagslegum aðstæðum nemenda og helmingur svarenda valdi óheppilegar uppeldisaðferðir 
foreldra.  

Í viðtölunum lögðu margir viðmælendur áherslu á þátt heimilanna varðandi hegðunarvandkvæði 

nemenda og voru margir sem töldu að það væri „sjaldgæft að fá mjög erfiðan einstakling sem er með 

mjög gott bakland nema viðkomandi sé veikur.“  

Þá var viðmælendum tíðrætt um stóran hóp nemenda – bæði meðal þeirra yngri og þeirra eldri – sem 

skortir ramma og að uppeldisaðferðir foreldra væru athugaverðar. 
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Með yngstu börnin sem eru óþekk, maður finnur það alveg að heima hjá þeim er enginn rammi. 
Þau stjórna, þau ráða þannig að það er skiljanlegt að þau reyni alltaf að fara út fyrir rammann 
þegar þau koma í skólann.  

Í unglingadeildinni er klíka sem hefur stjórnað og lítilsvirt kennara og nemendur ... svo hefur 
verið unnið með foreldrum og þá er reyndin að þeir stjórna svo miklu heima að foreldrar treysta 
sér ekki til að taka á þessu með okkur.   

Það er eins og það hafi gleymst að kenna hvað má og hvað má ekki í mannlegum samskiptum 
… Of mörg eru hreinlega illa upp alin og fólki finnst það vera í lagi.  

Þessu tengist jafnframt eftirlitsleysi varðandi tölvunotkun og sjónvarpsáhorf.  

Það er þessi aldurshópur [fimmti til sjöundi bekkur] sem ekki er að höndla Ísland í dag … Þessi 
hópur er ekki að höndla tölvutæknina, msn-ið, sms-ið og … í vetur hafa verið mjög ríkjandi … 
vandamál sem upp hafa komið hér í þessum skóla sem tengjast bara þessum þætti í 
samfélaginu … við að tala um þessi eineltismál, virðingarleysi, eftirlitsleysi og agaleysi … 
Nemendur hafa of mikið frjálsræði … Þetta er ótrúlega stórt vandamál í mínum huga.  

Þá er eftir því tekið að margir nemendur virðast „fá allt“ efnislegt sem þeir óska eða eru „illa upp alin 

dekurdýr“ eins og einn viðmælandinn komst að orði. Þannig þykir forgangsröðun undarleg. „Þau fá 

rándýra tölvuleiki í skóinn sem eru bannaðir innan 16 ára. En sömu börn eru illa hirt og nestislaus. 

Þetta er röng forgangsröðun.“ Í þessu sambandi var bent á tímaleysi foreldra þar sem áhersla væri 

lögð á langan vinnudag og áhugamálin sem kæmi niður á þeim tíma sem gæfist fyrir samveru 

fjölskyldunnar. 

Það er enginn tími, allir í fimleikum, tónlist og íþróttum bæði foreldrar og börn ... Oft sorglegt að 
horfa upp á yngstu krakkana sem eru hérna frá klukkan átta og eru sótt klukkan fimm ... Þau eru 
úrvinda ... Mamman með gemsann og barnið segir „mamma ég ætla að sýna þér mynd“ og hún 
segir „já, bíddu aðeins“ svo talar hún bara í símann og út í bíl með gemsann á öxlinni ... Myndin 
sígur í götuna og mamman kíkir ekki á hana.  

Í sumum tilvikum tengjast þessu neikvæð viðhorf foreldra til skólans og að lítil virðing er borin fyrir 

mikilvægi hans eins og eftirfarandi tilvitnun sýnir. 

Baklandið er oft veikt ... Dæmi um viðhorf móður til skólans, móðirin biður um frí fyrir barnið til 
að fara að „sjoppa“ í Kringlunni um miðjan skóladag ... þessi firring að nám skipti ekki máli. 

Undir formerkjum heimilanna var að lokum talað um þann hóp nemenda sem býr við félagsleg 
vandamál, svo sem fátækt, veikindi foreldra og óreglu sem litið var á sem meginorsök vandans. Þessi 

börn séu gjarnan illa hirt. 

Erfiðustu börnin, oft með önnur vandamál á bakinu, t.d. veikindi heima eða mjög brotin heimili.  

Heimilisaðstæður, skilnaðir, félagslegar aðstæður, langur vinnudagur foreldra. Það vantar reglu 
eins og heitan mat, fara að sofa ... Alls konar vandamál sem maður er að „díla“ við. Fólk sem 
vinnur alltaf til klukkan átta og enginn heima ... Vandamál á heimilum sem koma með börnum 
inn í skólann. 

Margir viðmælendur kölluðu eftir aukinni ábyrgð foreldra. Ekki væri nóg að leik- og grunnskóli stæðu 

að uppeldi barnanna né að kallaðir yrðu til fleiri sérfræðingar. Huga þyrfti að gildismati og 

forgangsröðun og að forráðamenn gæfu börnunum meiri tíma.  



„Gullkista við enda regnbogans“ 
 

37 

Hvað varðar innra starf skólans var helmingur þeirra sem svöruðu spurningalistanum sammála því að 

meginvandinn fælist m.a. í skorti á sérhæfðu starfsfólki og að of margir nemendur væru í of 
litlu rými. Ríflega þriðjungur taldi vandann meðal annars felast í slæmum húsakosti skólans. Í 

viðtölunum var í nokkrum skólanna nefnt að slæm aðstaða skapaði vanda, t.d. þröng húsakynni (stigar 

og þröngir gangar), litlar kennslustofur, illa búnir leikvellir eða slæm mötuneytisaðstaða.  

Um þriðjungur þeirra sem svaraði spurningalistanum taldi meginvandann m.a. felast í rangri 
stefnu fræðsluyfirvalda í menntamálum og fjölbreytni nemendahópsins. Þeir sem töldu stefnu 

fræðsluyfirvalda í menntamálum, með tilvísan í nám án aðgreiningar, vera ranga skrifuðu iðulega til 

útskýringar að þeir teldu stefnuna í sjálfu sér jákvæða en ekki framkvæmanlega við þær bjargir sem 

skólarnir búa við. „Fulllangt gengið með skóla án aðgreiningar ef heilbrigðisvandamál eru komin í 

skólann“.  

Þá töldu sumir viðmælendur eftirsjá í tilteknum sérdeildum sem lagðar voru niður og einnig var 

bent á andstæð markmið sem fælust annars vegar í skólastefnu um skóla án aðgreiningar og hins 

vegar í framkvæmd samræmdra prófa.  

Um þriðjungur taldi meginvandann m.a. felast í slæmu samstarfi við foreldra barna sem glíma 

við hegðunarvandkvæði. 

Lægra hlutfall taldi meginvandann felast í að starfsmenn kynnu ekki nægilega til verka (20%), 

einhæfum kennsluaðferðum (16%), skorti á samstöðu starfsfólks (12%) eða veikri stjórnun agamála 

(11%).  

Eins og sjá má af þessu telur miklu lægra hlutfall svarenda að meginvandi barna, sem glímir við 
hegðunarvanda, felist í þáttum er lúta að innra starfi skólanna (t.d. starfsmenn kunna ekki 

nægilega til verka, einhæfar kennsluaðferðir, skortur á samstöðu, stjórnun agamála), heldur en hlutfall 

þeirra sem röktu vandann til ytri þátta (t.d. fjárveitinga, stuðnings utanaðkomandi sérfræðinga eða 

geðræns vanda nemenda). Að samhengi kennsluhátta og hegðunar verður vikið síðar í þessari skýrslu 

(sjá í kafla 4.8. Hvaða máli skipta kennsluhættir, bls. 67). 

Fleiri orsakaþættir voru nefndir í viðtölunum. Nefna má að nemendafjöldi og aldur skóla hefðu áhrif 
á hegðun og samskipti. Varðandi áhrif stærðar skóla og fjölda nemenda þá töldu margir 

viðmælendur í þeim skólum sem voru orðnir fámennari að skólabragur væri almennt betri í 
kjölfarið. Þetta kom einnig fram í máli sumra þeirra viðmælenda sem höfðu áður unnið í fjölmennum 

skólum. „Það er gríðarlega mikill munur að vinna í svona litlum skóla [heldur en stórum]. Það er 

persónuleg nálægð, það þekkja allir alla og það er notalegt andrúmsloft.“ Þá kom fram hjá 

viðmælendum í þeim skólum sem hófu starfsemi sína fyrir um það bil tíu árum að tíminn hefði unnið 

með þeim.  

Skólinn er orðinn grónari hér. Það var einhvern veginn æstara hér, nú er rólegra yfirbragð og 
hegðun og framkoma hefur batnað mikið. Kannski er skýringin sú að nú eru færri nýir nemendur 
hér en áður og þeir ekki uppteknir af því að sanna sig fyrir hinum.  
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Síðast en ekki síst var rætt um misþung hverfi sem eina af orsökum hegðunarvanda. Í því sambandi 

var bent á mishátt hlutfall félagslegra íbúða og félagslegra vandamála, sem fylgdu þeim í sumum 

tilvikum, menntunarstig í hverfum og einnig töldu sumir að ný hverfi væru erfiðari en þau grónari. 

Eftirfarandi tilvitnanir lýsa þessum viðhorfum. 

Þetta er nýtt hverfi og sérstaklega saman sett þannig að hér hefur verið mikið um félagslegar 
íbúðir og því hafa vandamál fylgt. En það hefur lagast.  

Þetta er slæmt hverfi, lágt menntunarstig og viðhorf foreldra til menntunar ekki jákvætt. 

Hverfið er alger mistök ... Lögreglumaður sagði við mig að þó hann fengi gefna íbúð hérna þá 
myndi hann ekki þiggja hana.  

Einnig var horft til annarra þátta sem orsakað geta hegðunarvanda. Bent var á tengsl hegðunarvanda 

við námserfiðleika og tungumálaerfiðleika. Stundum hegði nemendur með námsvanda sér illa því 

þeim líði e.t.v. illa og þurfi jafnvel að „sýna sig og sanna á einhverjum öðrum sviðum“. Þá birtist 

tungumálaerfiðleikar nemenda, sem dvalið hafa stutt á Íslandi, stundum sem hegðunarvandkvæði. 

Að sama skapi geti samstarf við þá foreldra sem um ræðir verið erfitt af þeim sökum. 

Í einum skólanna var vinna með skóla talin valda verulegum vandkvæðum meðal elstu nemendanna 

og loks nefndu nokkrir almennt agaleysi í samfélaginu: 

Skólinn speglar alltaf ástandið í þjóðfélaginu þannig að ef það er agaleysi í skólum þá er 
agaleysi úti í þjóðfélaginu. Það er engin spurning. Ég held að því fyrr sem að fólk áttar sig á því 
að agaleysið er þar líka og fyrst og fremst … foreldrarnir, af hverju sporna þeir ekki við svona … 
of mikilli vinnu eða það er eins og það megi aldrei neinn segja nei við börnin. 

Í nokkrum tilvikum var nefnt að bagalegt væri að ekki giltu sömu reglur í skólanum og í svokallaðri 
lengdri viðveru (skóladagheimili, heilsdagsskóli, frístundaheimili). Einkum væri þetta bagalegt þegar 

lengda viðveran væri í sömu húsakynnum. „Klukkan hálfþrjú breytast reglurnar og þá má gera allt 

mögulegt sem ekki má fram að því.“ Í öðrum skólum var lögð áhersla á að gott samræmi væri þarna á 

milli.  

Eins og kom fram í kafla 3.1 hér að framan var skólunum gróflega skipt í þrjá flokka eftir því hversu 

almenn agavandamál voru talin og hversu þungt viðmælendur í skólunum töldu að 

hegðunarvandkvæði hvíldu á þeim. Í töflu 11 eru borin saman viðhorf til þess hver sé meginvandi 

skólans varðandi nemendur sem eiga við hegðunarvanda að stríða, annars vegar í þeim skólum þar 

sem hegðunarvandkvæði voru hvað minnst og hins vegar þar sem þau voru flest. Í töflunni kemur fram 

mikill munur á þessum viðhorfum, en hún sýnir hlutfall svarenda sem er sammála því að tilteknir þættir 

lýsi meginvanda skólans hvað varðar nám og kennslu barna með hegðunarvanda. Í skólum þar sem 

umfang hegðunarvandkvæða var sem hæst var hærra hlutfall svarenda sem taldi meginvanda skólans 

felast í eftirtöldum þáttum; veikri stjórnun agamála (29% á móti 3%), að starfsmenn kunni ekki 

nægilega vel til verka (20% á móti 8%), slæmum félagsskap nemenda (41% á móti 16%), erfiðu 

samstarfi við foreldra þeirra barna sem um ræðir (39% á móti 13%), rangri stefnu í skólamálum (30% 

á móti 16%), fjölbreytni nemendahópsins, húsnæði væri ábótavant (52% á móti 21%), of mörg börn 

væru í bekk eða rými (54% á móti 29%), skorti á sérhæfðu starfsfólki (63% á móti 24%), úrræðum 

(82% á móti 18%) og fjárveitingum (94% á móti 56%). Þar sem starfsfólki finnst vandinn hvað mestur 
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er frekar litið til slæms félagslegs aðbúnaðar heima fyrir (69% á móti 53%) og geðrænna vandamála 

nemenda (65% á móti 48%).  

Tafla 11. Hver er meginvandi skólans hvað varðar nám og kennslu nemenda sem eiga í 
hegðunarvanda? 

Taflan sýnir hlutfall svarenda sem er sammála því að 
neðangreindir þættir séu meginvandi skólans hvað varðar 
nám og kennslu barna með hegðunarvanda

Skólar þar sem 
vandkvæði 
voru minnst

Skólar þar sem 
vandkvæði 
voru mest 

Fíkniefnavandi nemenda 3 4

Veik stjórnun agamála 3 29

Skortur á samstöðu starfsfólks 12 13

Einhæfar kennsluaðferðir 15 24

Starfsmenn kunna ekki nægilega vel til verka 8 20

Slæmur félagsskapur 16 41

Erfitt samstarf við foreldra þeirra barna sem um ræðir 13 39

Röng stefna í skólamálum (t.d. skóli án aðgreiningar) 16 30

Fjölbreytni nemendahópsins 21 52

Húsnæði ábótavant 15 57

Of mörg börn í bekk/rými 29 54

Skortur á sérhæfðu starfsfólki 24 63

Óheppilegar uppeldisaðferðir foreldra 45 57

Slæmur félagslegur aðbúnaður (erfiðleikar heima fyrir) 53 69

Skortur á úrræðum 18 82

Skortur á utanaðkomandi stuðningi sérfræðinga 47 57

Geðræn vandamál nemenda 48 65
Skortur á fjárveitingum 56 94  
 
Starfsfólk „erfiðu“ skólanna telur því fremur en hinn hópurinn að styrkja þurfi innri bjargir skólanna, til 

að mynda með sérhæfðu starfsfólki, sterkari stjórnun agamála, fjölbreyttari kennsluaðferðum og með 

því að læra betur til verka þegar um nemendur sem eiga í hegðunarvanda er að ræða.  

Þrátt fyrir þennan mun á viðhorfum milli hópa skóla líta báðir hópar til skorts á fjárveitingum og 

úrræðum, bágra félagslegra aðstæðna, geðrænna vandamála nemenda og skorts á utanaðkomandi 

stuðningi sérfræðinga í einhverjum mæli.  

3.7 Til umhugsunar  
Fjölmörg atriði sem reifuð hafa verið í þessum kafla hljóta að vekja til umhugsunar. Nefna má hinn 

mikla „hreyfanleika“ hegðunarvandans sem hlýtur að hafa áhrif á ákvarðanir um það með hvaða hætti 

best sé að standa að uppbyggingu ráðgjafarþjónustu á þessu sviði (sjá nánar um þetta í lokakafla).  

Meginniðurstaða rannsóknarinnar, að meginþorri nemenda hegði sér yfirleitt vel, þarf ekki að koma á 

óvart, enda hafa flestar kannanir til þessa sýnt svipaðar niðurstöður. Anna Kristín Sigurðardóttir (1996) 
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gerði á árunum 1994 til 1995 ítarlega athugun á agastjórnun í tveimur grunnskólum á Suðurlandi. Hún 

segir m.a. um niðurstöður sínar „... alvarleg agabrot virðast fremur fátíð og bundin við fáa nemendur 

eða færri en ég og kennarar höfðu hefðu almennt talið fyrirfram“ (bls. 8).  

Sá mikli munur sem fram kemur á milli skóla hvað varðar mismunandi fjölda agavandamála eða 

„þyngd“ þeirra er líklega í samræmi við hugmyndir margra, en sá skýri viðhorfamunur sem fram kemur 

milli starfsfólks er athyglisverður. Ástæða er til að staldra við þá miklu áherslu sem starfsfólk þeirra 

skóla þar sem hegðunarvandi er lítill leggur á mikil og góð samskipti við foreldra og hversu jákvæð 

viðhorf þeirra eru bæði til nemenda, foreldra og starfsins. 

Vart er þess að vænta að niðurstöður um kynjamun komi á óvart en full ástæða er til að hvetja til 

umræðna um orsakir hans og að leitað verði leiða til að bæta samskipti margra drengja. Þetta ástand 

getur vart talist ásættanlegt.  

Vísbendingar um hugsanlegar breytingar á hegðun og framkomu eftir aldursstigum ættu að hvetja til 

frekari athugana í leit að traustari mynd en hér reyndist unnt að bregða upp.  

Hugmyndum um að hegðun nemenda sé að þróast til hins verra verður að taka með fyrirvara. Sú 

skoðun að hegðun unga fólksins sé verri en kynslóðarinnar næst á undan hefur þekkst á öllum tímum 

og ekki er unnt að greina neinar styrkar stoðir á bak við þetta álit þótt útbreitt sé. Von skýrsluhöfunda 

er að með þessari rannsókn hafi verið lagður ákveðinn grunnur að því að unnt verði að fylgjast með 

þessari þróun.  

Loks beina skoðanir viðmælenda á meginvanda skólanna, hvað hegðunarvanda varðar, sjónum að 

börnum með alvarlegar hegðunarraskanir, en hlutskipti þeirra mun því miður koma oft við sögu í 

þessari skýrslu.      
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4 Innri bjargir, aðgerðir, úrræði og áhrifaþættir 
Í þessu kafla verður gerð grein fyrir því hvernig starfsfólk skólanna tekur á og bregst við 

hegðunarvanda. Lýst er fyrstu viðbrögðum þegar hegðunarvandi kemur upp, fjallað um svokölluð 

punkta- og skráningarkerfi, vikið að ýmsum úrræðum sem skólarnir hafa þróað og ætlað er að koma til 

móts við nemendur sem taldir eru glíma við hegðunarvanda. Þá er fjallað um mikilvægi góðs 

skólabrags og nefnd dæmi um starfshætti sem viðmælendur töldu stuðla að honum og væru um leið 

fyrirbyggjandi hvað hegðunarvanda áhrærir. Stuttur kafli er um þátt skólastjórnenda í að fyrirbyggja og 

taka á hegðunarvanda og hlut þeirra í að móta skólabrag. Stutt grein er gerð fyrir svokölluðum 

heildstæðum nálgunum, þ.e. þegar starfsfólk skólanna ákveður að styðjast við heildstæðar útfærslur til 

að fyrirbyggja agavanda eða taka á málum sem upp koma. Loks eru kaflar um samband kennsluhátta 

og hegðunar og um samstarf við foreldra.   

4.1 Hvernig er tekið á agavandamálum? – Fyrstu viðbrögð 
Í þessum kafla verður fyrst gerð grein fyrir því hvernig viðmælendur lýstu viðbrögðum við 

hegðunarvanda, einkum fyrstu viðbrögðum. Enda þótt viðbrögð séu með ýmsum hætti eftir skólum og 

kennurum má greina ákveðna meginþætti. Í nokkrum viðtölum lögðu viðmælendur áherslu á þá stefnu 

skólans að ganga hratt og ákveðið í mál þegar þau kæmu upp:  

Auðvitað eiga þau ýmislegt til, eins og krakkar oft, en ekki alvarlegt og við tökum yfirleitt mjög á 
hlutunum strax og það er held ég mjög gott. Það eru ákveðnir aðilar hérna inni sem passa vel 
upp á það og það er tekið á málunum strax og þau eru afgreidd helst sama dag ef eitthvað 
kemur upp á. Og það getur stundum svo sem tekið okkur tvo, þrjá klukkutíma að ljúka máli en 
við gerum það frekar og ýtum öðru frá heldur en að ýta því í burtu.  

Viðmælendur voru beðnir að lýsa því skref fyrir skref hvernig tekið væri á agavanda sem upp kæmi 
í kennslu.  

Fram kom að oftast er byrjað á að ræða við nemandann:  

Og við notum ofsalega mikið að tala við nemandann. Ekki æsingur og skammir heldur að ræða 
við þau einslega um hvað þau voru að gera og ef það eru einhverjir tveir að láta þá ræða 
saman. Það er mjög mikið notað …   

Þessar samræður við nemandann fylgja oft ákveðinni stefnu eins og sjá má af þessum svörum: 

Það sem ég geri, þá byrja ég að ræða við nemandann og fæ kannski einhverja ró. Hvað er það 
sem að gerir það að verkum að mér líður illa hérna? Af hverju viltu ekki læra? Hvað fyndist þér 
réttlátt? Hvernig myndir þú geta séð þig starfa hérna í bekknum? Og ef að það virkar ekki þá læt 
ég að sjálfsögðu alltaf foreldra vita en gef samt nemandanum færi á að reyna að laga sína 
hegðun áður en ég kalla til foreldra.  

Maður reynir að kynnast barninu, vita hvað í raun og veru er á bak við þennan óróleika og 
vanlíðan. Reyna að kynnast honum og komast að því hver orsökin er. 

Oft er lögð áhersla á að nemendur fái tækifæri til að bæta sig. Þetta viðhorf kemur vel fram í 

eftirfarandi dæmi sem tekið er úr Skólanámskrá Engjaskóla: 

Þegar nemandi áttar sig á að honum hafi orðið á mistök í hegðun eða samskiptum gefst honum 
tækifæri á að vinna á jákvæðan hátt úr sínum málum og snúa aftur sterkari til starfa sinna í sátt 
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við samstarfsmenn sína. Nemandinn getur valið mildu leiðina eða tekið afleiðingum gjörða sinna 
með viðeigandi hætti (Engjaskóli 2006). 

Stundum styðjast kennarar við ákveðið kerfi varðandi það hvernig nemandinn er aðvaraður:  

Ég náttúrlega byrja á því að reyna að þagga niður í honum þannig að kennslustundin geti haldið 
áfram. Og hann veit að hann hefur tvær til þrjár aðvaranir, svo þarf hann að fara inn í milli-
stofuna því meira getur hann ekki fengið að skemma.  

Svo notum við svolítið 1, 2, 3 til þess að fá vinnufrið.  

Með „1, 2, 3“ er væntanlega átt við fyrsta, önnur og þriðja viðvörun. Þá voru nefnd dæmi um að 

kennarar noti viðvörunarspjöld, gul og rauð, eins og knattspyrnudómarar nota, ekki síst þegar verið 

er að fást við drengi: 

Ég er með fótboltastráka og þeir skilja alveg hvað þetta þýðir … ég kynnti þetta fyrir þeim [og] … 
foreldrum og það er gult spjald bara við fyrstu áminningu. Ef ég segi, nú þarft þú að breyta til, 
hættu þessu og eitthvað svona og bara við fyrsta þá fá þeir kannski gul spjöld. Og … ef þeir ekki 
láta af þessari hegðun þá fá þeir rautt spjald …Rautt spjald þýðir að það er borð frammi sem þú 
getur unnið við … Það bar alveg rosalega góðan árangur … það voru örfáir sem fengu rautt 
spjald.  

Fleiri dæmi af þessu tagi voru nefnd, t.d. að kennari teikni blóm á töfluna og ef illa gengur missir 

nemandi eða nemendahópur krónublað ef hegðun er ábótavant. 

Láti nemandi sér ekki segjast getur næsta skref verið að færa hann til í skólastofunni eða láta hann 
vinna eða bíða utan hennar: 

Þá segi ég, nú kemur lokaaðvörun. Og ef ekkert gerist þá færi ég hann til innan stofunnar og 
það dugar nú yfirleitt. Ef það dugar ekki og bara til þess að fá hvíld við það sem við hin erum að 
… vinna og það er ekki hægt vegna framíkalla og truflana þá læt ég þau setjast fyrir framan 
stofuna. Og bíða þar smá stund. Bara hvíla sig svo hin geti unnið. Svona geri ég við þessi tilfelli.  

Ég hef meira að segja beitt innivist. Þá set ég þau á stól inni í vélasal og læt þau vera þar í fimm 
mínútur. Maður þarf yfirleitt ekki að gera það nema einu sinni. Ég hef beitt þessu upp í áttunda 
bekk og það hefur virkað.  

Í mörgum tilvikum er næsta skref að vísa nemendum út úr kennslustund og er þá nemendum oft 

vísað til stjórnanda. List- og verkgreinakennarar snúa sér yfirleitt fyrst til umsjónarkennara barnsins. 

Sé máli vísað til stjórnanda er það gjarnan viðkomandi deildarstjóri (stigstjóri) sem fyrst gengur í málið. 

Í nokkrum skólum eru nemendur sem ekki láta sér segjast sendir til annars hvors aðalstjórnanda:   

Stundum er gripið í það að við höfum tekið stráka hérna út tímabundið og þeir læra bara inni á 
gangi hjá skólastjóra.  

Í einum skóla er sá háttur hafður á að stjórnandi lætur nemandann fylla út skýrslu um þau atvik sem 

leiddu til þess að honum var vísað úr kennslustund:  

Ég tala ekkert sérstaklega við krakkana til að byrja með. Þau fá svona eyðublað þar sem þau 
setja nafnið sitt og dagsetningu á og ástæðu þess að þau koma og hvað þau hefðu getað gert 
annað.  

Þessi aðferð, að láta nemendur gera skýrslu um atvikið, var talin hafa gildi í sjálfu sér.  
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Enn má nefna dæmi um að nemendum sé vísað á tiltekinn sófa sem stendur frammi á gangi til að 

hugsa sín mál! 

Nokkrir stjórnendur nefndu að þeim hefði þótt kennarar full fljótir á sér að senda nemendur til þeirra og 

hefðu haft forgöngu um að þróa aðferðir (starfsreglur) sem byggðust á því að kennarinn prófaði fyrst 
ákveðnar aðferðir með skipulegum hætti áður en hann kæmi með málið til stjórnenda. Margir 

skólar hafa raunar markað stefnu um það hvernig taka skal á agamálum (ferill agamála). 

4.2 Skólareglur, punkta- og skráningarkerfi 
Í flestum skólum, líklega öllum nema einum, hafa verið settar formlegar skólareglur. Í þeim skóla þar 

sem skólareglur hafa ekki verið settar er nemendum og foreldrum sagt að í skólanum gildi almennar 

kurteisisreglur, en mikil áhersla lögð á að ræða þær við nemendur og skýra fyrir þeim hvað þær 

merkja. Framsetning skólareglna er með ýmsu móti og eru þær misítarlegar. Í nokkrum skólum hafa 

verið settar almennar skólareglur, en áhersla á hinn bóginn lögð á að umsjónarkennarar setji nánari 

reglur, gjarnan í samráði við nemendur.  

Í mörgum skólum (um tveimur þriðju þeirra) er stuðst við svokölluð punktakerfi til að veita nemendum 

aðhald og samræma aðgerðir varðandi meðferð agamála, auk þess að vera grunnur að 

skólasóknareinkunn nemenda. Þar sem lengst er gengið, í um þriðjungi skólanna, ná reglurnar til 

margra þátta, s.s. skólasóknar (fjarvista, stundvísi), framkomu í kennslustundum eða utan þeirra, 

ástundunar og heimanáms. Í öðrum þriðjungi skóla nær punktakerfið einvörðungu til skólasóknar og í 

þeim þriðja eru kerfi sem þessi ekki notuð og eru flestir þeirra skóla barnastigsskólar. Punktakerfin eru 

yfirleitt notuð á unglingastigi, en í a.m.k. tveimur skólum voru þau einnig notuð á miðstigi, og í a.m.k. 

einum á yngsta stigi. 

Mynd 4. Dæmi um puntakerfi  

Fjarvistarpunktar 
 
Nemandi byrjar með einkunnina 10.0 við upphaf 
skólaárs. 
Skólaeinkunnin miðast við allt skólaárið. 
 
Að koma of seint: 1 punktur. 
Að trufla í kennslustund: 1 punktur. 
Ítrekuð truflun í kennslustund: 2 punktar. 
Að vera fjarverandi úr kennslustund án leyfis: 2 
punktar. 
Að vera vísað úr kennslustund: 3 punktar. 
Truflun og ólæti á göngum og í matsal: 1 punktur. 
Án námsgagna: 1 punktur. 
Ókurteisi við starfsmann: 1 punktur. 
 

(Engjaskóli) 

Punktakerfi 6.–10. bekkja 
 
Í gildi er punktakerfi sem skólasóknareinkunn er 
reiknuð út frá. Allir nemendur byrja með einkunnina 
10,0 í skólasókn í byrjun annar. Óleyfilegar fjarvistir, 
óstundvísi og truflun á kennslustund koma til frádráttar 
samkvæmt ákveðnum reglum: 
 

• Ef nemandi mætir of seint í kennslustund: 1 
punktur  

• Ef nemandi mætir meira en 20 mín. of seint í 
kennslustund: 2 punktar  

• Ef nemandi er fjarverandi í kennslustund án 
leyfis: 2 punktar  

• Ef nemandi veldur truflun í kennslustund: 1 
punktur  

• Ef nemanda er vísað úr kennslustund: 2 
punktar  

(Hamraskóli) 

 

Þegar stuðst er við punktakerfi eru yfirleitt leiðbeinandi reglur um hvað ákveðinn fjöldi punkta þýðir. 

Þannig geta tíu punktar þýtt að taka þarf málið upp við foreldri, tuttugu að leita þurfi til lausnateymis 
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(sjá bls. 54) og fimmtíu að máli nemandans skuli vísað til skólastjóra. Viðmiðanir þessar eru 

mismunandi eftir skólum. 

Mynd 5.  Dæmi um viðurlög vegna lélegrar skólasóknar    

Þrep 1: 
15 fjarvistarstig. 
Umsjónarkennari sendir forráðamönnum bréf í pósti til upplýsingar um stöðuna.  
Þrep 2: 
31 fjarvistarstig. 
Umsjónarkennari boðar forráðamenn og nemandann á fund. 
Þrep 3: 
51 fjarvistarstig. 
Umsjónarkennari vísar málinu til ráðgjafarnefndar. Ráðgjafarnefnd boðar forráðamenn og nemandann 
á fund. Þeim er gerð grein fyrir að þetta er síðasta úrræðið innan skólans. 
Þrep 4: 
71 fjarvistarstig. 
Málinu vísað til Nemendaverndarráðs sem tekur ákvörðun um að vísa málinu til Fræðslumiðstöðvar, 
Félagsþjónustu og/eða Barnaverndarnefndar Reykjavíkur. 

 
 

(Úr Austurbæjarskóla) 
 

Munur er á því eftir skólum hve mikil áhersla er lögð á punktakerfin. Í nokkrum skólum er mikil rækt 

lögð við þau, upplýsingum haldið vandlega til haga og reglulega úr þeim unnið. Útbúnar eru 

handbækur með ítarlegum upplýsingum og eyðublöðum til að nota á mismunandi stigum ferilsins og til 

skráninga á frammistöðu. Dæmi eru um að foreldrar fái vikulega upplýsingar um það hvernig börn 

þeirra eru að standa sig og þurfi að kvitta fyrir að hafa fengið þær.  

Í sumum tilvikum eru punktakerfin tengd einhvers konar umbun. Nemendur safna brosköllum og 

þeir sem standa sig vel fá viðurkenningarskjöl eða er boðið í óvissu- eða vorferðir.  

Það hefur hjálpað mikið með mætingar þessi viðurkenningarskjöl sem við höfum gefið út handa 
þeim ... einu sinni á önn ... þeir krakkar sem hafa verið að standa sig sérstaklega vel fara í 
ferðalag um vorið ... það er gullhópur skólans ... tengjum þátttöku í skíðaferð góðri mætingu og 
hegðun.  

Nemendur í sumum skólum geta sótt um hækkun á skólasóknareinkunn og fengið punkta fellda niður 

ef þeir bæta ráð sitt og er stundum gerður um það skriflegur samningur. Einnig eru dæmi um að 

nemandi geti fækkað fjarvistarstigum sínum með því að mæta í aukatíma („uppbótartíma“, 

„skólavinnu“) og afskrifast punktar ef nemandinn vinnur vel í slíkum tímum. 

Rétt er að taka fram að nokkuð vantar á að upplýsinga um punktakerfin hafi verið aflað með nægilega 

skipulegum hætti svo unnt sé að bregða upp traustri heildarmynd af því hvernig að þeim er staðið. 

Ekki var spurt eftir þessu atriði í öllum viðtölum og er hér að framan að nokkrum hluta byggt á 

upplýsingum sem fram koma á heimasíðum skólanna, sem og á ýmsum gögnum sem starfsfólk þeirra 

lét í té. Ástæða er til að taka fram að ekki liggur ljóst fyrir hvaða þýðingu þessi kerfi hafa og hvort þau 
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eru raunverulega að skila þeim árangri sem vænst er, einkum ef litið er til lengri tíma. Í hinni 

kennslufræðilegu umræðu eru þessi kerfi mjög umdeild (Good og Brophy, 2003, bls. 191–192). 

Víða er lögð mikil áhersla á að skrá agabrot og gildir það einnig um ýmsa skóla sem ekki nota 

punktakerfi. 

Það er miðakerfi sem við erum að nota. Sérstaklega við skólaliða og stuðningsfulltrúa í 
frímínútum …þannig að ef að eitthvað kemur upp á í frímínútum hvort sem það er milli nemenda 
eða hegðunarbrot þá skrifum við miða, og kennarinn fær þá eins fljótt og hægt er. Þannig að 
hann veit hvað er í gangi og getur tekið á málunum. 

Upplýsingar um alvarlegri brot eru færð í gagnagrunn skólans og leggja margir skólastjórar mikla 

áherslu á að þetta sé samviskusamlega gert, m.a. svo auðveldara sé að fá nauðsynlega yfirsýn ef 

taka þarf á málum.  

Ég skrái það alltaf niður, alveg bara tilfinningalaust hvað gerðist, lýsing á atburðinum, hvað var 
sagt, hvað gerðist og jafnvel stundum, ef að mér finnst það sem gerðist hafi farið vel yfir eðlileg 
mörk, þá skrái ég það og skrái hvernig það var leyst í rauninni.  

Í þeim skólum sem styðjast við PBS (Positive Behaviour Support, sjá nánar bls. 66) eru notuð sérstök 

eyðublöð við skráningar á agabrotum (sjá mynd 6).   

Mynd 6.  Eyðublað vegna skráningar vegna óæskilegrar hegðunar (dæmið er úr Fellaskóla). 
 

 

Eins og sjá má eru brotin flokkuð í þrjú stig eftir því hversu alvarleg þau eru. Fyrir fyrsta stigs brot er 

rætt við nemandann og ef hann lætur sér ekki segjast og brýtur af sér þrisvar sinnum er litið á brotið 

sem annars stigs brot. Annars stigs brot eru skráð í dagbók skólans og foreldrar látnir vita og ef brot 

eru endurtekin er efnt til fundar með þeim um málið. Ef um þriðja stigs brot er að ræða er haft 

samband við heimili og nemanda vísað úr skóla um stundarsakir. 

Þó þessar reglur og viðurlög gildi leggja þeir sem nota PBS megináherslu á að styrkja jákvæða 

hegðun, m.a. með því að veita viðurkenningar þegar hennar verður vart og er það gert með ýmsum 

hætti.  
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Skráningar af þessu tagi eru einnig notaðar í skólum sem ekki styðjast við PBS-kerfið. Skemmtilegt 

dæmi um breytta stefnu við skráningar tengist frímínútum í einum skólanna: 

Við erum með annað agakerfi líka … það voru útbúnar bækur sem við kölluðum gulu bókina. 
Kennarar sem voru á útivakt voru með þessar bækur um hálsinn og nemendurnir sáu 
kennarann með þessar bækur. Og þeir skrifuðu niður ef þeir sáu nemendur vera að gera 
eitthvað óæskilegt … og þetta var líka til þess að fylgjast með því hvort að nemendur væru einir 
úti ... svo kom einn kennari með þá hugmynd að við ættum líka að vera með græna bók. Og nú 
er helmingur af bókinni grænn og í hann er skrifað það sem að vel er gert. Ef þeir sem eru á 
útivakt sjá eitthvað jákvætt í samskiptum í frímínútum, t.d. ef þau eru að hjálpa hvert öðru … 
þannig að mér fannst þessi bók alveg frábær.  

Þessi útfærsla hefur tvímælalaust yfirfærslugildi að dómi skýrsluhöfunda, enda er hér verið að styrkja 

jákvæða hegðun, a.m.k. til jafns við refsingar fyrir neikvæða.  

Margir kennarar styðjast við einhvers konar umbunarkerfi, bæði gagnvart hópum (bekkjum eða 

námshópum) og gagnvart ákveðnum einstaklingum. Sem dæmi má nefna svokallað steinakerfi en þá 

fá nemendur þrjá steina í upphafi dags. Ef þeir brjóta af sér er tekinn af þeim steinn. Markmiðið er að 

safna tilteknum fjölda steina og þegar því marki er náð fær nemandinn eða hópurinn einhverja umbun.  

Í einum skólanna hafa list- og verkgreinakennarar komið sér saman um aðferð:  

… við tókum upp í haust … litapunktakerfi … þá fá þau verðlaunapunkt … og svo náttúrlega 
neikvæðan fyrir neikvæða hegðun. Þetta virkar fínt sem agastjórnunartæki … einstaklingar fá 
punkta og svo getur hópurinn safnað sér stjörnu. Þegar þau eru komin með ákveðið margar 
stjörnur þá geta þau fengið … frjálsan tíma eða umbunartíma sem þau fá svolítið að ráða sjálf 
… innan ákveðinna marka að sjálfsögðu. Þetta er að „fúnkera“ mjög vel … við vorum einmitt að 
ræða þetta á fundi bara í gær við verkgreinakennarar. Þessa neikvæðu punkta þurfti maður að 
nota svolítið stíft í haust, núna sjást þeir varla.  

Einnig eru dæmi um kerfi sem ná til alls skólans. Þau þekktustu eru tengd PBS og 

uppbyggingarstefnunni (sjá um þau nánar á bls. 66) en slík kerfi eru fleiri og er gott dæmi að finna í 

þessari lýsingu:  

Við erum með agakerfi sem að gildir inni í kennslustofunni. Þetta er að mínu mati mjög gott kerfi 
ef kennarinn notar það … en þeir nota það mjög misjafnlega … Þetta byggist á sex reglum sem 
nemandinn á að fara eftir. Hann fær stjörnu eftir daginn ef hann brýtur ekki þessar reglur. Það er 
verið að reyna að umbuna fyrir jákvæða hegðun. Þau fá stjörnu fyrir að haga sér vel. Og síðan 
er þetta gert upp. Það eru tvær annir í þessu. Í lokin veitum við vegleg verðlaun ... reiknitölvu, úr 
eða vekjaraklukka. Viðurkenningaskjöl fá þau eftir hvora önn … Þeir eru með bók sem stjarnan 
fer í og eftir hálfan mánuð fer hún heim og foreldrar kvitta. Foreldrar fylgjast með og hafi 
nemandi ekki fengið stjörnu þá er skráð hvaða reglu hann hefur brotið. Og það er sama hjá 
sérgreinakennurunum. Þeir eru með litla miða sem þeir láta umsjónarkennarann hafa sem 
heldur utan um kerfið … Þetta er komið úr breskum skóla … Mér finnst þetta persónulega mjög 
gott kerfi. Það eru kannski einstaka nemendur sem að þetta á alls ekki við ... Mér hefur reynst 
þetta mjög vel. Flest börn sækjast eftir því að fá stjörnuna sína … Þau vilja gjarnan fá yfirlímt ef 
þau vilja bæta sig. Þó að nemandi hafi ekki fengið stjörnu í einhvern ákveðinn tíma þá á hann 
alltaf möguleika á að koma og vinna til baka. Þá fer hann til agastjóra eða aðstoðarskólastjóra 
og getur samið um að hann fái yfirlímt og ef hann er með hreinan skjöld næstu tvær vikur bætir 
hann sig … þannig að hann málar sig aldrei út í horn.  

Í lýsingunni er nefndur agastjóri. Í þessum skóla og nokkrum öðrum hefur verið tekin upp sú tilhögun 

að fela agamálin tilteknu starfsfólki til úrlausnar og hafa þessir starfsmenn bæði í gamni og 
alvöru verið nefndir agastjórar, en þeir gegna yfirleitt deildarstjóra- eða verkefnisstjórastöðu. Í 
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viðtölum í tveimur skólum þar sem agamál voru með þessum hætti, þ.e. á einni og sömu hendi, var 

þetta talið hafa gefið mjög góða raun, m.a. vegna þess að þetta tryggði að einn aðili hefði góða yfirsýn 

yfir þessi mál. 

4.3 Fjölbreyttar aðferðir og úrræði  
Í viðtölum við starfsfólk skólanna komu fram fjölmörg úrræði sem gripið er til ef ekki tekst að ná stjórn 

á hegðunarvanda strax. Gerð verður grein fyrir helstu leiðum sem farnar eru.  

Meðal þeirra ráða sem gripið er til ef nemandi lætur sér ekki segjast er að setja hann tímabundið í 
námsver skólans. Flestir skólanna hafa komið á fót námsveri þar sem leitast er við að koma til móts 

við nemendur með námsörðugleika. Í fjölmennustu skólunum eru námsverin oft fleiri en eitt og eru þau 

oft sérhæfð eftir aldursstigum eða sérþörfum.  

Í þeim skólum þar sem aðeins er eitt námsver er megináhersla yfirleitt lögð á námsvandamál. Mörg 

þeirra sinna þó einnig hegðunarvandkvæðum, en oft kom fram að það þætti ekki góður kostur. 

Aðstoðin er yfirleitt tímabundin og á meðan barnið fær aðstoð í námsverinu fylgir það bekknum eða 

námshópnum sínum í þær kennslustundir sem talið er hægt eða æskilegt.   

Í nokkrum skólum hefur verið komið á fót nokkurs konar sérdeildum. Þessar deildir, sem ganga 

undir ýmsum nöfnum, eru ætlaðar nemendum sem eiga í erfiðleikum með hegðun eða samskipti. 

Dæmi um úrræði af þessu tagi er svokölluð Vinnustofa í einum af fjölmennari skólunum:  

Í vinnustofu eru nemendur með greiningu frá BUGL. Þeir hafa ekki fundið sig í almennum 
bekkjum og eru þarna í umsjón sérkennara og kennara með sérþekkingu í málefnum barna með 
hegðunarerfiðleika o.þ.h. Þeir eru í almennu námi í vinnustofunni og námsefnið er lagað að 
þörfum þeirra, eins og vera ber. Þeir fara út í bekki í einstaka námsgreinar í fylgd kennara frá 
vinnustofu og eiga allir tengslabekki. Í vinnustofu eru eingöngu drengir, fjórir til fimm að jafnaði 
og þeir eru allir á miðstigi. (Úr tölvuskeyti frá aðstoðarskólastjóra) 

Nokkur dæmi eru um hliðstæð úrræði á unglingastigi. Byggt er á einstaklingsbundnum námskrám og 

skóladagur oft með óhefðbundnu sniði. Áhersla er lögð á umræður, samskipti og tengingu við daglegt 

líf og starf. Þessi úrræði eru ýmist kölluð námsver eða starfsdeildir og var það mat starfsfólks að þau 

hefðu nýst þessum nemendum vel. Athygli vakti að oft var talað um þessi úrræði eins og um 

feimnismál væri að ræða. 

Meðal þeirra úrræða sem hvað mest voru til umræðu í samræðum skýrsluhöfunda við skólafólkið voru 

hin svokölluðu atferlis- eða hegðunarver sem komið hefur verið á fót í nokkrum skólum. Þeim er m.a. 

ætlað það hlutverk „að hjálpa nemandanum að hafa stjórn á eigin hegðun“ (Árbæjarskóli, 2006). Í 

mörgum viðtölum kom fram að miklar vonir væru bundnar við þetta úrræði (sjá nánar hér á eftir).  

Árbæjarskóli hefur verið leiðandi í þróun þessa úrræðis er þar er þriggja ára reynsla af rekstri 

hegðunarvers, sem þar er nefnt Námsver 2. Starfsfólk skólans telur árangur af rekstri þess mjög 

góðan og hefur það leitt til þess að nokkrir aðrir skólar hafa fylgt þessu dæmi. Eftir því sem næst 

verður komist voru sambærileg hegðunarver starfandi í níu skólum á síðasta skólaári. Þau eru þó ekki 

öll rekin með nákvæmlega sama hætti. Alls staðar, nema í Árbæjarskóla, er verið að stíga fyrstu 

skrefin svo ekki er unnt að leggja heildstætt mat á úrræðið. Í viðtölum við starfsfólk í skólum sem ekki 
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hafa komið sér upp þessu úrræði kom oft fram mikill áhugi á að fara þessa leið. Til marks um þennan 

áhuga má nefna að um eitt hundrað manns sóttu kynningarfund um hegðunarver sem 

Þjónustumiðstöðin í Breiðholti hélt í nóvember 2005. 

Í Árbæjarskóla er staðið mjög skipulega að allri umgjörð hegðunarversins. Hugmyndin er fengin 

erlendis frá og á rætur að rekja til heimsókna skólastjórans í skóla vestan hafs. Í Árbæjarskóla er 

nemandi innritaður í Námsver 2 af einhverjum skólastjórnenda eftir að kennari hefur leitað aðstoðar og 

er það jafnan gert í samráði við foreldra. Umsjónarkennari lætur starfsmanni námsversins í té 

upplýsingar um stöðu nemandans, kennsluáætlanir og nauðsynleg námsgögn. Hlutverk 

umsjónarkennara er síðan að upplýsa aðra kennara um framvindu mála.    

Með hliðsjón af þeim upplýsingum sem skráðar hafa verið í gagnagrunn skólans (Mentor-kerfið) 

ákveður skólastjórnandinn hvaða kennslustundir nemandinn sækir með bekknum sínum meðan hann 

er í verinu og hverjar ekki. Ef engin athugasemd er t.d. skráð í dagbók af heimilisfræðikennara er 

ekkert talið því til fyrirstöðu að nemandinn haldi áfram að sækja tíma í heimilisfræði. Hafi enskukennari 

skráð athugasemdir um neikvæða hegðun er nemandinn skráður í námsver þegar enska er á 

stundaskrá hans. Í þær kennslustundir sem nemandinn sækir hefur hann meðferðis möppu þar sem 

kennarar skrá upplýsingar um hegðun hans.    

Meðan nemandinn er innritaður í Námsver 2 eru haldnir vikulegir fundir með námsverskennara, 

nemanda, skólastjórnanda og námsráðgjafa þar sem farið er yfir stöðuna og ákvörðun tekin um 

framhald. Umsjónarkennari fær upplýsingar eftir hvern fund. Þegar viðkomandi stjórnandi metur það 

svo að framfarir séu fullnægjandi útskrifar hann nemandann úr námsverinu.  

Svo sem fyrr greinir er það mat starfsfólks Árbæjarskóla að þetta úrræði hafi gefist mjög vel, enda taki 

nemendur þetta mjög alvarlega. Þótt ekki sé komin mikil reynsla á fyrirkomulag í öðrum skólum var 

það mat flestra sem við var rætt að reynslan þar væri góð, þó sumir tækju fram að úrræðið hentaði 

ekki öllum nemendum.  

Mat skýrsluhöfunda er að hin góða reynsla sem af þessu er fengin í Árbæjarskóla geti skýrst m.a. af 

því með hve ákveðnum hætti stjórnendur skólans ganga fram í þessum málum og taka á þeim 
af mikilli festu. Þeir innrita nemendur og útskrifa og vaka yfir því hvernig nemendum gengur. 

Aðalstjórnendur skólans ganga í þessi verk ekki síður en millistjórnendur. Þá skiptir vitaskuld máli að 

starfsmaður í námsveri standi vel að verki, eins og virðist vera í þessu tilviki. Starfsmaður námsversins 

hefur sveigjanlega starfslýsingu þannig að ef þannig háttar til að engir nemendur eru hjá honum 

einhverjar kennslustundir gengur hann í önnur verk (t.d. sérkennslu eða forfallakennslu).  

Annað áhugavert úrræði sem víða er notað í skólum borgarinnar eru svokallaðir 

hegðunarsamningar. Oft koma námsráðgjafar að gerð þessara samninga, en einnig sérkennarar og 

eins eru þeir oft gerðir af umsjónarkennurum. Þessir samningar eru með ýmsu sniði. Tekið verður 

dæmi úr Borgaskóla en þar er löng reynsla fengin af formlegum samningum við nemendur sem af 

einhverjum ástæðum fylgja ekki almennum samskipta- og hegðunarreglum (Sveinfríður Olga 

Veturliðadóttir og Fríður Reynisdóttir, 2006). Samningurinn er gerður í samráði við foreldra og er 

staðfestur á fundi nemandans með námsráðgjafa og deildarstjóra. Samningurinn byggist á 
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markmiðum sem nemandinn setur sér og eru það oftast þrjú til fjögur atriði sem snúa að því að bæta 

hegðun eða samskipti (dæmi: gæta að orðbragði, eiga góð samskipti við bekkjarfélaga, láta frímínútur 

ganga vel eða sýna öllu starfsfólki skólans kurteisi). Meðan samningurinn varir heldur nemandinn 

sérstaklega útbúna dagbók (sem heitir Áttavitinn í Borgaskóla), þar sem skráð er hversu vel honum 

gengur að ná markmiðunum. Bókin er sýnd námsráðgjafa í lok hvers dags. Mikil áhersla er lögð á 

samráð við nemendur og að þeir taki virkan þátt í að meta hvernig til hefur tekist, sem og að hrósa 

þeim ef vel gengur. Þegar nemandinn hefur sýnt fram á að hann hefur staðið við samninginn er hann 

útskrifaður og honum afhent viðurkenningarskjal. 

Í viðtölum var greint frá ýmsum gerðum af atferlismótunarsamningum.  

Já, þá ertu svolítið í gjörgæslu ... foreldrar vita af þessu. Þetta er allt gert í samvinnu við þá. 
Þannig að þá er þetta bara svolítið undir þér komið hvernig þú ætlar að leysa úr þessu, þú þarft 
að vinna vinnuna þína og ef þú stendur þig vel þá geturðu safnað þér inn miðum. Þegar þú ert 
kominn með ákveðið marga miða þá getur þú keypt þér eitthvað, þú getur keypti þér tölvutíma 
eða val, þannig að þetta virkar svona svolítið hvetjandi.  

Þessir samningar eru yfirleitt gerðir í samráði við foreldra og stundum í nánu samstarfi við þá, t.d. 

þannig að þeir taki að sér að veita umbun ef vel tekst til.   

V1: … í 5. bekk þá hafa verið stjörnubækur í gangi þar sem þau vinna sér inn stjörnur og fá svo 
umbun heima. Þetta er gert … í samráði við foreldra ... eftir svo og svo margar stjörnur fá þau 
umbun heima ... sem gæti verið að fá að elda matinn með mömmu á laugardagskvöldi.  
V2: Eða velja eftirrétt ... Spila við mömmu og pabba ... þetta á ekki að kosta mikið en á að auka 
samveru barna og foreldra.  
Sp: Hafið þið dæmi um góðan árangur af þessu?  
V1: Já, mjög góðan árangur. Einn nemandi lifir fyrir þetta og sýnir þessu mikinn áhuga ...  

Þessi vinnubrögð virðast a.m.k. að hluta til hafa þróast í kjölfar atferlismótunarnámskeiða sem 

Fræðslumiðstöð gekkst fyrir á árunum 2002–2004 og sótt voru af fulltrúum kennara úr öllum skólum 

borgarinnar í því augnamiði að þeir gætu síðan miðlað þekkingu um þessi mál til samstarfsmanna 

sinna. Í mörgum viðtölum kom fram að þessi námskeið hefðu nýst vel og margir söknuðu þess að ekki 

hefði orðið framhald á þeim. Auk þess að styðja við vinnubrögð af því tagi sem hér er lýst að ofan 

virðast námskeiðin hafa stuðlað að aukinni áherslu á markvisst samstarf við foreldra, en lengi hefur 

verið vitað að samstarf við foreldra er vænleg leið til árangurs þegar glímt er við hegðunarvanda 

(Cotton, 1990). 

Ekki eru allir kennarar með öllu sáttir við þessa samningaleið eins og sjá má:  

… við ræddum þetta svolítið þegar við byrjuðum á þessu samningakerfi af því að ég er ekki 
hlynnt því að þurfa alltaf að kaupa nemendur til þess að gera eitthvað en svo bara lendum við 
oftar en ekki í því til þess að leysa málin svona friðsamlega. Þetta er eitthvað sem að börnin eru 
mjög flink í, að kaupa sér eitthvað.  

Ýmsar leiðir eru farnar til að styrkja jákvæða hegðun. Ein leið af mörgum er svokölluð jákvæðnibók 
sem byggist á markvissu samstarfi við foreldra:  

Þetta kom meðal annars frá kennsluráðgjafa. Ég hef notað þetta með mjög góðum árangri. Svo 
er ég núna með tvo drengi sem eru alvarlega veikir. Og við höfum núna – eftir að vera búin að 
vera á fundi með sálfræðingi – verið með svona jákvæðnibók. Það er bók sem ég skrifa allt sem 
gengur vel. Ég skrifa ekkert það sem gengur illa. Ég skrifa allt sem að gengur vel. Þannig að 
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þetta er svona góða bókin … sem að gengur á milli mín og foreldra og foreldrarnir skrifa líka 
heima þannig að ég get séð þegar ég opna bókina þá get ég kíkt, varstu svona duglegur heima. 
Svakalega er þetta flott hjá þér. Þannig að við erum að gefa svona hrós sem sagt foreldrarnir, 
kennarinn og þetta er svona til að byggja upp sjálfstraust því oft eru þessir krakkar, þau hafa 
mjög lítið sjálfstraust. Af því að þau eru yfirleitt alltaf að fá einhver neikvæð viðbrögð við sinni 
hegðun. Ég er búin að vera í nokkra mánuði með annan strákinn og það er að skila alveg 
heilmiklu. Hegðun hans hefur breyst mjög mikið til batnaðar.  

Í einum skóla var nefnt að markvisst væri reynt að virkja erfiða nemendur til ábyrgðarstarfa og má 

ætla að það sé gert í fleiri skólum þó það hafi ekki komið oftar til umræðu:   

Við gerum í því að gera þessa krakka, sem eru í þessum áhættuhópi, ábyrg fyrir einhverju. 
Látum þau fá hlutverk. Við gerum það dálítið og það virkar … Beina þeim inn á jákvæðar brautir.  

Í mörgum tilvikum tengjast vandræði með hegðun samskiptum í frímínútum. Ef illa gengur og 

nemendur láta sér ekki segjast er stundum gripið til þess ráðs að leyfa þeim ekki að fara út í 

frímínútur. Einnig þekkist markviss frímínútnaþjálfun eða frímínútnaskóli:  

… við höfum verið með frímínútnaþjálfun. Það eru nú ekki mikil vísindi á bak við hana en þeir 
sem ekki ná að haga sér úti og fara að leikreglum eru sendir inn í frímínútnaþjálfun. Þá þurfa 
þau að vera inni í báðum frímínútum í þrjá daga. Það er nógu langt til að þau vilja ekki fara aftur. 
Það er ekki nóg að mínu mati að vera inni í 1–2 daga. Þau vinna verkefni sem tengjast vináttu 
og félagsfærni. Eftir þessa þrjá daga fara þau út með frímínútnapassa og æfa það sem þau voru 
að læra. Frímínútnapassinn virkar þannig að þau ákveða áður en þau fara út hvað þau ætla að 
gera og merkja við það. Þau hitta svo skólaliða úti sem kvittar fyrir að allt hafi gengið vel. Þau 
þurfa að vera með passann í einhvern tíma en ef allt gengur vel hætta þau að nota hann.  

Í Breiðagerðisskóla hefur verið staðið mjög markvisst að því að styðja við bakið á börnum sem eiga 

erfitt með frímínútur og hefur skólinn fengið viðurkenningar fyrir það starf. Börnunum eru kenndir leikir 

og leikreglur í samskiptum. Þau eru hvött til þátttöku í leikjum og þeim kennt að eignast vini þar sem 

notað er jákvætt umbunarkerfi sem byggist á hugmyndafræði atferlisstjórnunar.  

Í nokkrum skólum hafa námsgögn úr svokölluðum CAT-kassa (Callesen, 2005) verið notuð við þjálfun 

í félagsfærni. Þessi námsgögn hafa verið þróuð til að auðvelda samræður við börn og ungmenni sem 

eiga erfitt með að tjá tilfinningar. 

Oft er tekið á frímínútnavanda með því að gera breytingar á gæslu, dæmi: 

Við erum með skólaliðana alltaf í pörum. Það eru alltaf tveir skólaliðar saman … Þeir eru með 
ákveðið verkefni hérna innanhúss sem þeir sjá um, ákveðin svæði og þeir bera ábyrgð á þeim 
nemendum og öðrum nemendum úti líka. Kennarar fara ekki í útigæsluna. Þeir eru með litlar 
bækur sem þeir skrá niður í allt sem gerist úti á velli og láta viðkomandi umsjónarkennara vita ef 
eitthvað kemur upp á. Þetta leiðir það af sér að það eru sömu augun sem eru að fylgjast með úti 
á vellinum … Þetta hefur skilað alveg feiknalegum árangri og náð að uppræta einelti í 
skólanum. Það kemur í ljós í könnun … að einelti er nánast horfið að mati krakkanna.  

Dæmi um önnur úrræði við að taka á erfiðri hegðun er að nemandi fylgi umsjónarkennara í allar 
kennslustundir meðan mál hans eru í skoðun eða að hann er vistaður tímabundið í annarri 
bekkjardeild (t.d í yngri deild). Einnig voru nefnd dæmi þess að foreldri væri fengið til að sitja með 
nemendum í kennslustundum (eða frímínútum, ef vandinn tengist þeim).  

Ótalin eru námskeið af ýmsu tagi sem nemendum eru boðin í því skyni að efla félagsþroska og bæta 

samskipti eða tilfinningastjórnun. Nefna má hópeflinámskeið, reiðistjórnunarnámskeið og sjálfs-



„Gullkista við enda regnbogans“ 
 

51 

styrkingarnámskeið. Sum þessara námskeiða hafa verið haldin af eða í samvinnu við starfsmenn 

Íþrótta- og tómstundaráðs.  

… ÍTR – er með félagsmiðstöð hérna … starfsmenn hennar hafa unnið í samvinnu við skólann – 
hafa komið með fyrirlestra einu sinni inn í áttundu bekkina út af agamálum og öðru … Í vetur 
komu þau með nokkurra tíma námskeið inn í áttundu bekkina en þar hefur verið svona erfiðast 
hjá okkur í unglingadeildinni. Það var í sambandi við sjálfsmynd og bara alls konar hluti. Þau 
fóru inn í alla bekkina … með umsjónarkennurunum. Þau taka svona fyrir ákveðið efni. Nú 
stendur til að fara að taka á reykingum í áttundu bekkjunum þannig að þá fáum við liðsafla 
þarna frá … þannig að það er bara góð samvinna þarna á milli.  

Að minnsta kosti tveir skólar hafa ráðið til sín listmeðferðarfræðinga og var farið mjög jákvæðum 

orðum um þá reynslu sem fengin var af starfi þeirra. Annar vinnur mikið með myndlist, bæði með 

einstaklinga og hópa, en hinn með leiklist. Einn Reykjavíkurskólanna hefur ráðið til sín menntaðan 

atferlisfræðing en ekki var komin reynsla á hvernig til hefði tekist.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að góð úrræði þegar agavandamál eru annars 
vegar geti verið mjög einstaklingsbundin. Margir viðmælendur lögðu einmitt áherslu á þetta. Það 

sem gæfist vel með sum börn dygði illa gagnvart öðrum. Gott dæmi um þessa einstaklingsmiðun eru 

tvö tilvik sem nefnd voru í viðræðum við starfsfólk í einum af unglingaskólum borgarinnar. Í þessum 

skóla, eins og mörgum öðrum, er leiklist í hávegum höfð og á hverju ári er ráðist í viðamikla 

uppsetningu á leikverki þar sem mjög stór hópur nemenda leggur af mörkum með leik, dansi, tónlistar-

flutningi, uppsetningu sviðsmyndar, tæknistjórnun eða annarri umsýslu. Leiklistarkennarinn var 
beðinn fyrir hóp nemenda sem hafði átt í örðugleikum með skólasókn og hegðun og fann þeim 

hlutverk við uppsetningu sýningarinnar. Fram kom að þátttakan í þessu verkefni hafði skipt sköpum 

fyrir nokkra af þessum nemendum og sumir þeirra jafnvel náð að snúa við blaðinu.  

Í þessum sama skóla var erfiðum nemanda fenginn tilsjónarmaður úr hópi kennara. Lýsing 

starfsfólks skólans á þessu úrræði í viðtali er upplýsandi fyrir margra hluta sakir:  

Námsráðgjafi: … það er að gefast mjög vel. Hann tók hann bara að sér drenginn … mjög 
ákveðinn kennari.  
Sp: Hvernig gerist það? 
Námsráðgjafi: Þá er það þannig að hann þarf í hverjum frímínútum að fara til hans og gera vart 
við sig, bara svona stimpla sig inn. Og hann er í sambandi við hann nánast allan daginn ... láta 
vita að hann sé kominn … láta vita af sér í hverjum frímínútum.  
Sp: Er þetta barn úr umsjónarbekk kennarans? 
Námsráðgjafi: Nei. Drengurinn hefur verið mjög erfiður og býr einn með ungri móður sinni og 
það var ákveðið að þetta væri eldri karlmaður sem að væri svona dálítið föðurlegur eða afalegur 
við hann. 
Sp: Þið gerið bara samning við hann um þetta verkefni?  
Námsráðgjafi: Já, og strákurinn gekkst inn á þetta og við komum á tengslum með þeim. 
Sp: Og kennarinn fær einhverja umbun.  
Námsráðgjafi: Já, já. 
Sp: Þannig að þetta er einhvers konar sérkennsla? 
Námsráðgjafi: Nei. Þetta er frekar aðhald, svona atferlismótun … Og við ætlum að láta þetta 
vera fram á vor, það sem eftir lifir vetrar.  
Sp: Hvar duttuð þið niður á þetta? …  
Námsráðgjafi: Við bara duttum niður á þetta. Við vorum búin að reyna allt. Það sem að ég held 
að hafi komið á daginn með þessa drengi, er að þeir voru svo illa haldnir líka. Það var búið að 
brjóta þá svo mikið niður áður … Það vantaði líka að byggja þá upp á jákvæðan hátt. Það var 
bara búið að skamma þá … og það vantaði líka þessa festu og segja, þú ert í lagi. Þú ert búinn 
að standa þig æðislega í dag.  
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Eins og sjá má af þessari lýsingu er þetta úrræði miðað við hinar sérstöku aðstæður barnsins; úrræðið 

er einstaklingsmiðað. Athyglisvert er að námsráðgjafi er leiðandi við úrlausn málsins, en eins og vikið 

verður að í næsta kafla (bls. 54) virðist talsverður munur á því hversu mikið námsráðgjafar kjósa að 

beita sér í agavandamálum. Í þessu tilviki er það námsráðgjafinn sem finnur lykil að lausn. Síðar í 

viðtalinu kom fram að þetta var í fyrsta sinn sem gripið var til þessarar aðgerðar, en áður hafði m.a. 

verið reynt að semja við kennara um að hafa nemendur í togi, eins og það var kallað. Þá fylgdi 

erfiður nemandi einum kennara í allar hans kennslustundir. Ef umræddur kennari var íslenskukennari 

sat nemandinn aðeins íslenskutíma meðan leitað var annarra úrlausna. Ekki þarf að koma á óvart að 

starfsfólki umrædds skóla þótti nýja leiðin uppbyggilegri.  

Í nokkrum viðtölum var nefnt að skólar hefðu gert með sér samkomulag um að taka við erfiðum 
nemendum úr nágrannaskólanum. 

Þá ferð þú í það á endanum þegar allt er þrotið hér innanhúss, hann er búinn að ganga fram af 
starfsmönnum, að semja við einhvern kollega þinn um að skipta á honum. Þetta eru eins og 
þrælaskipti eða eitthvað slíkt. Í þessu tilfelli var ég búinn að semja við skólastjóra í nágrenninu 
um að taka viðkomandi.  

… við höfum gert það hérna á milli skólanna að við höfum hringst á og athugað og tekið við 
börnum sem að hafa verið búin að mála sig út í horn annar staðar og öfugt. Við gerum það að 
mjög yfirlögðu ráði en það gengur stundum.  

Í öllum grunnskólum borgarinnar starfa nemendaverndarráð. Þau byggja á ákvæðum 39. greinar 

Laga um grunnskóla nr. 66/1995 og Reglugerð um nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 388/1996. 

Markmið nemendaverndarráða er samkvæmt lögunum að „samræma störf þeirra sem sjá um málefni 

einstakra nemenda varðandi námsráðgjöf, sérfræðiþjónustu og heilsugæslu“. Nemendaverndarráðin 

komu lítið við sögu í viðtölum að öðru leyti en því að fram kom að þar væri tekið á erfiðustu málunum. 

Það væri oft á þeim vettvangi sem sálfræðingar kæmu fyrst að málum. Þó má nefna eftirfarandi dæmi 

sem sýnist varpa góðu ljósi á hve þýðingarmikið starf þessara ráða getur verið: 

… nemendaverndarráð er búið að vera starfandi hérna öll þessi tuttugu ár og það hefur alltaf 
verið þannig að við höfum haft hjúkrunarfræðing, sérkennara, sálfræðing og skólalækni og svo 
stjórnendur skóla og viðkomandi kennara inni á þessum nemendaverndarráðsfundi og oft 
félagsráðgjafa líka, þannig að við höfum haft alla þessa fagaðila. Þeir vinna saman og við getum 
miðlað til hvers annars um hlutina, hvað við getum gert, hvernig við getum unnið og þetta held 
ég að hafi líka svolítið að segja og að hafa allar stéttirnar og ef það er eitthvað að þá getur 
læknirinn talað við barnalækninn eða þennan lækni. Sálfræðingurinn getur talað við 
sálfræðinginn sem er úti í bæ og svo koll af kolli. Ég get talað við hinn skólann sem barnið var í 
á undan og svo komum við með alla þessa þekkingu saman og vinnum úr henni.  

 
4.4 Hvar fá starfsmenn stuðning? 
Ein af meginspurningum í rannsókninni var hvar starfsmenn fengju ráðgjöf eða stuðning um 
agavandamál og hvernig það hefði nýst? Sérstaklega var leitast við að afla upplýsinga um 

reynsluna af svokölluðum lausnateymum en hvatt var til að stofnuð yrðu slík teymi í skólunum í 

sérkennslustefnu borgarinnar (Nefnd um sérkennslu og sérúrræði í Reykjavík, 2002, bls. 10–11). 

Þegar kennarar voru spurðir hvert þeir kysu fyrst að sækja sér ráðgjöf vegna agavanda-mála nefndu 

margir að þeir myndu byrja á að leita allra leiða til að leysa vandann sjálfir:  
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Ég myndi fyrst reyna að beita öllum brögðum sem ég hef í bókinni sjálf, ég myndi ganga eins 
langt með sjálfan mig við að ná tökum á þessum einstaklingi og sýna alla þolinmæði og 
sveigjanleika sem ég hef yfir að búa. 

Nokkrir stjórnendur töldu að kennarar væru oft of hikandi við að koma með vandamál sín til 
samkennara eða stjórnenda. Þeir vildu ekki horfast í augu við hann eða viðurkenna hann:   

Kennarar viðurkenna ekki alltaf að það sé vandamál … það væri hægt að taka á vandanum 
mikið fyrr … þyrftum að fá nemendur fyrr … þá myndi þetta taka styttri tíma … maður er 
hræddur við að viðurkenna … tengja þetta of mikið við sig persónulega og líta á það sem 
ósigur.   

Oftar var þó lögð áhersla á að kennarar ræddu málin óhikað og jafnvel að þetta væri að þróast í 

jákvæða átt. Þar sem samstarf væri gott væri auðvelt að leita ráða hjá samstarfsfólki. Þetta tengist 

einnig breytingum á kennsluháttum. Þar sem kennarar vinna saman í teymum er eðlilegt að mál séu 
fyrst rædd í samstarfshópnum.  

Það má líka nefna það að það er mikill kostur þessi samkennsla með árganga og vinna í 
teymum með fleiri kennurum, að þá ertu ekki alltaf einn með … þannig að það eru tveir, þrír, 
fjórir með þér líka.  

V1: Umsjónarkennarar hér þeir eru mjög duglegir í þessum teymum að leysa úr málum – að 
finna lausnir. 
V2: Við ræðum þetta líka í list- og verkgreinum þegar við erum með fundi – við samhæfum 
okkur, ef það er einhver nemandi sem er erfiður og við erum sammála um að hann sé erfiður 
hjá öllum, þá ræðum við saman um hvernig við getum tekið á honum, þannig að hann fái sömu 
skilaboð á öllum stöðum ... Það held ég að sé lykilatriði þegar maður er að „díla“ við einhverja 
svona erfiðleika, að það sé tekið eins á þeim á öllum vígstöðvum. 

List- og verkgreinakennarar ráðfæra sig gjarnan fyrst við umsjónarkennara barnsins.  

Í tveimur skólum virtist jafningjastuðningur á unglingastigi óvenju mikill, en mikill munur virðist vera á 

því eftir skólum hversu náið samráð eða samstarf er á milli kennara á unglingastigi. Í báðum tilvikum 

héldu kennarar vikulega samráðsfundi, sem ekki er einsdæmi, en samstaða kennaranna í þessum 

skólum virðist sérstaklega mikil. Eftirfarandi lýsing deildarstjóra á unglingastigi sýnir vel hversu þétt 

unglingastigs-kennararnir við skólann standa saman:  

Við höldum fundi tvisvar sinnum í viku – alltaf. Allt árið um kring. Og þar tökum við bara fyrir allt 
sem brennur á kennurum, bæði sem við kemur nemendum og öllu því … sem að hugsast getur. 
Þannig að við vitum nákvæmlega hvað er að gerast hjá öðrum kennurum og allir taka eins á 
öllum málum og við ákveðum nákvæmar leiðir … Sérgreinakennarar koma þarna inn líka þannig 
að það eru allir sem að koma að þessum árgangi eða þessu unglingastigi sem eru meðvitaðir 
um vandamálin … Það er alveg útilokað til dæmis að það gerist að einhver einn kennari lendi í 
einhverjum algjörum ógöngum … með foreldra eða eitthvað slíkt … við bara gerum þetta í 
sameiningu. Gjörsamlega. Leggjum sameiginlegar línur sem við stöndum saman að. Og ef að 
eitthvað gengur ekki upp þá ræðum við það og finnum einhverja aðra lausn. Þetta er „team-
vinna“ algjörlega.  

Svipuð mynd blasti við í hinum skólanum, nema þar kom fram að fyrirmynd þessa nána samstarfs 

væri fengin úr starfi hjúkrunarfræðinga:  

Mér finnst mjög athyglisvert það sem við gerum á unglingastiginu hérna ... við ræðum reglulega 
saman ... árgangurinn á unglingastiginu hefur reglulega fundi ... hver kennari gefur skýrslu ... 
fyrirmyndin er fengin frá hjúkrunarfræðingum ... konan mín er hjúkka og þær hafa þennan hátt á 
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... umsjónarkennari fer yfir hópinn ... við ræðum öll um þetta og komum okkur niður á 
sameiginlega niðurstöðu ... flestir kennarar koma á þessa fundi ...  

Þetta nána samstarf unglingastigskennaranna í þessum tveimur skólum virðist vera sjálfssprottið og 

áhugavert að reyna að skilja hvernig slíkar starfshefðir myndast, því eftirsóknarvert hlýtur að teljast að 

svo öflugur jafningjastuðningur skapist. Athyglisvert var að í báðum þessum skólum virtist það vera 

metnaðarmál að kennararnir næðu að leysa málin í sínum hópi og þyrftu ekki að leita út fyrir hann með 

vandann.  

Þegar jafningjastuðningur dugar ekki til að finna lausn á málum virðist algengast að næst sé leitað til 
deildarstjóra (stigstjóra, árgangastjóra) um ráðgjöf. Einnig er leitað til sérkennara og stundum til 

námsráðgjafa, en talsverður munur er á því eftir skólum (sjá nánar hér á eftir). 

Deildarstjórar eru tiltölulega ný stétt í skólum hér á landi og virðist ráðgjöf um úrlausn agavanda víða 

hvíla mjög á herðum þeirra. Þetta vekur spurningar um með hvaða hætti þeir séu búnir undir þetta 

vandasama hlutverk. Með þessum orðum er verið að vísa til grunn-, framhalds- og símenntunar.   

Eins og fram hefur komið hafa í nokkrum skólum verið ráðnir verkefnis- eða deildarstjórar til að sinna 

agamálum og í þeim skólum leita starfsmenn næst til þeirra:  

… hann heldur utan um agamál. Það kannski gerir það að verkum að maður leitar mikið til hans, 
er í samstarfi við hann, og fær ráð og stuðning hjá honum.  

Í nokkrum skólum eru námsráðgjafar mjög virkir í að taka á hegðunar- og samskiptavanda og er 
þá leitað til þeirra um stuðning og ráðgjöf. Í þessum skólum eru þeir jafnvel lykilaðilar varðandi 

greiningu og úrræði og beita sér margir með mjög vasklegum hætti við að leysa úr málum. Þessir 

námsráðgjafar tala við þá bekki, einstaklinga eða hópa sem eru í vanda eða leggja fyrir kannanir, gera 

samninga við nemendur eða bjóða upp á námskeið (hópeflinámskeið, sjálfsstyrkingarnámskeið). 

Einnig virtust nokkrir námsráðgjafar sýna mikið frumkvæði hvað varðar ýmiss konar fyrirbyggjandi 

starf. Þetta er áhugavert í ljósi þess að í sumum öðrum skólum virtust námsráðgjafarnir hliðra sér hjá 

agavandamálum og báru því við að þeir gætu ekki komið að þeim í ljósi þess að þeir væru trúnaðar- 

eða umboðsmenn nemenda. Þessi ólíka afstaða er umhugsunarverð og verðugt athugunarefni.  

Nokkur dæmi voru nefnd um að leitað væri til kennsluráðgjafa vegna agavandamála og einnig til 
sálfræðings (sjá nánar í kafla 6.1 Hlutur sálfræðiþjónustunnar). Dæmi voru nefnd um að kennslu-

ráðgjafar gerðu úttektir á agavanda með vettvangsathugunum, viðtölum og ráðgjöf.  

Þegar ofangreindum aðilum tekst ekki að ná tökum á vandanum er leitað til aðalstjórnenda. Í sumum 

tilvikum koma þeir þó fyrr að málum (sjá í kafla 4.6 um þátt stjórnenda, bls. 63).  

Ég held að flestir tali fyrst við samkennarana sína í árganginum og eins á kennarastofunni. Og 
svo ef þú ert með einhver meiriháttar vandamál talar þú við aðstoðarskólastjórann eða 
skólastjórann … Það er ekki fyrr en komnir eru miklir erfiðleikar.  

Í nokkrum skólanna gæti kennari hafa snúið sér til lausnateymis (einnig nefnd stuðnings-, 

ráðgjafar- eða atferlisteymi) á einhverju stigi málsins. Lausnateymin eru, eins og fyrr greinir, eitt þeirra 

úrræða sem nefnd um sérkennslu og sérkennsluúrræði lagði til að stofnuð yrðu í öllum grunnskólum 
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borgarinnar. Þau hefðu það hlutverk að veita kennurum ráðgjöf vegna námserfiðleika og samskipta- 

og hegðunarerfiðleika (Nefnd um sérkennslu og sérúrræði í Reykjavík, 2002, bls. 10). Nefndin setti 

einnig fram hugmyndir um hvernig slíkt teymi gæti starfað (Nefnd um sérkennslu og sérúrræði í 

Reykjavík, 2002, bls. 11). Í skýrslu Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur (2005, bls. 36) kemur fram að 

lausnateymi séu starfandi í 80% grunnskólanna í borginni. Niðurstöður okkar benda til þess að mikill 

munur sé á virkni þeirra eftir skólum. Virk lausnateymi störfuðu í sjö skólum á síðasta skólaári (20%). Í 

meirihluta grunnskólanna í borginni voru þau aftur á móti lítið notuð og voru ýmist á tilrauna- eða 

byrjunarstigi eða þóttu starfa undir væntingum. Í fimm skólum hafa lausnateymi ekki verið stofnuð og í 

tveimur höfðu þau verið aflögð.   

Þessi litla virkni lausnateymanna skýrist af ýmsum ástæðum. Í nokkrum tilvikum eru agavandamál lítil 

eða svo viðráðanleg að lítil eða engin þörf er fyrir ráðgjöf. Aðrar ástæður sem gefnar voru tengdust 

aðgangi að góðum ráðgjafa (stjórnanda, sérkennara eða námsráðgjafa) og því þyrfti ekki að leita til 

annarra. Stundum var þessi ráðgjafi í hópi jafningja og komu fram þau viðhorf að þeim „fyndist betra 

að nota jafningjastuðning“ eða hefðu „góðan aðgang hvert að öðru“. Lausnateymin eru vitaskuld 

hugsuð sem jafningjastuðningur en hér er viðmælandinn að vísa til óformlegrar ráðgjafar sem hann 

fær frá vinnufélaga sínum.   

Einnig var nefnt að kennarar væru ekki vanir þessu fyrirkomulagi. Eftirfarandi lýsingar varpa ágætu 

ljósi á þessi viðhorf:  

… ég sit í lausnateymi og mér sárnar náttúrlega hvað lítið er leitað til okkar. Málið er að það er 
svo gott aðgengi kennara að öllum hérna. Ef kennari er … ráðþrota þá hefur hann mjög gott 
aðgengi að skólastjórnendunum, mér og námsráðgjafanum. Og fólk er ofsalega duglegt að tala 
saman. Þannig að ég held að við „fúnkerum“ sem eitt alsherjar lausnateymi.   

V 1: Það má líka nefna það að það er mikill kostur þessi samkennsla með árganga og vinna í 
teymum með fleiri kennurum, að þá ertu ekki alltaf einn … það eru tveir, þrír, fjórir með þér líka. 
Sp: Samstarfshópurinn er svona teymi?  
V 1: Já, það kemur svolítið í staðinn fyrir lausnateymið.  

Þar sem lausnateymin hafa gefið góða raun virðist í flestum tilvikum vera vel fylgt því vinnu- og 

ráðgjafarferli sem ráðlagt hefur verið (Nefnd um sérkennslu og sérúrræði í Reykjavík, 2002, bls. 10–

11). Eins kom fram að góð reynsla væri af því þegar fulltrúar í lausnateyminu gengju lengra í stuðningi 

sínum en með því einu að hlusta á kennarann eða ræða við hann. Þannig voru dæmi um að einhver 

úr teyminu fylgdist með kennslu hjá viðkomandi kennara áður en ráðgjöf væri veitt. Í nokkrum tilvikum 

hefur þess verið gætt að í lausnateymi væru kennarar sem sótt hefðu atferlismótunarnámskeið.  

Ónefnt er dæmi um að lausnateymi hafi haft frumkvæði í málum, t.d. þegar um vandamál tengd 

óstundvísi var að ræða. Einnig má nefna að í einum skólanna, þar sem mál eru hvað erfiðust, hefur 

verið komið á fót sérstöku teymi starfsmanna sem ætlað er að veita þeim starfsmanni stuðning 
sem lent hefur í átökum við nemanda. Eftirfarandi orðaskipti úr viðtali við starfsfólk úr þessum skóla 

varpa skýru ljósi á hversu vandasamt getur verið að glíma við nemanda þegar verulega bregður út af 

og hversu mikilvægur jafningjastuðningur er í þeim tilvikum:    

V1: Svo erum við líka með óformlegt teymi … við erum nýbúin að stofna það … það eru þrír í 
því teymi sem ætla að taka að sér ef einhver slasast út af nemanda þá geta þeir snúið sér til 
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einhvers í teyminu. Þá myndi viðkomandi fylgja honum til læknis. Vera í sambandi við hann og 
styðja … 
Sp1: Þetta hljómar samt alveg undarlega. 
V1: Ég veit það en þetta er bara svona. 
V2: … ég hef komið heim með blátt nef eftir átta ára … eftir svona er erfitt að fara beint inn í 
bekkinn sinn … manni liggur við að grenja … maður er ofsalega niðurlægður … búið að hrækja 
á mann … búið að sparka í mann … bara nefndu það … þau geta verið kolóð. 
Sp2: Hvað koma svona tilvik oft upp á einu ári?  
V2: Ég veit það ekki … ég lenti tvisvar í þessu í fyrra … 
V1: Því miður er það allt of mikið 
V3: Ég væri löngu hætt að vinna ef það væri ekki svona yndislegt starfsfólk sem vinnur hérna 
sem hefur alltaf staðið með manni … ég væri bara búin að gefast upp … ég hef oft orðið fyrir 
svo miklu sjokki. Ekki endileg af því ég hef verið lamin heldur líka vegna þess hvernig talað er 
við mann … mér finnst það oft verra …  

 
4.5 Jákvæður skólabragur skiptir miklu 
Í viðtölum við starfsfólk grunnskólanna komu til umræðu fjölmörg atriði sem ljóst sýnist að geti haft 
jákvæð áhrif á skólabrag og þar af leiðandi fyrirbyggjandi áhrif hvað agavandamál varðar. Ekki 

þarf að koma á óvart að þessi atriði eru sérstaklega áberandi í þeim skólum þar sem agavandamál 

voru hvað minnst. Gerð verður grein fyrir því helsta sem fram kom um þetta og ráða má af viðtölum og 

öðrum gögnum sem aflað var í tengslum við rannsóknina. 

Eins og fram hefur komið í þessari skýrslu endurspegluðu þau viðtöl sem eru aðalgögn þessarar 

rannsóknar mismunandi viðhorf til nemenda. Það kemur skýrt fram þegar viðmælendur í þeim 

skólum þar sem agi og starfsandi eru í góðu lagi voru beðnir að tilgreina þætti sem legðu af mörkum til 

þessa góða ástands:  

Ég held að það séu líka mjög skýr skilaboð, við reynum að vera fyrirmyndir. Þetta, samvinna og 
traust. Að þau finni sig örugg í skólanum. Við erum vinir þeirra. Við erum hérna til að vinna með 
þeim.  

Við virðum þau og þau okkur. Þetta helgast af því að þau finna að okkur þykir vænt um þau og 
viljum þeim vel. Við berum virðingu fyrir þeim og þá verður líka auðveldara að stýra þeim fyrir 
vikið ...  

Og líka þessi nálægð við nemendur. Maður er alltaf tilbúinn ef þau koma til manns, það er aldrei 
lokað. Heyrðu ég er í kaffi! Það er ekkert stoppað. Nemandanum er gefinn tími, hvernig sem 
stendur á. Og þeir geta komið hvenær sem er til þín í raun og veru. Það er rosalega mikið 
aðgengi að kennurum og jákvætt andrúmsloft. 

Starfsfólkið nefnir þætti eins og traust, vináttu, virðingu, væntumþykju og nálægð, sem hljóta að vera 

mikilvægur grundvöllur góðra samskipta og um leið góðs starfsanda. Skýrsluhöfundum hefur orðið það 

betur ljóst en áður, eftir að hafa rætt um agavandamál við vel á þriðja hundruð starfsmenn 

grunnskólanna í Reykjavík, hversu langt jákvæð viðhorf til nemenda virðast draga til að skapa 
góðan skólabrag. Þau endurspeglast með ýmsum hætti í starfsháttum skólanna og ekki hvað síst í 

þeim leiðum sem skólafólkið velur til að fást við ólíka og erfiða hegðun og í ýmsum áherslum í 

skólastarfinu.  

Þessi jákvæðu viðhorf til nemenda endurspeglast m.a. í áherslu á að hlusta eftir röddum þeirra. 

Hún kemur fram með ýmsum hætti í skólastarfinu, bæði með óformlegum hætti í daglegum 
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samskiptum en einnig í þeim formlegu. Í nokkrum skólum er t.d. efnt til formlegra viðtala við 
nemendur sem helst virðist mega líkja við starfsmannasamtöl. Þessi viðtöl eru gjarnan á stundatöflu 

einu sinni í viku og þá boðar kennari til sín einstakling eða hóp nemenda til að ræða við. Efni þessara 

viðtala er mismunandi eftir kennurum og skólum. Oft er rætt um líðan, óskir og viðhorf nemenda, eða 

jafnvel um lífið og tilveruna. Þá er markmiðið að kennarinn kynnist nemendum sem best.3 Þessi viðtöl 

geta tengst nemendum á öllum aldri. Eftirfarandi lýsing úr viðtali gefur ágæta mynd af þessum 

samtölum. Hún er úr skóla þar sem hver kennari á tvisvar á skólaárinu einstaklingsviðtal við hvern 

nemanda:  

V1: …og svo eru það nemandasamtölin sem við höfum nýtt alveg … á öllum stigum. Byrjuðum 
á unglingastiginu þannig að hver umsjónarkennari fer tvær umferðir yfir veturinn og gefur 
hverjum nemanda tíma með sér einum til þess að spjalla og það þarf ekki endilega að vera um 
hegðun. Það getur verið um nám eða hvernig gengur í fótboltanum. Það fer eftir 
einstaklingunum.  
SP: Þetta er svona eins og starfsmannasamtöl?  
V1: Já, í rauninni.  
V2: Það er aðallega fjallað um líðan eða áhugamál … 
V3: Eru þetta ákveðnar spurningar sem þið eruð með? 
V2: Já. Það er náttúrulega líka misjafnt eftir einstaklingum.  

Af svipuðum meiði er þátttaka nemenda í innra mati skólanna:  

Það er hlustað á nemendur … þeim þykir það merkilegt að þau eru inni í skólamatinu, í mati á 
skólastarfi. Þau fá að taka þátt í rafrænum könnunum um hvernig þeim finnst skólinn vera. 
Nemendaráðið hefur … hitt foreldraráð og kennararáð til þess að fara yfir sterkar og veikar 
hliðar á skólastarfinu. Við … settum í gang sjálfsmat nemenda fyrir nokkrum árum og þar áttu 
þau að meta sig sjálf. Og þau tóku það í upphafi mjög alvarlega og þeim fannst dálítið merkilegt 
að þau hefðu eitthvað um það að segja hvernig þau stæðu sig.  

Viðhorfið um að sjálfsmat nemenda skipti máli er áhugavert, en margir skólar í borginni hafa á 

undanförnum árum einmitt verið að þróa slíkar aðferðir.   

Sömuleiðis má nefna bekkjarfundi sem víða eru viðhafðir í skólum. Oft tengjast þeir eineltisáætlunum 

skólans en margir Reykjavíkurskólanna taka t.d. þátt í Olweusar-verkefninu gegn einelti.4 Hegðun, 

samskipti og reglur eru oft umræðuefni á þessum fundum:  

Alltaf verið að tala. Maður tekur fyrir bekkinn, bara strákahópinn, bara stelpuhópinn. Maður er 
einu sinni með þau í viku, annað hvort kynið. Og þá ræðir maður svona mál …  

Svo erum við búin að innleiða bekkjarfundi og þeir eru fast vikulega og þetta er það 
skemmtilegasta sem þau gera í skólanum ... þeim finnst þetta ofboðslega gaman ... stundum 
koma þau með umræðuefni og stundum ég ... ræðum einelti, setjum reglur ... hvað þurfum við 
að laga ... hvað er skemmtilegast að gera í skólanum ... allt möguleg ... erum við nægilega 
dugleg að hrósa ... það er næsta umræðuefni ... að hrósa hvert öðru ... þau taka virkan þátt í 
þessu og við kennum þeim fundarsköp í leiðinni ...  

Í fyrri tilvitnuninni kemur fram að nemendum sé skipt eftir kynjum. Fleiri dæmi voru nefnd um að 
nemendum væri skipt eftir kynjum í því skyni að stuðla að betri brag, t.d. í heimilisfræðitímum, og 

var það talið hafa góð áhrif.  

                                                 
3 Þessum viðtölum má ekki rugla saman við viðtöl þar sem námsmat er aðalefni, sbr. nemenda- og foreldraviðtöl þar sem 
kennari ræðir við foreldri og nemanda um niðurstöður námsmats. 
4 Sjá á heimasíðu verkefnisins á Íslandi á þessari slóð: http://www.olweus.is/index.cfm og á bls. 66 í þessari skýrslu. 
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Ég hef prófað að hafa bara stráka eða bara stelpur í heimilisfræðitímum og mér finnst það 
voðalega gott. Þeim líður voðalega vel þegar það eru bara strákar. Yndislegir hérna í sjötta bekk 
strákarnir ef þeir eru að matreiða og elda og baka. Það er miklu erfiðara það sem ég fæ í 
sjöunda bekk, blandaða hópa. Þannig að ég myndi halda að það væri góð leið stundum að hafa 
þau kynjaskipt.  

Í nokkrum viðtölum var nefnt að umhverfið í skólanum skipti máli og ætti sinn þátt í að skapa góðan 

brag:  

V1: Mér finnst líka gott að sjá hvað gangarnir eru vel nýttir í kennslu … gangar og stofur ... allir 
gangarnir eru útbúnir þannig að það er hægt að fara fram og vinna þar... líka til að vinna saman 
... þar er vinnufriður. Það eru borð á ganginum, það eru tölvur. 
Það hefur líka mikið að segja að það er afskaplega vel um gengið húsnæðið hérna.   
V2: Það hefur verði lagt upp úr því að það sé góð umgengni hérna ... það er mjög snyrtilegt 
hérna og vel við haldið, öll húsgögn. Við leggjum mikið upp úr því. Ég held það skipti líka máli.  
V3: Þegar þau koma inn reynum við að hafa fallegt ... það fara allir úr skónum ... yfirhafnir eru 
frammi á gangi á snögum ...  

Þá má nefna morgunsöng eða reglulegan samsöng nemenda (t.d. einu sinni í viku). Alls staðar þar 

sem þetta er gert var það talið hafa jákvæð áhrif á skólabrag. Skemmtilegt dæmi var nefnt í Víkurskóla 

en þar er árlega haldin vinavika og í einni slíkri viku var saminn skólasöngur um vináttuna sem síðan 

hefur verið mikið sunginn í skólanum og skapar alltaf jafn góða stemningu:  

Víkurskólasöngurinn 

Skólinn okkar 
er gullkista 

við enda regnbogans. 
Við vinnum saman 
með bros á vör, 

þá blómstrar vináttan. 
 

Vináttan vex í Víkurskóla 
vináttan vex þar. 

Vináttan vex í Víkurskóla 
því við erum þar.  

 

 

Í vinaviku í Víkurskóla er nemendum skipað í hópa þvert á aldur og áhersla lögð á að þeir eldri aðstoði 

þá yngri. Fleiri skólar efna til viðburða af þessu tagi þar sem samskipti eru gerð að viðfangsefni. Auk 

þemavikna og þemaverkefna voru nefnd dæmi um átaksverkefni sem lúta að bættri hegðun og 

samskiptum.  
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Mynd 7.   Vinadagar í Borgaskóla (Tilkynningar og tíðindi. Desember, 2003) 

 

 

 

Af sama meiði eru leynivinaverkefni og vinabekkir (sjá dæmi á mynd 8).   

Mynd 8.  Vinabekkir og skólavinir í Borgaskóla (úr Borgaranum, fréttabréfi Borgaskóla 
október 2005, 5. árg. 3., tbl, bls. 2) 

 

Nefnt var ýmiss konar skemmtilegt starf með nemendum sem skapaði góðan brag eða styrkti 

liðsheild, s.s. útikennsla, verkefni tengd skólagörðunum og skógræktarverkefni, svo fátt eitt sé nefnt.  

Í mörgum skólanna er lögð rækt við samkomuhald og var það mat flestra að slíkt skilaði sér í bættum 

brag. Oft skiptast bekkjardeildir eða hópar á um að vera með skemmtiatriði; leikrit, söngatriði, 

upplestur eða annan flutning. Gjarnan er lögð áhersla á að allir nemendur leggi af mörkum.  

Dæmi voru nefnd um samkomur þar sem eldri nemendur aðstoða þá yngri.  
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Við blöndum aldurshópum saman, t.d. á jólaskemmtuninni, þá leiðast krakkar úr sex ára og 
tíunda bekk í kringum tréð. Þá geta unglingarnir leyft sér að vera börn því þau eru með börnum.  

Í mörgum skólum aðstoða eldri börn við gæslu í frímínútum eða stýra leikjum fyrir yngri börnin 
(„leikjastjórar“). Dæmi eru um að boðið sé upp á valnámskeið á unglingastigi sem byggist á því að 
unglingar læri leiki sem þeir kenna þeim yngri. Í nokkrum skólanna hafa hugmyndir að 

fyrirkomulagi verið sóttar til samtakanna Regnbogabarna (Regnbogabörn, 2006, sjá einnig dæmi á 

mynd 9). Alls staðar þar sem þetta er gert þykir það hafa gefið góða raun og yfirleitt sækjast 

unglingarnir eftir því að komast í þetta hlutverk. Þessi leið hlýtur að teljast áhugaverður kostur fyrir þá 

skóla sem ekki hafa tekið upp þessa tilhögun.   

Mynd 9.  Dæmi um útfærslu á skólavinaverkefni þar sem samtökin Regnbogabörn hafa lagt 
af mörkum.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Tekið af heimasíðu Ingunnarskóla 12. júlí 2006 af þessari slóð: http://www.ingunnarskoli.is/umskolann/skolavinir/index.htm 

 
Eyðublað 

Þátttakendur í skólavinaverkefninu eru nemendur í 7., 8. og 9. bekk í Ingunnarskóla. 
 

Markmið: Að nemendur beri ábyrgð á og hafi eftirlit með yngstu skólasystkinum sínum, þ.e. 
nemendum í 1.–4. bekk í frímínútum. 

 

Úti í frímínútum klæðast skólavinir sérmerktum úlpum. Skólavinir starfa 4–5 saman, eina viku í 
senn. Í lok hverrar viku er starf þeirra metið af námsráðgjafa og aðstoðarskólastjóra. Umbun 
verður veitt þeim skólavinum sem hafa sinnt hlutverki sínu af virðingu, ábyrgð og vinsemd. 

Skólavinir 

• Aðstoða 1.–4. bekkinga við að klæðast í útifatnað og að koma sér út í frímínútur. 
• Líta eftir og fylgjast með nemendum úti á leiksvæðum. 

• Taka þátt í leikjum nemenda. 
• Stjórna leikjum nemenda og reyna að fá sem flesta með. 

• Fara í gönguferðir um lóð skólans og spjalla við nemendur. 
• Reyna að leysa vandamál sem kunna að koma upp meðal nemenda í samvinnu við 

starfsfólk á skjálftavakt. 

Það eru Regnbogabörn, fjöldasamtök gegn einelti, sem hafa gefið skólanum úlpurnar sem 
skólavinir klæðast. Það er von Regnbogabarna að þeir sem klæðast úlpunum leggi sig fram 
við að koma í veg fyrir einelti og aðra óæskilega hegðun í skólum og á skólavellinum. 
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Mynd 10.  Frímínútnavinir í Borgaskóla (úr Borgaranum, fréttabréfi Borgaskóla, nóvember 
2005, 5. árg. 3., tbl, bls. 7)  

 

 

 
Góð lífsleiknikennsla var í nokkrum skólum talin leggja af mörkum til góðs skólabrags. Það þarf 

ekki að koma á óvart í ljósi þess að samkvæmt námskrá er henni einmitt ætlað slíkt hlutverk 

(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 6). Samkvæmt námskránni á í lífsleikni að fást við þætti, s.s. að 

„eiga vini og félaga, vinna með öðrum og setja sig í spor annarra“ (bls. 7). Þar segir einnig: „Í 

námsgreininni er horft á nemandann í heild, færni til samskipta, tjáningar og þess að færa rök fyrir máli 

sínu“ (bls. 7). Einnig á greinin að gefa skólum „tækifæri til að fjalla um mál sem upp kunna að koma 

hverju sinni og snerta líðan og velferð nemenda“ (bls. 7).  

Sem dæmi um skóla þar sem öflug lífsleiknikennsla fer fram má nefna Vogaskóla, sem er 

móðurskóli í nemendalýðræði, lífsleikni og mannréttindum, og Ártúnsskóla sem hlaut Íslensku mennta-

verðlaunin 2006, m.a. fyrir þróunarstarf í lífsleikni. Í báðum þessum skólum sýnist starfsfólki að mark-

viss þróun kennslu á þessu sviði hafi skilað sér í betri skólabrag. Ágætar upplýsingar um þessa 

kennslu er að finna á heimasíðum skólanna (Ártúnsskóli 2006, Vogaskóli 2006).  

Í nokkrum viðtölum kom fram að lífsleiknikennsla í viðkomandi skóla væri ekki í nógu góðum farvegi 

og þyrfti „að taka hana í gegn“. 

Dæmi eru um að kennarar styðjist við ákveðið námsefni sem sérstaklega er ætlað að efla félags- 
og tilfinningaþroska. Sérstaklega var tilgreint námsefnið Stig af stigi (Reynir – ráðgjafarstofa, 2002 

og 2004), og ætlað er nemendum á aldrinum 4–10 ára, og Vinir Zippý (Lýðheilsustöð, 2006), sem er 

forvarnarefni á sviði geðheilsu, ætlað 6–7 ára börnum og gefið út af Lýðheilsustöð. Notkun fyrrnefnda 

efnisins var nefnd í einum skóla en tveir skólar notuðu það síðarnefnda og var það nokkurs konar 

tilraunakennsla á síðasta skólaári. 

Ónefnd er ýmiss konar samvinna nemenda þvert á árganga sem talin er leiða til betri samskipta 

milli nemenda. Á unglingastigi í einum skólanna var það talið hafa haft mjög jákvæð áhrif þegar 

ákveðið var að hafa nemendur á unglingastigi saman í valgreinum.  
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Ýmsir fleiri þættir voru nefndir þegar spurt var um hvað það væri sem helst legði af mörkum við að 

skapa jákvæðan skólabrag. Nefna má góðan starfsanda meðal kennara, samstöðu og samvinnu:  

Má ég benda samt á eitt sem mér finnst styrkur hérna í þessum skóla, að mér finnst ofsalega 
góður mórall í kennaraliðinu. Það eru allir tilbúnir að styðja þig og tala við þig, og ég hef verið í 
skóla þar sem að orkan fór í fullorðna fólkið líka. Hér þarf engin orka að fara í fullorðna fólkið. 
Hér eru bara allir að vinna saman. Orkan fer bara í börnin.  

Samvinna kennara í árgangi skiptir miklu máli … ef umsjónarkennarar vinna vel saman … vinna 
krakkarnir líka vel saman …  

Og allir krakkar þekkja flesta kennarana og kennararnir þeir þekkja nánast alla með nafni. Og 
við skiptum okkur, við höfum tekið þá ákvörðun, þú ert ekki bara minn nemandi og aðrir, við 
eigum þau saman. Þau vita það alveg.  

Mötuneyti hafa byggst mjög hratt upp og voru á síðasta skólaári rekin í öllum grunnskólum borgar-

innar nema einum. Með örfáum undantekningum voru viðmælendur sammála um að mötuneytin 
hefðu haft jákvæð áhrif á skólabrag. Fá neikvæð tilvik voru nefnt og tengdust þau slæmri 

mötuneytisaðstöðu, s.s. erfiðleikum með hljóðvist eða þrengslum.  

Ekki þarf að velkjast í vafa um að framlag starfsmanna í mötuneytum skiptir máli, bæði það sem þeir 

ákveða að hafa á borðum og ekki síður framkoma þeirra og viðmót. Voru nefnd mörg dæmi um það. 

En fleiri þættir skipta máli. Í nokkrum skólum hefur verið tekin upp sú tilhögun að umsjónarkennarar 
borða með nemendum sínum og hefur það gefið mjög góða raun. Þá kjósa sumir skólastjórar að 

vera viðstaddir á máltíðum og þótti það hafa góð áhrif. Dæmi eru um að skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri skipti með sér verkum um þetta. Einnig eru dæmi um að skólastjórar borði með 

nemendum í hádegi þegar því verður við komið. 

Að síðustu skal haldið til haga áhugaverðum niðurstöðum sem snerta daglega skólabyrjun og gætu 

haft þýðingu. Í viðtölum okkar kom í ljós að í nokkrum skólum hefur verið tekin upp sú tilhögun að 
opna skólana snemma á morgnana og leyfa nemendum að fara inn í stofur sínar. Einn skólanna 

opnar kl. 7.30, en aðrir síðar. Þar sem þessi tilhögun barst fyrst í tal þegar allmörg viðtöl voru að baki 

höfum við ekki yfirsýn um það hversu algengt þetta er en spurt var eftir þessu atriði í þeim viðtölum 

sem á eftir fóru. Athygli vakti hversu sammála starfsfólk skólanna er um hversu jákvæð reynsla væri af 

þessu fyrirkomulagi („Þetta hefur gengið ótrúlega vel … Miklu betur heldur en við höfðum þorað að 

vona“):  

 

Það er eitt sem að mér hefur fundist breyta heilmiklu … einhvern tímann voru krakkar settir í röð 
fyrir utan skólann áður en skólinn byrjaði ... þar skapaðist ægilegur hiti oft og æsingur og læti … 
Á morgnana þá opnum við húsið korteri áður en tíminn byrjar … nemendur mega fara inn … í 
kennslustofu og bíða eftir kennaranum. Þetta breytti alveg rosalega miklu. Þau spjalla saman, 
setjast inn í heimakrók, spila.  

Þetta byrjaði reyndar þannig að þegar maður hleypti inn á ganginn en ekki inn í stofu fyrst … 
fyrst héldu margir að þetta myndi aldrei ganga, yrði allt brjálað á göngunum, svo gekk þetta 
svona vel en það voru ofsalega margir á ganginum og þá var ákveðið að byrja að opna inn í 
stofur og það hefur gengið svona ljómandi vel. Krakkarnir koma í rólegheitum og enginn 
troðningur og enginn að bíða úti í kuldanum.  
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Í einum af þeim skólum sem hafa tekið upp þennan sið byrja allir skóladagar, þegar nemendur eru hjá 

umsjónarkennara, á frjálsum lestri. Börnin sem koma fyrr í skólann taka oft strax til við lesturinn:   

Það er opnað. Það eru ekki raðir fyrir utan ... tíu mínútum áður en hringt er inn er opnað og 
nemendur geta gengið inn í sína umsjónarstofu ... og sest þar ... alla leið inn í stofu ... verða að 
fara alla leið og mega ekki vera á göngunum ... þetta höfum við gert í þrjú ár ... fjögur ár ... ef 
umsjónarkennari er með bekkinn byrja þau á að lesa í rólegheitum ... þau eiga að lesa ... 
starfsmenn skólans eru á göngunum, ein, í hverri álmu og fylgjast með að allt sé í rólegheitum 
... teygjum oft á þessu korteri því þetta er svo notalegt.  

Stundum er leikin róleg tónlist á morgnana þegar nemendur eru að koma í skólann og skapar það líka 

skemmtilegan brag. 

Auðvelt er að sjá hvers vegna þessi tilhögun leggur af mörkum til þess að skapa góðan brag. Dagurinn 

byrjar með rólegum hætti, án árekstra og með eðlilegum og notalegum samskiptum. Nemendur þurfa 

ekki að bíða eftirlitslausir úti eða standa í röðum hvernig sem viðrar. Í viðtölunum kom fram að það 

hefði oft leitt til vandræða.  

Athygli vakti að þetta fyrirkomulag virðist ekki krefjast mikillar gæslu og ætti því ekki að vera mikið mál 

að hrinda því í framkvæmd. Einsýnt er að mæla með því að þessi tilhögun verði tekin upp sem víðast.  

4.6 Þáttur stjórnenda 
Ekki fer á milli mála að stjórnendur grunnskóla hafa mikil áhrif á skólabrag og starfsanda í 
skólum sínum (Cotton, 1990; Gaustad, 1992). Engu að síður kom hlutur þeirra ekki mikið við sögu í 

upplýsingaöflun okkar og er skýringin líkast til sú að annar aðalstjórnenda var viðstaddur flest viðtölin 

og í nokkrum tilvikum báðir. Í nokkrum viðtölum, einkum í fjölmennustu skólunum þar sem tekin voru 

tvö viðtöl, voru stjórnendur ekki viðstaddir annað viðtalið. Í þessum viðtölum kom framlag stjórnenda til 

umræðu og kom skýrt fram hversu miklu máli það skiptir. Í einu þessara viðtala var spurt um hvað það 

væri sem skapaði þann góða skólabrag sem einkenndi skólann:  

V1: Góðir yfirmenn.  
V2: Góður andi á meðal starfsmanna … góð samvinna … 
V3: Stjórnendur eru jákvæðir. Mjög góðir stjórnendur.  
Sp: Beita þeir sé beint í þessum agamálum? 
V1: Alveg hiklaust.  
V2: Og styðja mjög vel við kennara. Mjög gott að leita til þeirra. Þeir taka alltaf á málum finnst 
mér ef … ég hef þurft að leita til þeirra.  
V3: [Deildarstjóri á unglingastigi] er meira kannski í þessu. Mér finnst hún alveg ótrúlega vel að 
sér af því að hún fer í yngsta stigið og miðstigið líka.  
V4: Og [aðstoðarskólastjóri] … þær skipta þessu með sér. Þannig að þær halda algjörlega utan 
um sitt stig. Og það leita allir kennarar til þeirra. Þær hafa algjöra yfirsýn yfir það sem er í gangi. 
Sp: Það eru opnar dyr hjá þeim?  
V1: Alltaf.  
V2: Mjög vel opnar. (Úr viðtali við starfsfólk í fjölmennum skóla)  

Á undanförnum árum hefur millistjórnendum fjölgað mjög í skólum, ekki síst í fjölmennu skólunum. 

Þeir eru gjarnan stjórnendur á ákveðnu aldursstigi og því þarf ekki að koma á óvart að þeir eru oftast 

þeir aðilar sem kennarar snúa sér fyrst til ef þeir lenda í erfiðleikum með nemendur, enda oft eitt af 

þeirra hlutverkum að vinna í slíkum málum. Í mörgum skólum koma skólastjóri og aðstoðarskólastjóri 

fyrst og fremst að alvarlegustu málunum. Frá þessu voru nokkrar áhugaverðar undantekningar þar 
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sem aðalstjórnendur beita sér með óvenju virkum hætti í að taka á agavanda. Skólastjórinn í 

einum af þessum skólum lýsti þessum afskiptum með svofelldum hætti í viðtali: 

Það á enginn kennari í þessum skóla að vera í vandræðum með aga inni í sínum bekk. Af 
hverju? Vegna þess að þegar að nemandi … er að valda þér vandræðum … þá talar þú við 
hann. Þú getur gert það á mánudegi. Ef hann [veldur þér vandræðum] líka á þriðjudegi, þá talar 
þú við foreldra hans. Á miðvikudegi ertu laus við hann. Af hverju? Af því að reglurnar eru þannig 
að þú lætur bara skólastjórann ná í hann á miðvikudegi og þá ert þú búinn að fría þig því að 
þurfa að standa í „debatti“ við einstakling sem er að trufla þig í þínu starfi. Það eru skýr fyrirmæli 
hér í þessum skóla að þú ert ráðinn til að kenna ... Þeir kennarar sem eru í agavandamálum inni 
í bekk hjá okkur eru kennararnir sem hafa ekki losað sig við vandamálið…  

Í samræðum við starfsfólk skólans, þar sem skólastjóri var ekki viðstaddur, komu fram mjög jákvæð 

viðhorf til þess hvernig hann beitti sér í þessum málum. Þessi tilhögun mæltist þó ekki alls staðar jafn 

vel fyrir þar sem margir skilgreindu hegðunarvanda sem samskiptamál milli kennara og nemenda sem 

yrði að vera leystur milli þeirra en ekki af stjórnanda. 

Í öðrum skóla voru skólastjóri og aðstoðarskólastjóri einnig mjög virkir í að taka á agamálum og hvöttu 

kennara eindregið til að senda til sín nemendur sem væru að valda þeim erfiðleikum.  

V1 (aðstoðarskólastjóri): Það fyrsta sem ég tók eftir þegar ég kom hingað það var samstaða 
meðal kennara með að halda góðum aga og mér leist mjög vel á það og hef reynt að fylgja því 
eftir og var raunar vön því í mínum gamla skóla ... Ef það er agi þá líður börnunum vel. Við 
höfum líka reynt að hvetja kennarana til að senda nemendur til okkar ef þeir eru með frávik í 
hegðun ... og senda þá til okkar og við reynum að taka á því af festu ...  
V2 (skólastjóri): „Móttóið“ hjá okkur er að kennari fái frið til að vinna sína vinnu. Það er númer 
eitt, tvö og þrjú og eins og [aðstoðarskólastjórinn] sagði þá segjum við kennurunum að senda 
börnin til okkar ef þau eru að trufla og ... mér finnst mikið atriði að mér finnst kennararnir 
umgangast nemendur af virðingu ... mér finnst það geypilega mikið atriði. 

Áhugavert er að þessir stjórnendur nefna vellíðan og virðingu um leið og þeir ræða mikilvægi 
góðs aga. Þessir sömu stjórnendur höfðu raunar sérstakan hátt á að tilkynna foreldrum um vandann, 

þ.e. þeir létu nemendur sjálfa tilkynna foreldrum sínum vandann:  

Krakkarnir hringja sjálfir heim... í einstaka tilvikum reyna foreldrar að verja ... Yfirleitt er þessu 
tekið vel ... Hefur gríðarlega góð áhrif vegna þess að það eru foreldrarnir sem skamma 
krakkana en ekki við stjórnendurnir ... þannig að krakkarnir fara ekki út með neikvæða skoðun á 
okkur ... þau geta heldur ekki breytt sögunni ... þau segja sannleikann þegar þau eru fyrir 
framan okkur. 

Þessi aðferð er umhugsunarverð. Rök stjórnendanna fyrir þessari tilhögun voru þau að aðeins yrði til 

ein saga af hverju máli og eins fælist í þessu að ábyrgð á málinu væri færð til foreldranna. Haft var 

fyrir satt að nemendur vildu ógjarnan lenda í þessari aðstöðu tvisvar og því hefði þetta fyrirbyggjandi 

áhrif. Eins losaði þetta stjórnendur undan því leiðinlega hlutverki að vera sá sem „skammaði“ barnið. 

Þeir ættu því auðveldara en ella með að ræða málin við barnið.   

Báðir þessir stjórnendur lögðu áherslu á að vera sýnilegir. Þeir skipta m.a. með sér verkum varðandi 

eftirlit í mötuneyti. Aðstoðarskólastjóri er viðstaddur þegar yngri börnin matast og skólastjóri fylgist 

með þegar unglingarnir borða. Aðstoðarskólastjórinn hefur um langt árabil haft það fyrir venju að 

kenna nokkra tíma í fyrsta bekk skólans og notar hann þá tíma til að kenna lífsleikni. Aðspurður 

tilgreindi aðstoðarskólastjórinn eftirfarandi rök fyrir þessu fyrirkomulagi:   
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Ég þekki nemendur mjög vel og þau mig líka frá fyrsta degi og flest í gegnum alla 
skólagönguna. Samskipti öll verða eðlilegri – þau eiga auðveldara með að tjá sig um alla hluti 
við mig. Vandamál verða auðleysanlegri … verða jafnvel ekki til. Viðtöl öll verða markvissari – 
ég vitna í þau verkefni sem ég nota við kennslu. (Samskipti í tölvupósti) 

Þá nefndi aðstoðarskólastjórinn að þessi kynni hefðu þýðingu varðandi samskipti við foreldra þar sem 

hún byggi að kynnum sínum við börnin og kæmi það sér sérstaklega vel þegar um nemendur með 

einhver frávik væri að ræða. 

Skólastjórar fara ýmsar leiðir til að mynda og viðhalda góðum tengslum við nemendur. Tekin 

skulu tvö dæmi. 

Annar heldur vikulega fundi með öllum nemendum í þremur elstu árgöngum skólans þar sem 

hann ræðir við þá og brýtur mál til mergjar með þeim, ræðir við þá um samskipti eða mál sem eru 

ofarlega á baugi hverju sinni. Þessum samkomum tengjast einnig gestakomur. Fyrrverandi nemendur 

skólans koma í heimsókn og einnig má nefna tónlistarflutning og annan listflutning. Þessi skólastjóri 

býður elstu nemendum skólans einnig að taka þátt í frjálsri söngstund í hádeginu tvisvar í viku og 

hefur um helmingur nemenda á þessu aldursstigi tekið þátt að jafnaði.  

Í þessum skóla eru samkomur á sal á hverjum föstudegi þar sem bekkjardeildir skiptast á um að vera 

með dagskrá. Foreldrum er boðið að fylgjast með. Skólastjórnendur eru viðstaddir þessar dagskrár, 

ávarpa gesti í upphafi og stjórna söng í lokin.  

Hinn skólastjórinn, sem tekið er dæmi af, hefur það fyrir venju að líta við á öllum starfsstöðvum 

skólans í upphafi dags og borðar einnig með nemendum í hádeginu ef því verður við komið. 

Skólastjórinn leggur áherslu á að nemendur eigi greiðan aðgang að sér á skrifstofu þegar þeir vilja og 

eru slíkir fundir látnir hafa forgang fram yfir flest önnur verkefni. Skólastjórinn heldur samráðsfundi 

með öllum námshópum tvisvar á hvorri önn. Á þeim fundum eru rædd ýmis mál sem varða skipulag 

skólastarfsins og annað það sem nemendum og starfsfólki finnst mikilvægt, bæði það sem gott þykir 

og einnig það sem betur má fara.  

Á milli samráðsfunda hanga einnig uppi í stofum nemenda svokallaðir „velgengnisóskalistar“ en þar 

geta nemendur skráð hugmyndir sínar eða óskir um kaup á einhverju sem þeim finnst að ætti að vera 

til í skólanum. Þessir listar eru síðan ræddir á samráðsfundum og ef skólinn hefur getað sparað það 

fjarmagn sem ætlað var til viðgerða vegna skemmda eða slæmrar umgengi er hægt að ráðstafa því í 

samræmi við óskir nemenda. Mat starfsmanna var að nemendur tækju þetta hlutverk mjög hátíðlega. 

Ekki var ráðrúm til að ganga skipulega eftir því með hvaða hætti aðalstjórnendur tóku á málum sem 

vísað er til þeirra. Eins og fram kom í kaflanum um fyrstu viðbrögð eru dæmi um að nemandi sé látinn 

fylla út eyðublað, áður en hann fer á fund skólastjóra, þar sem hann svarar spurningum um þau atvik 

eða samskipti sem leitt hafa til þess að hann er sendur til hans. Var þessi skýrslugerð talin hafa gefið 

góða raun. Áhugavert hlýtur að vera að kanna með hvaða hætti stjórnendur taka á málum erfiðra 

nemenda og hvaða aðferðir séu þar farsælastar. Þegar máli nemanda hefur verið vísað til 

aðalstjórnanda er það komið á ákveðið áhættustig, ef svo má að orði komast, og því mikilvægt að það 

leysist með sem farsælustum hætti. Hér hlýtur athygli einnig að beinast að því með hvaða hætti 
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stjórnendur eru búnir undir að takast á við erfið mál nemenda, eða hvar þeir geta leitað sér handleiðslu 

eða ráðgjafar. 

4.7 Heildstæðar nálganir: PBS, uppbyggingarstefnan og 
Olweusarverkefnið 
Í mörgum skólum borgarinnar hefur verið tekin ákvörðun um að styðjast við heildstæða nálgun (e. 
schoolwide system) til að bæta hegðun og samskipti. Þrjú slík kerfi komu við sögu í viðræðum 

okkar: PBS (Positive Behaviour Support), uppbyggingastefnan (Restitution) og Olweusa-
rverkefnið. 

PBS-nálgunin var á síðasta skólaári notuð í fjórum skólum. PBS byggist á hugmyndafræði 

atferlisstefnunnar þar sem  

… væntingar um hegðun eru gerðar mjög skýrar og aðgengilegar. Þannig er útskýrt 
nákvæmlega til hvers er ætlast, kennt og stutt við æskilega hegðun. Enn fremur er talið 
mikilvægt að hafa skýrar og fyrirsjáanlegar aðgerðir í kjölfar óæskilegrar hegðunar. (PBS-
stýrihópur, 2005, bls. 1).6 

Frumkvæði að innleiðingu PBS kemur frá sálfræðingum Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur sem kynntust 

því við Oregonháskólann í Bandaríkjunum. Eftir flutning sálfræðiþjónustunnar til þjónustumið-

stöðvanna var Þjónustumiðstöð Breiðholts, eins og fram hefur komið, ætlað sérstakt forystuhlutverk 

við þróun úrræða sem tengjast hegðunarvandamálum og ráðgjöf um úrlausn þeirra. Starfsfólk 

Þjónustumiðstöðvarinnar hefur ákveðið að leggja áherslu á PBS kerfið, enda sýni endurteknar 

rannsóknir í ýmsum löndum fram á ótvíræðan árangur aðferðarinnar. Er nú unnið skipulega að því að 

kynna hana og hafa margir sýnt áhuga á þátttöku. 

Í stórum dráttum byggir PBS á því að skólasamfélagið setur skýrar reglur um æskilega hegðun, bæði 

almennar reglur og reglur sem gilda við mismunandi aðstæður. Áhersla er lögð á að allir starfsmenn 

skólans komi að þessu verki. Jafnframt eru settar skýrar reglur um afleiðingar óæskilegrar hegðunar 

(sjá einnig á bls. 45) og aðgerðir starfsfólks við að styrkja jákvæða hegðun samræmdar eftir því sem 

unnt er. Nemendum eru kenndar þær reglur sem ákveðnar hafa verið og sýnileg umbun notuð til að 

styrkja æskilega hegðun (hrósmiðar, verðlaunapeningar). Áhersla er lögð á stöðuga gagnasöfnun sem 

m.a. er notuð til að leggja mat á árangur (Ingunnarskóli, 2006).7  

Árið 2003 tók starfsfólk Ingunnarskóla og Fellaskóla ákvörðun um að byggja á þessari nálgun en 

áætlað er að þrjú til fimm ár taki að innleiða kerfið (PBS-stýrihópur, 2005, bls. 2). Starfsmenn 

Ingunnarskóla sem við var rætt voru flestir á einu máli um að góð reynsla væri af þessu fengin og full 

samstaða um það meðal starfsmanna, einkum á yngsta- og miðstigi. Í Fellaskóla voru viðhorf heldur 

blendnari og samstaðan minni.  

Aðrir skólar voru skemmra á veg komnir við innleiðingu PBS og því ekki lögð áhersla á að afla 

upplýsinga um hvernig til hefði tekist. Áhugi á PBS virðist víða mikill og ásókn í að bætast í hópinn. 
                                                 
6 Um PBS, sjá nánar á heimasíðu verkefnisins, á þessari slóð: http://starfsfolk.khi.is/ingvar/agi/verkefni.htm 
7 Ítarlegar lýsingar á þessum aðferðum er að finna t.d. á vefsetrinu Positive Behavioural Interventions & Supports (National 
Technical Assistance Center on Positive Behavioral Interventions and Supports, 2006). 
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Skólaárið 2006–2007 munu tveir til þrír skólar bætast við í hóp þeirra skóla sem nýta kerfið og verða 

þá alls sjö til átta grunnskólar í þessum hópi.  

Í a.m.k. þremur skólum borgarinnar hefur verið sótt til uppbyggingarstefnunnar (Restitution) en henni 

er svo lýst á heimasíðu eins þeirra: 

Uppbyggingarstefna (Restitution) … er hugmyndakerfi sem í felst bæði aðferð og stefnumörkun 
skóla til bættra samskipta. Meginatriðið er að kenna börnum og unglingum sjálfsaga og 
sjálfsstjórn. Höfundur uppbyggingarstefnunnar er Diane Chelsom Gossen frá Saskatoon í 
Kanada. Hún er félagi í alþjóðasamtökum um hagnýtingu sjálfsstjórnarkenningar, skammstafað 
IAACT (International Association of Applied Control Theory). Uppbyggingarstefna Diane 
Gossen hagnýtir sér m.a. þessa sjálfsstjórnarkenningu í hugvísindum en skilgreining á kenning-
unni er á vefsíðu IAACT-samtakanna og er á þessa leið: „Sjálfsstjórnarkenning er kenning um 
það hvað stýrir mannlegri hegðun. Hún kemur með vísindalega útskýringu á innri áhugahvöt. 
Hún hjálpar okkur að skilja það, hvernig manneskjan leitast stöðugt við í ákveðnum tilgangi og á 
mörgum vitundarstigum, að ná markmiðum sínum og fullnægja þörfum sínum í síbreytilegu 
umhverfi“. (Foldaskóli, 2006) 

Foldaskóli var lengi forystuskóli á þessu sviði en eitthvað virðist hafa dregið úr samstöðu um að vinna 

eftir þessum hugmyndum. Uppbyggingarstefnan er á hinn bóginn lögð til grundvallar starfi Brúarskóla, 

sérskóla fyrir börn með hegðunarvandkvæði (Brúarskóli, 2006, sjá bls. 87). Uppbyggingarstefnan 

hefur verið kynnt í fleiri skólum í Reykjavík en hefur ekki náð að festa rætur. Nokkrir skólar utan 

Reykjavíkur hafa á hinn bóginn tekið uppbyggingarstefnuna upp á sína arma, m.a. Álftanesskóli 

(Álftanesskóli, 2006). 

Þriðja heildstæða nálgunin sem kom við sögu er Olweusarverkefnið gegn einelti og andfélagslegu 
atferli sem er samstarfsverkefni Menntamálaráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga, 

Kennarasambands Íslands og Heimilis og skóla með stuðningi Kennaraháskóla Íslands og 

Námsgagnastofnunar. Verkefnið beinist að því að (1) draga úr og koma í veg fyrir einelti í skóla og í 

grenndarsamfélaginu (2) koma í veg fyrir að einelti komi upp og að (3) efla vinatengsl í skólanum og 

(endur)skapa þær aðstæður svo að allir búi við öryggi og að þau sem eru lögð í einelti og gerendum 

líði betur í og utan skóla. 

Forsendur Olweusaráætlunarinnar eru aukin vitund og þátttaka hinna fullorðnu. Innleiðing 
eineltisáætlunarinnar tekur tvö skólaár. Starfsmenn skóla (og úr grenndarsamfélaginu) eru 
þátttakendur í umræðuhópum sem hittast reglulega, og tileinka sér þannig námsefni og aðferðir, 
viðamikil eineltiskönnun er lögð fyrir nemendur á hverju ári, bekkjarfundir eru haldnir reglulega, 
fastir foreldrafundir og einstaklingsbundnar aðgerðir í eineltismálum. Lykilatriði er að skapa 
skólabrag – og helst líka heimilisbrag – sem einkennist af hlýlegum og jákvæðum áhuga og alúð 
hinna fullorðnu og ákveðnum römmum við óviðunandi atferli. Jafnframt er beitt staðföstum 
viðurlögum sem hvorki eru líkamleg né niðurlægjandi, brjóti nemandi reglur. Hinir fullorðnu komi 
fram af myndugleik og sýni skilyrðislausa ábyrgð. (Olweusarverkefnið gegn einelti, 2006) 

Tuttugu skólar í Reykjavík taka eða hafa tekið þátt í Olweusarverkefninu og var það mat margra að 

það hefði haft mjög jákvæð áhrif á skólabrag. 

4.8 Hvaða máli skipta kennsluhættir? 
Eins og fram kom hér að framan, þar sem greint var frá helstu niðurstöðum varðandi skýringar 

viðmælenda á hegðunarvanda, töldu viðmælendur úr hópi kennara yfirleitt ekki að kennsluhættir væru 
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þar mikilvægur skýringarþáttur. Þetta kom glöggt fram í svörum við spurningalistanum þar sem aðeins 

16% svarenda töldu að rekja mætti agavanda til einhæfra kennsluhátta. 

Kennsluhætti bar ekki oft á góma í viðtölunum. Í þeim fáu tilvikum sem þeir voru gerðir að 

umtalsefni komu engu að síður fram mjög áhugaverð sjónarmið, oftast í þá veru að þeir skiptu miklu 

máli. Gefin verða fáein dæmi um þetta. 

Kennari á unglingastigi sagði:  

Ég held við ættum líka að „fókusa“ á kennsluaðferðirnar okkar – vil meina að það hljóti að vera 
hægt að mæta fleirum ef við förum meira út í fjölbreyttara … og meiri einstaklingsmiðun ... þá 
geta þau lært svolítíð á eigin forsendum og eftir eigin áhugahvöt. Á yngsta stiginu er þetta oft 
orðið meira einstaklingsmiðað og þá er spurning hvort reynslan hafi sýnt okkur að það breyti. Ég 
veit það ekki. Við erum ekki búin að gera neina sérstaka úttekt á því.  

Í nokkrum, en fáum viðtölum, nefndu kennarar að breytingar á kennsluháttum hefðu leitt til 
jákvæðra breytinga á hegðun nemenda. Eftirfarandi viðhorf komu fram í viðtali við kennara í einum 

skólanna þegar spurt var um hugsanlegt samhengi kennsluhátta og agavandamála: 

V1: Ekki spurning.  
V2: Ég sé gjörbreytingu á miðstigi. Breyttum kennsluháttum … 
Sp: … hvaða breytingar voruð þið að gera á kennsluháttum? 
V2: Þá vorum við meira með einstaklingsmiðað nám. Tókum aðeins stærri verkefni þannig að 
hver og einn í rauninni gat unnið verkefnið út frá eigin forsendum. Og þá sáum við agamálin 
eins og flugu út um gluggann … Nei, ég segi það ekki alveg en við sáum mikinn mun.   

Nokkrir lögðu áherslu á teymisstarf í þessari umræðu. Viðmælendur í skólum sem lögðu áherslu á 

samkennslu árganga8 og samábyrgð kennara á nemendahópnum töldu slík kerfi vera til bóta fyrir bæði 

kennara og nemendur.  

Ég held að þetta opna kerfi hjá okkur sé líka svo frábært að því leytinu að ef það er einn eða 
annar búinn að sprengja kennarann þá getur hann bara skipt … Við komum allar að kennslu 
allra á svæðinu … Ef það kemur upp vandamál þá erum við allar að kljást við það í staðinn fyrir 
að sitja uppi með það einn. Meiri stuðningur af samstarfsfólkinu.  

Það kemur ekki upp sami vandi hér og kannski víða annars staðar því hér er þetta 
samvinnuverkefni þannig að kennarar eru ekki í lokaðri stofu og svo þegar eitthvað kemur upp á 
þá þarf að reka barnið út. Þetta er samvinnuverkefni svo það gerist ekki.  

Við greiningu á svörum við spurningalista kom fram að skólastjórar höfðu aðra skoðun á þýðingu 
kennsluhátta og litu fremur til þeirra en kennararnir. Þessi mál bar oftast á góma í tengslum við 

nemendur á unglingastigi sem ekki finna sig í því mikla bóknámi sem þar er oftast í fyrirrúmi. Margir 

bentu á mikilvægi þess að koma betur til móts við þennan hóp:  

Við erum að skoða kennsluhætti á unglingastigi … áherslur … viljum sjá meiri sveigjanleika og 
fjölbreytni á unglingastiginu … erum búin að setja upp líkamsræktarstöð í skólanum … Það eru 
nokkrir strákar, t.d. í 8. bekk sem eru ofboðslega erfiðir. Þeir eru farnir að æfa þarna og fá að 
vera þarna oftar en margir aðrir. Við þurfum að gera miklu meira af þessu. Við erum með 
aðstöðu hérna við hliðina fyrir hljómsveitir … þar eru þeir að æfa … Þeir finna sig þá í þessu 
innan skólans … og vonandi fer Listasmiðjan að koma. Við þurfum að gera miklu meira af þessu 
að leyfa þeim sem ekki finna sig í þessu bóklega að vera bara miklu meira í list- og 
verkgreinum.  

                                                 
8 Sjá t.d. upplýsingar um þróunarverkefni í Ingunnarskóla: ingunnarskoli.is 
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Annar skólastjóri tók í svipaðan streng: 

… ég er í þeim hópi sem að horfir hreinlega með hryllingi til þess að allir skyldu vera stilltir í 
nákvæmlega sama farið … Aðalnámskráin steypir okkur svolítið í þetta. List- og verkgreinar 
eiga undir högg að sækja og þetta höfum við oft talað um. Og við vitum náttúrlega vel sem 
höfum verið lengi í skólakerfinu af hverju þetta stafar, það er miklu ódýrara að hafa skarann á 
bókinni heldur en að efla véla- og tækjakost sem oft þarf í list- og verkmenntagreinum. Þetta er 
fyrst og fremst skýringin held ég. Þarna þarf að koma eitthvað meira til svo þetta sé ekki svona 
ægilega einsleitt að allir séu hafðir á bók. Þarf að gefa fólki kost á að fara í gegnum grunnskóla 
með miklu stærri pakka í list- og verkmenntagreinum. 

Eins og sjá má af viðhorfum skólastjóranna hér að ofan horfa þeir mjög til list- og verkgreina. Dæmi 

eru um skóla þar sem ráðist hefur verið í átak til að auka vægi list- og verkgreina. Árangurinn hvað 

varðar hegðun og samskipti er athyglisverður:   

Við kennum meiri list- og verkgreinar en nokkur annar skóli í borginni, það er enginn annar skóli 
sem kennir jafn mikið í list- og verkgreinum … Þegar við fórum yfir í það þá fannst mér agamál 
minnka til muna … Þegar við fengum allar þessar stofur þá bara ákváðum við að demba okkur í 
að kenna svona mikið list- og verkgreinar, mér finnst það skipta miklu máli ... Enda kemur það 
líka í ljós að … nemendur sem eiga við hegðunarerfiðleika að stríða … eru oft að „pluma“ sig 
rosalega vel í svona greinum.  

Öflug list- og verkgreinakennsla getur haft mikla þýðingu eins og sjá má af viðhorfum tveggja 

stjórnenda í einum skólanna til framlags smíðakennarans: 

V1: Ég held að hluti af því hvað gengur ágætlega hérna sé verklega kennslan hérna. Til dæmis 
smíðastofan … 
V2: Stórkostlegur smíðakennari … 
V1: Þau eiga að koma með hugmyndir og þróa það þannig að það er sköpunargleði líka hjá 
krökkunum. Og ekki bara smíði heldur alls konar. Og það er svo mikil ánægja þarna og iðni. Ég 
held að það leysist þar alveg haugur af vandamálum.  

Áhugaverð eru einnig nokkur dæmi um einstaklingsmiðuð úrræði:  

En eins og t.d. [ákveðinn nemandi] … hann er snillingur í höndunum og fær að vera 
aðstoðarkennari hjá smíðakennaranum í sex tíma á viku, [annar nemandi] hann verður 
örugglega fatahönnuður þó hann geti ekki einbeitt sér neitt … hann er farinn að hjálpa 
[textílkennaranum] tvo tíma á viku.  

Dæmin hér að ofan tengjast flest nemendum sem standa höllum fæti í bóknámi. En einnig voru nefnd 

dæmi um hegðunarvandkvæði tengd bráðgerum nemendum sem voru erfiðir vegna þess að þeir 

fengu ekki viðfangsefni við hæfi: 

Við mætum þessum krökkum oft ekki rétt. Ég er alveg með það á hreinu. Fullt af þessum 
börnum mætum við á engan hátt rétt í skólanum. Við erum með strák hjá okkur sem er 
einhverjum ljósárum á undan jafnöldrum sínum og ég geri mér fyllilega grein fyrir því að við 
mætum honum ekki sem skyldi. Og fyrir vikið verður aðeins leiði. Hann verður hortugri … Við 
verðum eiginlega stundum að játa það að við gerum ekki allt rétt.  

Eins og fram hefur komið voru margir viðmælendur þeirrar skoðunar að yngstu nemendurnir væru 

erfiðari nú en áður. Spyrja má hvort þetta tengist kennsluháttum með einhverjum hætti, m.a. í ljósi 

þess að skóladagur yngsta fólksins hefur lengst mikið á undanförnum árum. Kennarar töldu yfirleitt að 

skýringa væri að leita í heimilisaðstæðum og breyttum uppeldisháttum. Í nokkrum tilvikum var vikið að 

kennsluháttum, t.d. ónógri hreyfingu eða að leikir skipuðu ekki nægilega stóran sess í náminu.  
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En af því að þú varst að tala um agavandamál og hvernig við getum brugðist við þeim 
innanhúss að þá held ég … sem þú komst aðeins inn á áðan … að ég held að sum börn ættu 
að vera í íþróttatíma, sum börn ættu bara að vera í smíði daglega eða búa til einhverjar vélar. 
Ég held að yngsta stigið ætti að vera að leika sér á hverjum einasta degi. Það er fullt af börnum 
sem þurfa það.  

Einn skólastjóranna tók mjög djúpt í árinni um mikilvægi hreyfingar og léttleika í skólastarfinu:  

Hver segir að þessi skóladagur þurfi að vera jafn brjálæðislega vitlaus og hann er ... við erum 
búin að bæta við þremur árum ... Hvað gerðum við þessi þrjú ár ... getum við ekki aðeins slakað 
á og sagt að yfir daginn hef ég tíma til að gera miklu meira en áður og ef ég bara brýt það upp 
með hreyfingu og léttleika ... öllum líður betur og við komum miklu meiru í verk ...  

Þetta samhengi kennsluhátta og hegðunarvandamála er einn af þeim fjölmörgu þáttum sem ástæða 

væri til að rannsaka betur. 

4.9 Samskipti við foreldra 
Ekki þarf að fjölyrða um mikilvægi samstarfs milli foreldra og skóla. Skólastjóri einn lýsti því svo: „Allir 

hafa sitt hlutverk, nemandinn, skólinn og foreldrarnir og sérfræðingarnir. Ef einn hlekkurinn klikkar þá 

náum við ekki árangri ... Ef við náum ekki samvinnu komumst við ekkert.“ Ekki er ætlunin að lýsa hér 

eðli þess samstarfs sem á sér stað milli foreldra og skóla, heldur að bregða upp mynd af því hvernig 

viðmælendur í rýnihópunum svöruðu því til hvernig samstarf við foreldra gengi almennt, og ekki síst 

hvernig það gengi við foreldra barna með hegðunarvandkvæði. Þrenns konar viðhorf komu fram þegar 

rætt var um samstarf skóla við foreldra. Í fyrsta lagi var það langstærsti hópurinn sem taldi að 
samstarf við foreldra gengi almennt séð vel, en þó misvel í erfiðum einstaklingsmálum. Eftirfarandi 

dæmi um samstarf lýsa erfiðleikum sem geta komið upp í samstarfi heimila og skóla. 

Samskipti við foreldra ganga yfirleitt ágætlega en það er eitt og eitt vandræðamál og þá er 
erfiðara að leysa það. Vorum til dæmis með dreng sem var óhæfur til að fara í danstíma og jós 
fúkyrðum yfir danskennarann og hótaði að lemja kennarann. Við ákváðum, ég og dans-
kennarinn, að vísa honum úr tíma í mánuð og hafa hann hjá mér í staðinn. Við hringjum til 
móður hans og hún samþykkir þetta. Svo hringir faðir hans í mig eftir þrjár vikur og var alveg 
snarvitlaus yfir því að við höfum tekið drenginn úr dansi. Þá hafði konan hans gleymt að segja 
honum það og nú er hann að skrifa okkur og hóta okkur stjórnsýslukæru ... Eplið og eikin. Svo 
kemur strákurinn til okkar og segir „þið voruð að brjóta lög, þið megið ekki taka mig úr dansi“.  

Samstarfið gengur oftast vel en það er misjafnt ... en stór hluti foreldra þessara barna [sem eiga 
við hegðunarvanda að glíma] er erfiður í samskiptum við okkur ... Það er kannski um helmingur 
þeirra ... Oft er um að ræða að foreldrarnir standa ekki undir þessu þó þeir vilji börnunum það 
besta en vinna samt ekki með okkur. 

Í annan stað voru viðmælendur í nokkrum skólum sem höfðu ekkert nema jákvætt um 
foreldrasamstarf að segja og voru ánægðir með það. Þar var sagt að traust ríkti milli foreldra og 

skóla, foreldrar væru almennt samstarfsfúsir. „Við höfum haft góða foreldrahópa sem eru velviljaðir 

skólanum og átt gott samstarf við foreldrafélagið.“ Almennt var talið í þessum skólum að ef nemendum 

liði vel þá væru foreldrar ánægðir og því gengi allt samstarf við foreldrana vel. Eftirfarandi tilvitnun lýsir 

einnig þessu jákvæða samstarfi. 

Foreldrasamstarf er ekki vandamál. Ef þarf að hringja heim og tala við foreldra þá ganga þeir í 
málin og ræða við börnin sín ... Ef þetta eru börn með erfiða hegðun og framkomu þá er þetta 
yfirleitt eitthvað sem foreldrarnir vita nákvæmlega af og þeir eru að glíma við heima líka … 
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Foreldrar koma hérna mikið. Við erum að fá 60–80 manns í föstudagssamveruna okkar á 
föstudögum.  

Í þriðja lagi var það sjónarmið ríkjandi í nokkrum skólum að foreldrasamstarf væri oft á tíðum erfitt 
þar sem foreldrar treystu ekki skólanum og að foreldrahópurinn væri kröfuharður. Dæmi væru 

um að foreldrar flyttust úr hverfi vegna neikvæðra viðhorfa gagnvart skólanum. Eftirfarandi tilvitnanir 

eru dæmi um lýsingar á foreldrasamstarfi þegar fundarmenn voru spurðir hvernig foreldrasamstarfið 

gengi almennt. 

Við reynum að hafa það alveg hreint eins og hægt er en það má segja að það er oft þungur 
róður. Það er eins og foreldrar geri sér ekki grein fyrir hvernig ástandið er þó þetta sé hið besta 
fólk ... Skilur ekki að barnið hegði sér svona í skólanum af því að það gerir það ekki heima ... Ef 
það ætti að breyta einhverju þá ætti að breyta lögum, hætta með skólaskyldu og vera með 
fræðsluskyldu ... Þá verða foreldrar trúlega ábyrgari. Það eru allt of margir foreldrar sem við 
lendum í og þeir trúa okkur svo illa einhvern veginn. 

Þetta með virðingarleysið og kröfurnar, þetta finnst mér vera endurspeglun einhverra foreldra ... 
Foreldrasamstarf er svolítið bundið við bekkina hérna. Það er stundum eins og foreldrar hafi 
komið sér saman um að eitthvað sé ekki nógu gott. ... Það hefur komið upp.  

Í nokkrum tilvikum var nefnt að foreldrar lokuðu augum sínum gagnvart slæmri hegðun barna sinna í 

skólanum þar sem þessi vandi væri e.t.v. ekki á heimlinu eins og annað dæmið hér að ofan sýnir. 

Einnig var viðmælendum tíðrætt um að börn væru í of miklum mæli eftirlitslaus þar sem foreldrar gæfu 

sér ekki þann tíma sem þyrfti til að sinna þeim. 

Þá voru dæmi um að samstarf hefði gengið illa vegna þess að nemandinn hafði veikt bakland. Nefna 

má veikindi foreldra, fátækt eða önnur félagsleg vandamál. Þá geta komið upp vandamál tengd 

tungumálakunnáttu: 

Svo eru tungumálaörðugleikar … við getum ekki rætt við alla foreldra … hér eru margir 
nemendur af erlendum uppruna … getum ekki alltaf kallað á túlk … vaxandi vandamál .. við 
kunnum ekki [öll erlendu málin sem foreldrarnir tala] … foreldrarnir margir tala ekki stakt orð í 
íslensku … er að reyna að útskýra málin … en foreldrarnir skilja mig ekki. 

Eins og fram kom þegar lýst var umfangi agavandamála í 3. kafla voru viðhorf til foreldra í þeim 

skólum sem ekki áttu við hegðunarvandamál að stríða undantekningarlaust góð. Eins áttu þessir 

skólar það sameiginlegt að lögð var mikil áhersla á að efla samskipti við foreldra. Niðurstöður 

rannsókna á skólum sem þykja skara fram úr sýna að þetta er einmitt eitt af megineinkennum þeirra 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1998).  

4.10 Til umhugsunar  
Í þessum kafla var gerð grein fyrir því hvernig starfsfólk skólanna tekur á og bregst við 

hegðunarvanda. Enda þótt nokkur munur sé á því milli skóla hvernig það er gert má greina ákveðnar 

meginlínur. Ástæða er til að árétta mikilvægi þess að fullkannað verði hvaða áhrif svokölluð 

punktakerfi, sem notuð eru í mörgum skólanna, hafa í raun á hegðun og samskipti.  

Í kaflanum var gerð grein fyrir ýmsum dæmum um starfshætti sem hafa jákvæð áhrif á skólabrag. 

Benda má á að nota þau sem nokkurs konar hugmyndalista fyrir gott skólastarf, þó hann sé hvergi 

nærri tæmandi. Áhersla var einnig lögð á jákvæð viðhorf til nemenda og samstöðu og samábyrgð 
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kennara, en auk þess á ýmsar útfærslur í skólastarfi. Ljóst er að viðburðir og viðfangsefni sem hafa 

jákvæð áhrif á skólabrag eru mun fleiri en okkur tókst að viða að í þessu verkefni sökum þess hve lítið 

ráðrúm gafst til að dvelja við hvern þátt í viðtölunum. Eins hefði verið áhugavert að eiga fyllri lýsingar á 

mörgum þeirra hugmynda sem reifaðar voru. Eftirsóknarvert hlýtur að vera að safna hugmyndum sem 

þessum með skipulegum hætti og miðla þeim sem best gefast á milli kennara og skóla. Er þess vænst 

að nokkur grunnur sé að því lagður með þessari skýrslu. 

Áríðandi er að fylgjast vel með þróun hegðunarveranna sem og reynslunni sem fæst af þeim 

heildstæðu nálgunum sem starfsfólk sumra skólanna er að þróa (t.d. PBS). Í þeim efnum er áríðandi 

að gera greinarmun á aðgerðum sem gripið er til þegar vandi kemur upp og þeim sem ákveðið er að 

viðhalda sem föstum lið í skólastarfi. Þáttur skólastjóra er einnig umhugsunarverður og hið sama má 

segja um framgöngu margra annarra starfsstétta sem við sögu koma. Má þar sérstaklega nefna 

deildarstjóra og námsráðgjafa, en ólík aðkoma þeirra síðarnefndu er umhugsunarverð. Þá má brýna 

skólafólk til að huga vel að samhengi kennsluhátta og hegðunar nemenda og hvetja til þess að það 

verði athugað betur.  
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5 Glíman við erfiðustu málin 
Fátt reynir meira á starfsfólk skólanna en þegar það stendur ráðþrota frammi fyrir samskipta- eða 

hegðunarvanda barns sem ekki tekst að leysa. Viðræður okkar við starfsfólkið þegar þessi mál bar á 

góma voru oft þrúgandi. Þau virðast hvíla eins og mara á starfsfólkinu í sumum skólum og fylla það 

ráðleysi og vonleysi.   

Rætt var um börn með alvarlegar geðraskanir, sem sögð voru sjálfum sér og öðrum hættuleg, 

árásargjörn börn, „stjórnlaus í tali og aðgerðum“ sem legðu jafnvel hendur á skólasystkini sín og 

starfsfólk, tækju bræðiköst, fleygðu búnaði og húsgögnum, spörkuðu, bitu eða klóruðu. Ekki liggja fyrir 

nákvæmar upplýsingar um fjölda þessara barna, en um þrjátíu til fimmtíu börn gæti verið að ræða. Þá 

geta nemendur, einkum unglingar, sem leiðst hafa út í afbrot eða vímuefnaneyslu verið starfsfólki 

skólanna mjög erfiðir. 

Eftirfarandi tilvitnun endurspeglar vel þær miklu áhyggjur sem starfsfólkið hefur af þessum 
málum: 

Það er ekkert gott að labba út úr skóla sem skólastjóri í Reykjavík í dag. Búa við það vandamál 
að vera með jafnalvarlega veika einstaklinga og raun ber vitni hér innandyra. Það er ekki gott 
hlutskipti. Þetta er hlutskipti sem við eigum hvorki að bjóða skólastjórum upp á né þeim 
einstaklingum sem um ræðir. Þarna erum við að bregðast og við verðum að fara að viðurkenna 
það. Öðruvísi lögum við ekki þetta vandamál. 

Oft voru notuð stór og jafnvel sláandi orð þegar málefni allra erfiðustu barnanna, barna með alvarlegar 

geðraskanir, bar á góma. Rætt var um að þessir einstaklingar héldu starfsfólki og nemendum í 
gíslingu eða í hershöndum:  

Þetta eru einstaklingar sem að jafnvel halda bekkjarfélögum og jafnvel heilu árgöngunum í 
gíslingu. Og skólinn hefur afskaplega takmörkuð úrræði til að taka á þessum málum. Það er 
búið að loka sérdeildunum og sérskólarnir eru yfirfullir og ásetnir. Það er nánast ekki hægt að 
vísa nemendum úr skóla. Það er ekkert sem tekur við. Þannig að þessi litli hópur … veldur 
gríðarlegu álagi, ekki bara á kennara heldur á samnemendur sína líka þar sem að fólk situr uppi 
með tvo, þrjá í árgangi alla sína skólatíð, í tíu ár. Allir skíthræddir við þá og þeir eru eins og þeir 
hertaki bekkinn. 

Jafnvel eitt barn getur valdið vandræðum sem starfsfólkið skynjar yfirþyrmandi, eins og sjá má af 

þessari tilvitnun: 

Ég er sammála því að almennt í heildina eigum við ekki við stór hegðunarvandamál … en það 
koma upp mjög erfið mál ... því hefur brunnið mjög á okkur í vetur úrræðaleysið í þessum erfiðu 
málum ... Við lýsum okkur ráðþrota í einu tilfelli … Mér verður eiginlega hálf ómótt þegar ég 
hugsa um það sem koma skal. Vegna þess að þessi nemandi er – hann heldur einhvern veginn 
skólanum í hershöndum. Maður er eiginlega hálf feginn þegar hann er ekki í skólanum. Þó að 
maður sjái hann ekki. Það fer einhvern veginn allt af stað. Allir í húsinu eru einhvern veginn hálf 
stressaðir … Skólaliðarnir voru hræddir við hann. Stuðningsfulltrúarnir voru hræddir við hann. 
Ég var hrædd við hann þegar hann beit og klóraði og það sá á okkur öllum. Maður er 
dauðhræddur um öll hin börnin sem eru nálægt.  

Í nokkrum viðtölum ræddu viðmælendur áhyggjur sínar af áhrifum erfiðustu barnanna á önnur 
börn („snjóboltaáhrif“) og að glíman við þessi börn færði til mörk: 
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Þessi hópur [með geðræn vandamál] veldur gríðarlegu álagi ekki bara á kennara heldur á 
samnemendur sína. Þó þessi hópur sé ekki stór þá hefur hann gríðarleg áhrif, til dæmis á þá 
nemendur sem eru óþekkir og ófyrirleitnir og þeir spila með í þessu umhverfi sem skapast innan 
um þessa veiku einstaklinga ... Það fór t.d. einn nemandi í [annan skóla] fyrir mánuði. Þá segja 
þeir sem vinna úti að leikir barnanna hafi gjörbreyst á allri skólalóðinni ... Allt orðið afslappaðra. 
Það sogast á eftir þeim nemendur sem við myndum halda réttu megin við strikið ef við fengjum 
frið fyrir nemendum sem eru veikir … þegar nemendur hafa þessar neikvæðu fyrirmyndir þá 
koma þau með. 

Mat margra er að mikil umsýsla í kringum erfiðustu börnin, sem ekki skilar neinum árangri, bitni 
á þjónustu við önnur börn með sérþarfir:   

… fyrsta skrefið er að það þarf að mæta þörfum þeirra einstaklinga sem eru veikir í dag. Þeir 
einstaklingar eiga ekkert heima í skólanum. Þeir einstaklingar eru að taka upp mikið í skólanum 
af þeim starfskröftum og því afli sem þar er sem gæti nýst heildinni mun betur. Starfsmaður sem 
er með barn í gjörgæslu gerir ekkert annað, það er bara klárt. Þú nýtir ekkert þann starfskraft. 
Og þá má alveg velta fyrir sér hvernig skipulag er orðið í skólanum að öðru leyti því að þessir 
starfsmenn voru ekki hugsaðir í þetta í upphafi. Það hefur orðið ofboðsleg tilhliðrun. 

Það sem að mér finnst kannski erfiðast í þessu og erfiðast að sætta mig við það er það hvað 
þetta bitnar á öðrum börnum. Réttindi þessa litla hóps verða öll einhvern veginn á kostnað 
annarra og ég held að þetta fari verulega illa með, vegna þess að ég er alveg sannfærð um það 
og ég er viss um að þið eruð sammála mér að meiri hluti barna er alveg til fyrirmyndar.  

Í gagnasafni rannsóknarinnar eru því miður mörg dæmi sem lýsa glímunni við þennan vanda sem 

skólafólkið telur yfirleitt að eigi ekki að vera þeirra vandi, heldur heilbrigðiskerfis eða 
barnaverndaryfirvalda:  

V1: Ég gæti trúað því að við værum með fimm nemendur … sem eru í „akút“ geðrænum vanda. 
Sem ættu ekki að vera í skóla … Sem eru hættulegir skólasystkinum og starfsfólki. Vegna þess 
að þeir taka bræðiköst og hafa sýnt það sem að þeir hafa enga stjórn á. Og geta gert ef þeir 
hafa eitthvað tiltækt, þá gera þeir hvað sem er.  
Sp: Alvarlegt ofbeldi?  
V1: Það var það sem gerðist hjá einum í síðustu viku. Að hann sem sagt slasaði skólabróður … 

… það hefur brunnið mjög á okkur í vetur og í fyrravetur úrræðaleysið í þessum erfiðu málum. 
Hefur kostað mikla umhugsun og mikla umfjöllun hér innanhúss … þegar að við lýsum okkur 
ráðþrota … Við erum búin að gera allt sem við getum. Vandamálið er ekki þess eðlis að okkar 
fag eigi til ráð – að þá er enga hjálp að sækja. Og við sitjum uppi með það og okkur er bara 
boðin ráðgjöf … við þurfum að þetta sé tekið frá okkur og unnið með það annars staðar.  

Starfsfólk skólanna viðurkennir að það búi ekki yfir þeirri þekkingu sem þarf til að veita þessum 

börnum þá þjónustu sem þau eiga rétt á.  

Það brennur eiginlega svo á manni … hver er þjónusta kerfisins við barn eins og hann. Ég sé 
alveg fyrir mér að ef þetta barn hefur fengið góða og öfluga þjónustu frá fólki sem er menntað í 
atferlismótun og geðhjúkrun og slíku frá upphafi að þá væri hann kannski að höndla lífið miklu 
betur. Því hefur ekkert verið sinnt. Svo þegar að sýður upp úr þá er skólanum og skólafólki 
ætlað að leysa málið við aðstæður sem er ekki hægt að gera það og …  

Ekki þarf að velkjast í vafa um að þessi mál hvíla jafn þungt á þeim börnum sem hlut eiga að máli og 

aðstandendum þeirra – sú hlið málanna var ekki könnuð í þessari rannsókn, sem full þörf væri á að 

gera.  

Eins og vel hefur komið fram í umfjöllun fjölmiðla nú á undanförnum misserum er oft löng bið eftir 
aðstoð þegar börn með geðraskanir, eða börn sem búa við erfiðar félagslegar aðstæður, eru annars 
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vegar. Nefnt var sem dæmi að tekið hefði einn og hálfan mánuð að koma barni í bráðainnlögn á 

Barna- og unglingageðdeild! Mörg fleiri dæmi voru nefnd um bið eftir heilbrigðisþjónustu: 

Eitt tilfelli hér í vetur. Drengur sem hefur hreinlega ekkert mætt í skólann í allan vetur vegna 
tölvufíknar og vanlíðunar. Og það er búið að fara óskaplega mikil orka í það að þrýsta á og ýta á 
og fara þarna heim til hans, bæði skólastjóri, námsráðgjafi, kennarar og gera allt sem í okkar 
valdi stendur til að þrýsta á kerfið. Og það tók sjö mánuði að koma honum inn á stofnun.  

Þreyta á bið og örvænting yfir að geta ekki komið til móts við barn kemur vel fram í eftirfarandi lýsingu: 

… allar greiningar og annað eða beiðnir um greiningar fara í gegnum nemendaverndarráðið. Og 
þar er mættur sálfræðingur skólans sem … tekur við greiningunum og svo fer ákveðinn tími í að 
fjalla um börnin … það pirraði mig svolítið í fyrra … að þetta bar engan árangur. Við vorum alltaf 
að tala um sömu börnin … og í einhverju ergelsi mínu, því ég er fundarritari, þá taldi ég hve oft 
ákveðin tvö börn hefðu verið nefnd þennan veturinn á nemendverndarráðsfundi. Þá var annað 
fimmtán sinnum og hitt sautján sinnum … þetta eru vikulegir fundir … og allir að tala um sömu 
hlutina vegna þess að það gerðist ekkert. Við erum að kalla á hjálp – við öskrum á hjálp. Og það 
eru einn og tveir og alveg upp í þrír aðilar frá … [þjónustumiðstöðinni] á fundi hjá okkur. Og það 
gerðist ekki neitt.  

Þá veldur það miklum baga þegar starfsfólki skólanna finnst geðheilbrigðisþjónustan ekki skilja 
vanda sinn. Læknarnir þekki ekki aðstæðurnar úti í skólunum og geri óraunhæfar kröfur um aðstoð 

við börn með geðraskanir.  

V1: Eins og með þennan dreng … hann [læknirinn] lét bara eins og við vildum losna við hann … 
hann leit á okkur sem að við værum að losna við rusl. Tekur orð okkar ekkert meira alvarlega 
heldur en það að við séum bara leita leiða vegna þess að við nennum ekki að standa í þessu.  
Sp: Og læknirinn telur barnið skólahæft?  
V1: Alveg. Hann kom með hann lyfjalausan í haust af því að sumarið hafði verið svo gott. 
Þannig að þarna erum við með sérfræðing, geðlækni sem talar við okkur á þessum nótum.  
V2: Hann skilur ekki vandamálið innan 25 manna hóps.  

Nú erum við búin að vera inni á Barna- og unglingageðdeild á fundum og þá eru það þeir sem 
setja kröfurnar … barnalæknarnir. Barnið á að vera með manninn með sér og sérmenntaða 
manneskju allan daginn stundum. Við fáum þetta með honum … og hann á helst að vera einn í 
stofu. Þetta er alveg ótrúlegt hvað við fáum með nemandanum, hvað við eigum að gera. Og það 
er náttúrlega bæði plássleysi, peningaleysi og þú tekur ekkert upp sérmenntaðan starfsmann 
bara allt í einu í október eða nóvember. Þarna er … brotalöm. 

Allra erfiðust sýnast málin verða þegar ekki næst samstarf við foreldra um framvindu mála. 

Stundum virðast foreldrar t.d. fá misvísandi boð frá skóla og geðheilbrigðiskerfi:  

… við erum búin að lýsa því yfir að við höfum ekki kunnáttu til að veita þá þjónustu sem þarf. 
Það er véfengt … það er eiginlega bara sagt við okkur, þið eigið, þið verðið. Það er ekki um neitt 
annað að ræða. Þannig að við erum margbúin að óska eftir því að fá stuðning við það að fá 
barnið sent í Brúarskóla … En það er ekki gert af því að BUGL styður það ekki og foreldrarnir 
hanga á því.   

Þá enduðum við á fundi þar sem kemur fram að einmitt það úrræði sem við erum búin að tala 
móðurina inn á og hún er búin að fallast á er Brúarskóli … Þau leggjast alfarið gegn því –
geðlæknirinn á fundinum og móðirin veit ekki í hvorn fótinn hún á að stíga …  

Hér blasir við sá viðbótarvandi að sumir foreldrar virðast lita á Brúarskóla sem einhvers konar 

endastöð.  

En má ég aðeins bæta við því þú nefndir þessi úrræði eins og Brúarskóla. Ég hef sent börn í 
Brúarskóla og þetta er mjög góð lausn, margt sem er til þarna, en líka ef að maður minnist á 



„Gullkista við enda regnbogans“ 
 

76 

Brúarskóla og það er þarna fyrir hegðunarvanda, mismunandi flokkun. Síðan kemur foreldri og 
segir, nei ég vil ekki að barnið mitt sé í Brúarskóla. Ég lenti í því í fyrra að það var barn sem átti 
alls ekki heima í skóla … Út af ofbeldi sem að hann beitti. Það var nóg að mamman sagði, hann 
fer ekki í Brúarskóla. Og meðan við búum við svona, sem sagt foreldravald, … og þarna vantaði 
einhvern ramma. Hvað langt má þetta ganga? Þessi rammi er ekki til.  

Sérstökum vanda veldur þegar erfiðustu málin eiga í hlut að óleystur er ágreiningur milli hóps 

skólastjóra og starfsmanna Menntasviðs um það hvernig fara beri með mál sem komin eru í hnút; mál 

sem starfsfólk skólans telur sig ekki geta ráðið fram úr og vill vísa frá sér til skólanefndar til úrlausnar. 

Vísað var til þessa máls sem skólanefndarmálsins en í Reykjavík fer Menntaráð með hlutverk 

skólanefndar og augljóst að þar er örðugt að taka einstaklingsbundin mál til meðferðar, eins og 

grunnskólalög gera þó ráð fyrir.  

Mat starfsmanna Menntasviðs er að þessi vandi tengist því að öll ráðgjöf, bæði kennslufræðileg og 

sálfræðileg, þ.e. að allir þeir starfsmenn sem áður sinntu slíkri ráðgjöf, hafi flust frá 

Fræðslumiðstöð/aðalskrifstofu Menntasviðs yfir á sex þjónustumiðstöðvar úti í hverfunum vorið 2005. 

Óánægjan tengist því að ekki sé nein ráðgjöf eftir á aðalskrifstofu Menntasviðs.   

Brýnt hlýtur að teljast að niðurstaða fáist í þetta mál sem allra fyrst því ólíkur skilningur á æskilegri 

málsmeðferð hlýtur að vera mjög til trafala. 

Varðandi úrræði fyrir þau börn sem reynast starfsfólki skólanna erfiðust var í viðtölunum oft vikið að 

sérdeildunum sem lagðar hafa verið niður.  

Við höfum nú oft talað um hvað var slæmt að sérdeildin var lögð niður. Þar var umhverfi 
heppilegt og það var starfskraftur þar. Og þar var hægt að vera öðruvísi.  

Aðrir lögðu áherslu á mikilvægi þess að komið yrði á fót nokkurs konar bráðaþjónustu og var oft 

vísað til fardeildarinnar í Borgarhluta 4 sem fyrirmynd (sjá um hana í næsta kafla): 

Ég hef skoðanir á þessu máli … einstaklingurinn … þarf að lifa við þær hamlanir sem hann er 
með hverjar sem þær eru, hvort sem þær eru af geðrænum toga eða ekki. Og auðvitað ef 
barnið er mjög veikt, með miklar geðraskanir, þá getur verið að það þurfi að taka það frá um 
tíma þannig að það eyðileggi ekki um of fyrir sér. Þá kannski vildi maður sjá innlagnir, meira en 
er. En almennt hef ég ekki mikla trú á úrræðum eins og Brúarskóla. Að safna saman 
einstaklingum sem eiga við mikil vandamál að stríða. Svo eiga þau að koma aftur til okkar … 
þess vegna er ég ánægð með þetta farteymi sem er hérna í Grafarvoginum … getum leitað eftir 
aðstoð við þá einstaklinga sem við erum komin út í horn með … til þess að vinna með þá inni í 
skólanum … 

Eins og áður hefur komið fram eru stjórnendur skólanna margir þeirrar skoðunar að meiri fjármuni 

vanti til að ráða hæft starfsfólk til að koma betur til móts við þennan hóp. Skóli án aðgreiningar kosti 

einfaldlega meira en yfirvöld virðast hafa ætlað.  

Í viðtölunum var þeirri afstöðu oft lýst að úthlutun fjármuna til barna með sérþarfir væri ekki í fullu 
samræmi við raunverulegar þarfir. Þannig kom oft fram að ekki fengist fjármagn til að ráða starfsfólk 

til að sinna mjög erfiðum börnum vegna þess að ekki hefði fengist greining sem gerði slíkt kleift. Fram 

kom að stundum væri þjónusta við önnur börn skert til að unnt væri að koma til móts við erfiða barnið: 

… við erum búin að taka stuðningsfulltrúa frá tveimur einhverfum börnum til þess að setja þarna 
inn með þessu barni af því að honum fylgir ekki nema ígildi tveggja sérkennslustunda á viku.  
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Í þessu sambandi var í nokkrum tilvikum vikið að ofvirkum börnum sem gætu verið mjög erfið, en þeim 

fylgdi sjaldan fjárveiting, sem eitthvað munaði um.   

Svo sem kunnugt er fæst viðbótarfjármagn til að mæta sérþörfum barns aðeins að undangenginni 

greiningu hjá Greiningarstöð ríkisins eða Barna- og unglingageðdeild. Á báðum stöðum eru langir 

biðlistar og oft löng bið eftir greiningu. Í viðræðum við sálfræðinga hefur komið fram það viðhorf að 

fjöldi greiningarbeiðna sé óeðlilega mikill af því fjárveitingar byggist á niðurstöðum greininga og það 

hái jafnvel starfi sálfræðinganna. Þá telur starfsfólk skólanna oft meinlegt að ekki skuli að fullu 

viðurkenndar greiningar fagfólks í skólunum sjálfum eða á þjónustumiðstöðvum. Margir viðmælendur 

kölluðu eftir úthlutunarkerfi sem byggðist á trausti á því fagfólki sem næst væri barninu. Viðræður 

okkar við starfsfólk skólanna og aðra sérfræðinga, t.d. sálfræðinga og sérkennara, benda til þess að 

úthlutunarkerfi sem byggist á dýrum og tafsömum einstaklingsgreiningum, sé engan veginn að skila 

því sem vænst er og að brýn nauðsyn sé á að greina þennan vanda í því skyni að leita árangursríkari 

leiða.  

5.1 Til umhugsunar  
Eins og fram hefur komið í þessum kafla eru það málefni barna með alvarlegar geðraskanir sem hvíla 

þyngst á starfsfólki skólanna; mál sem starfsfólkinu finnst það ekki ráða fram úr. Mat skýrsluhöfunda er 

að fá, ef nokkur, mál séu brýnni í skólakerfinu um þessar mundir en að finna leiðir sem duga til að 

koma til móts við þennan hóp mun fyrr og betur en nú sýnist gert í allt of mörgum tilvikum. 

Skýrsluhöfundar leyfa sér í þessu sambandi að vísa til yfirgripsmikillar skýrslu Kristjáns Más 

Magnússonar um málefni barna og unglinga með geðraskanir sem hann vann fyrir heilbrigðis- og 

tryggingaráðuneytið og birt var 2004. Þar er að finna ýtarlegar og fjölþættar tillögur sem brýnt er að 

taka afstöðu til.  
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6 Ytri bjargir: Sálfræðiþjónusta og sérúrræði 
Í þessum kafla verður fyrst gerð grein fyrir viðhorfum starfsfólks skólanna til þeirrar sálfræðiþjónustu 

sem þeir áttu kost á og síðan vikið að þremur ytri úrræðum sem sérstaklega voru til skoðunar í þessari 

rannsókn. Í fyrsta lagi verður vikið að svokallaðri fardeild í Borgarhluta 4 sem staðsett er í Foldaskóla 

en þjónar öllu hverfinu. Henni er ætlað að aðstoða starfsfólk skóla við að koma betur til móts við börn 

með hegðunarvandkvæði í heimaskóla. Í öðru lagi var rætt við starfsfólk Bjarkarhlíðar sem er sérdeild 

fyrir unglinga með atferlisvanda og rekin hefur verið í tengslum við Réttarholtsskóla. Í þriðja lagi kynntu 

skýrsluhöfundar sér lítillega starfsemi Brúarskóla sem er, eins og fram hefur komið, sérskóli ætlaður 

nemendum í 5.–10. bekk sem eiga við alvarlegan, geðrænan eða tilfinningalegan vanda að stríða eða 

eiga í félags- og hegðunarerfiðleikum. Líta má á þessi þrjú úrræði sem þrjú stig við að taka á erfiðustu 

málunum. Hafa ber í huga að umfjöllun hér á eftir er ítarlegust um fardeildina en sérstakur 
samningur var gerður um að kanna reynslu af henni.   

6.1 Hlutur sálfræðiþjónustunnar  
Í viðtölunum var, eins og fram kom í kaflanum hér á undan, spurt hvert starfsfólk skólanna gæti sótt 

sér ráðgjöf vegna hegðunarvandkvæða. Ef ekki kom fram hver væri þáttur sálfræðiþjónustu var innt 

sérstaklega eftir því.  

Hafa verður í huga að á síðasta skólaári voru gerðar umfangsmiklar breytingar á fyrirkomulagi 

sálfræðiþjónustunnar og er hún nú innt af hendi á þjónustumiðstöðvum borgarinnar. Miðstöðvarnar eru 

sex og þar af voru fjórar nýjar af nálinni þegar rannsóknin var gerð. Starfsemi þeirra var því í lágmarki 

um þær mundir sem viðtöl fóru fram og ekki komin fullnægjandi reynsla af þjónustunni. Einnig skal 

áréttað að hér er ekki um að ræða úttekt á gæðum þeirrar þjónustu sem þjónustumiðstöðvar veita og 

var í þeim efnum hvorki leitað eftir sjónarmiðum sálfræðinga þjónustumiðstöðvanna né til þeirra 

foreldra og barna sem njóta þjónustunnar.  

Ánægja með þjónustu sálfræðinga kom fram í viðtölum í níu af skólunum þrjátíu og fimm 

(26%). Nokkrir viðmælenda tóku fram að þó þeir væru ánægðir með þann sálfræðing sem þjónaði 

þeim væri aðgangur að honum of lítill. Sem dæmi um jákvæðar umsagnir má nefna þessar:  

… þá leitaði ég til sálfræðings og hann var mér algjör stoð og stytta og við sátum hér á fundum 
og hann var búinn að segja, hvenær viltu mæta, og við foreldrana, hvenær getið þið mætt og 
það var sama hvaða tíma þau nefndu. Og hann var aldrei á hlaupum … þó klukkan væri að 
verða sjö og vinnutími hans örugglega löngu liðinn þá sat hann hérna og spjallaði þangað til að 
hann taldi að málið væri útrætt ... Mín reynsla í vetur af þessum sálfræðingi er mjög góð.  

… og við erum í góðum tengslum við núverandi sálfræðing sem að vinnur sitt vel.  

Í sjö skólum (20%) lögðu viðmælendur ekki mat á gæði þjónustunnar en í hinum skólunum 
nítján (54%) kom fram óánægja, og í nokkrum tilvikum mikil óánægja. Einnig var greinilegt að 

margir töldu þjónustuna fara versnandi.  

Þeir sem óánægðir voru með þjónustuna notuðu sumir stór orð til að lýsa skoðunum sínum:  

Sálfræðiþjónusta hefur náð botninum ... sálfræðingur er ekki sýnilegur ...  
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Sálfræðiþjónustan sem við fáum núna er mjög slök og viljum við fá bætt úr því.  

Gagnrýni starfsfólks beinist einkum að þremur atriðum. Í fyrsta lagi að því að aðgangur að 
sálfræðingunum væri takmarkaður. Oftast þarf einn sálfræðingur að sinna mörgum skólum. Af 

þessu leiðir að oft er löng bið eftir þjónustu sálfræðinga sem viðmælendur gagnrýndu vegna þess 

að oft þyldu málin enga bið: 

... þungt með sálfræðinginn ... seinvirkt ... sálfræðingurinn virkar ekki ...   

Í öðru lagi er gagnrýnt að úrlausnir og ráðgjöf sálfræðinga nýtist ekki sem skyldi og að sú 

áhersla sem lögð er á greiningar væri ekki að skila því sem þyrfti: 

Oft mjög erfitt þegar maður situr hérna kannski með sérfræðingum að fara yfir einhverja 
greiningu hjá einhverjum nemanda og maður spyr og hvað? Og hvað á ég að gera með þessar 
upplýsingar? Þá er einhvern veginn fátt um svör.  

Það er eins og áherslan hafi verið á að greina börnin en ekki á úrræðin. Við erum ofboðslega 
dugleg við að greina þau en síðan einhvern veginn stoppar það. Það er ekkert hugsað lengra 
heldur en það. Hvað á að gera með þessar greiningar?  

Til hvers eru sálfræðingar að greina í dag? Í flest öllum tilfellum vitum við hvað kemur út úr því. 
Eftirfylgni eftir greiningar af hálfu sálfræðinga er sáralítil. Og af hverju? Það er vegna þess að 
biðlistinn fyrir þessar greiningar, sem ég er alveg hættur að skilja, er svo mikill. Þannig að ég er 
mjög … mikill talsmaður þess að það á að minnka þessar greiningar til muna og við eigum að 
fara að fá „praktíska“ aðstoð sálfræðinga við börn í þessu skólastarfi. 

Í þriðja lagi er óánægja með tíð starfsmannaskipti. 

... erum með ungt sálfræðingateymi ... erum alltaf að fá nýjan sálfræðing ... endast ekkert ...  

Þessi óánægja kann að tengjast þeirri venju hjá sálfræðiþjónustunni að flytja sálfræðinga milli skóla, 

t.d. á þriggja ára fresti. Í einni þjónustumiðstöðinni höfðu einnig verið tíð starfsmannaskipti í 

sálfræðingahópnum.  

Í nokkrum viðtölum kom fram að skólafólkinu þótti þjónustan hafa versnað með tilkomu 

þjónustumiðstöðvanna. 

Allt of lítið tímamagn, biðlisti mála frá febrúar á síðasta ári. Vantar að setja meira trukk í hana. 
Versnaði með tilkomu þjónustumiðstöðvanna. Hún er út um allt. Kemur tvo tíma í viku og situr 
nemendaráðsfundi ... Var sýnilegri ... nú er hún ofsalega fjarlæg.  

Við þurfum sérhæft starfsfólk … fleira starfsfólk … verðum að sjá heilbrigðiskerfið koma miklu 
fyrr inn í þetta … jafnvel inn í skólann … afturför … við vorum með sálfræðing. Loksins búin að 
fá hann inn í skólann og þá kemur ný þjónustumiðstöð og þá er þetta tekið út … Mér finnst þetta 
alveg í lausu lofti … hann er tekinn frá okkur. Við þurfum sálfræðing í fullu starfi í þennan skóla 
vegna þess að það eru svo mörg heimili brotin í þessu hverfi.  

Leggja verður áherslu á að úttekt á sálfræðiþjónustu skólanna var ekki sérstaklega á dagskrá í 
þessari rannsókn. Einnig verður að horfa til þess að á þeim tíma sem rannsóknin var gerð voru 

flestar þjónustumiðstöðvarnar að stíga sín fyrstu spor og því engin leið að draga víðtækar ályktanir um 

þjónustuna. Ekki verður hins vegar fram hjá því horft, eins og sjá má af orðum skólafólksins, að skýrar 

vísbendingar koma fram um að huga þurfi betur að því hvernig sálfræðileg ráðgjöf nýtist inni í 

skólunum. Varla þarf að eyða mörgum orðum að mikilvægi þess að sálfræðileg þekking komi 
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starfsfólki skólanna og nemendum að sem mestum notum. Þá vekja skýrsluhöfundar sérstaka athygli 

á óskum skólafólksins um að sálfræðingarnir starfi inni í skólunum, „á gólfinu“, að ráðgjöf um meðferð 

og úrræði.  

6.2 Fardeildin í Borgarhluta 4 – Grafarvogi 
Upplýsinga um fardeildina var einkum aflað með viðtölum við starfsmann deildarinnar, deildarstjóra í 

Miðgarði og starfsfólk þeirra skóla sem deildin þjónar. Úttekt á fardeildinni byggist fyrst og fremst á 

viðhorfum viðmælenda í þeim skólum sem deildin þjónar, sem og reynslu starfsmanns deildarinnar þá 

tvo vetur sem hún hefur starfað. Ekki var metinn árangur af einstaka málum sem deildin hafði unnið 

með né leitað eftir áliti foreldra eða nemenda. 

Fardeildin er sérhæfð sérdeild sem skólar í Borgarhluta 4 hafa aðgang að, alls níu skólar. Deildin er 

rekin af Menntasviði Reykjavíkurborgar sem tilraunaverkefni til tveggja ára. Aðdragandi að stofnun 

deildarinnar var að Menntasvið (þáverandi Fræðslumiðstöð) fyrirhugaði að opna sérdeild fyrir 

nemendur með atferlisvanda í Grafarvogi en skólastjórnendur voru tregir til að annast rekstur slíkrar 

deildar. Úr varð að stofna sérdeildarþjónustu sem væri þannig úr garði gerð að farið yrði í skóla 

barnanna í stað þess að taka þau úr heimaskóla og vista í sérdeild. Heimaskóli deildarinnar er 

Foldaskóli þar sem starfsmaður deildarinnar hefur starfsaðstöðu en þegar unnið er að málum tiltekinna 

nemenda vinnur starfsmaður deildarinnar í heimaskóla þeirra. Upphaflega var áætlað að tveir 

starfsmenn sinntu deildinni en einungis einn starfsmaður, Hildur Harðardóttir sérkennari, hefur unnið í 

deildinni á þessum tveimur starfsárum hennar.  

Markmið deildarinnar eru: 

• Að bæta hegðun, líðan og samskipti nemandans í skólaaðstæðum. 
• Að miðla þekkingu og þróa árangursrík vinnubrögð í hefðbundnum skólaaðstæðum 

(www.foldaskoli.is). 

6.2.1 Umfang og fjöldi mála 
Unnið hefur verið með mál í öllum skólum í Borgarhluta 4 nema einum, alls átta skólum. Á fyrra 

starfsári fardeildarinnar 2004–2005 var unnið með 23 börn, þar af tvær stúlkur. Í lok marsmánaðar á 

síðara starfsárinu 2005–2006 höfðu bæst við 14 nemendur og unnið var áfram með 14 börn frá fyrra 

starfsárinu. Í maí 2006 hafði því alls verið unnið með 28 nemendur á skólaárinu, 25 drengi og þrjár 

stúlkur.  

6.2.2. Starfsemi fardeildar 
Nemendur sem unnið er með í deildinni eru „með alvarlegan atferlisvanda eða geðraskanir“ 

(www.foldaskoli.is). Nemendur eru teknir inn í deildina í gegnum inntökufundi sem haldnir eru nokkrum 

sinnum á skólaárinu. Inntökuteymi er skipað fjórum skólastjórnendum í Borgarhluta 4 ásamt 

starfsmanni deildar, svokallað farteymi. Á fundunum er fjallað um umsóknir og þarf heimaskóli að sýna 

fram á að reynt hafi verið til þrautar að leysa vandann innan skólans. Þannig hefur málefni barnsins 

verið tekið fyrir á nemendaverndarráðsfundum og þar tekin ákvörðun um að vísa málinu til 

farteymisins. Einnig þarf forráðamaður að skrifa undir umsókn til fardeildar. Ekki er unnið með 
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nemanda án samráðs við forráðamenn. Þá er ekki forsenda að börnin hafi fengið formlega greiningu 

frá BUGL eða öðrum stöðum þó reyndin sé sú að þau hafi fengið hana í flestum tilvikum. 

Ef ljóst þykir að nemandi þurfi sérhæfða aðstoð fundar starfsmaður fardeildar með fagfólki heimaskóla 

og kynnir sér aðstæður barnsins. Þá fer starfsmaðurinn á vettvang og fylgist með nemandanum í 

skólanum til frekari glöggvunar. Starfsmaður veitir skólastjórnendum og kennurum ráðgjöf og tillögur 

að leiðum til lausnar á vandanum. Starfsmaðurinn fylgir málum eftir – ásamt starfsfólki skólans – og 

fylgist með hvernig viðkomandi leiðir ganga og vinnur þannig með kennurum og öðru starfsfólki að 

lausn vandans. Þessi vinna tekur mislangan tíma, allt frá nokkrum vikum upp í að unnið sé með sama 

málið annað skólaár. Lausnirnar eru eins einstaklingsbundnar og málin eru mörg eins og eftirfarandi 

orð Hildar sýna:  

Stundum er eitthvað að hjá kennaranum og stundum finnst mér allt annað barn í bekknum vera 
vandamálið en það barn sem sótt var um aðstoð fyrir ... Stundum finnst mér rétt að leita til 
sálfræðings af því að það er ekkert þroskamat fyrirliggjandi og mér finnst að það þurfi að vera. 
Eða að mér finnst barnið þurfa miklu meiri sérkennslu heldur en það fær ... 

Í sumum tilvikum hefur starfsmaður deildarinnar enn fremur verið skólanum innan handar við að finna 

önnur skóla- eða þjónustuúrræði ef hann metur það svo að nemandinn sé það illa staddur að hann 

geti ekki verið í almennum skóla, a.m.k. ekki tímabundið. Sem dæmi um þjónustuúrræði sem hér um 

ræðir mætti nefna Barna- og unglingageðdeild, Greiningarstöð, sérhæfðar sérdeildir, auk Brúarskóla. 

Starfsmaður deildarinnar sagði að fyrsta skólaárið hefðu starfskraftar hennar að mestu verið nýttir í 

erfiðustu málin sem „almenni skólinn höndlaði ekki á nokkurn hátt“. Þau börn hafi sum hver 

farið í önnur skóla- eða þjónustuúrræði, sbr. framangreint. Síðari veturinn hafi hún unnið að heldur 

„venjulegri málum“, svo sem með nemendum með ADHD. Í nokkrum tilvikum bauð hún almenna 

kennsluráðgjöf í stað þess að horfa fyrst og fremst á tiltekinn nemanda.  

Í vetur hefur ekki verið eins mikið af svona þungum málum heldur koma kannski inn aðeins 
svona algengari mál eins og ofvirkni ... og þá hef ég verið meira að fara inn á þá braut og að 
skoða kennsluaðferðirnar ... að skoða bekkinn í heild sinni og hjálpa kennaranum til þess að 
ráða við hann.   

6.2.3 Viðhorf starfsfólks skólanna í Borgarhluta 4 til fardeildarinnar  
Þegar fardeildin er metin sem úrræði ber að hafa í huga að starfsemi hennar byggist á störfum einnar 

manneskju. Þannig má segja að úrræðið standi og falli með þeim starfsmanni sem er valinn til 

starfsins. Ef horft er til viðhorfa viðmælenda í skólunum má sjá að fardeildin þykir á heildina litið hafa 

reynst vel af ýmsum ástæðum. 

1. Fagmennska starfsmanns 

Fyrst ber að nefna að starfsmaður fardeildar er talinn sinna starfi sínu af fagmennsku og er það 

meginástæðan fyrir því að viðmælendur í skólunum voru sammála því að fardeildin hefði reynst vel. 

„Mál eru unnin faglega og hratt og ástandið hefur orðið betra í öllum þeim málum sem 

hún hefur komið að“ sagði einn skólastjórnandi. Annar skólastjóri sagði: „Hún [fardeildin] hefur 

nýst afar vel og er til eftirbreytni fyrir önnur hverfi. Þar er reynt að leysa málin á 
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staðnum og hún [starfsmaðurinn] þekkir kerfið út og inn, veit hvert er skynsamlegt að 

leita með svona vanda.“  

Þá þykir starfsmaður deildarinnar vinna skilvirkt starf í þeim skilningi að hann byrjar nánast strax að 

vinna í málinu eftir að umsóknin hefur verið samþykkt. „Það eru sálfræðingar á þjónustumiðstöð 

ef þarf, en þetta er miklu virkara, hún er komin með málið strax inn á borð“ sagði 

sérkennari í einum skólanna. Auk þess þykir starfsmaðurinn ná að vinna í málefnum margra barna á 

hverju ári sé hún t.d. borin saman við lokaðar sérdeildir. Fardeildin þykir þannig bæði aðgengileg og 

„skilvirk.“  

Þá var því iðulega lýst sem ótvíræðum kosti hvernig starfsmaður fardeildar fylgir málum eftir, ólíkt því 

sem aðrir fagmenn hafa haft færi á að gera að sögn viðmælenda. Þeir væru of lítið á vettvangi skólans 

til að geta veitt nægilega góða ráðgjöf. Einn viðmælandinn lýsti þessu svona. „Kennsluráðgjafarnir 

hafa stundum komið á staðinn, skoðað í einhvern smá tíma einu sinni eða tvisvar og sett fram skýrslu 

og veitt einhver ráð og svo búið ... Hildur er á hinn bóginn dag eftir dag, viku eftir viku.“ Starfsmaður 

deildarinnar lagði ríka áherslu á mikilvægi þess að sá sem veitti ráðgjöfina fylgdi málum eftir alla leið. 

Ekki væri nóg að stinga upp á leiðum, vinna þyrfti með þær í samráði við kennarann og fylgjast með 

hvernig þær gengju og finna nýjar ef málin væru ekki að þróast á jákvæðan hátt.  

2. Reynsla starfsmannsins 

Í öðru lagi ber að nefna að fardeildin þykir vera „skólamiðað úrræði“ og að starfsmaður 

deildarinnar hefur víðtæka reynslu úr skólakerfinu, auk þess að vera sérkennari og námsráðgjafi að 

mennt. Hann hefur þannig reynslu af kennslu, skólastjórnun og sérkennslu. Viðmælendur í skólunum 

töldu að annað hvort þyrfti sérkennari að vera í þessu starfi, eða t.d. sálfræðingur sem hefði reynslu af 

kennslu. Þannig voru þeir sammála um að þekking á kennslu og skólakerfinu væri grundvallaratriði 

farsællar fardeildar. Undir þetta tók starfsmaður deildarinnar og sagði kennslureynslu eða 

kennaramenntun góðan grunn fyrir starfið. „Þú ert náttúrlega stundum í kennsluráðgjöf líka“ sagði hún. 

Þannig er starfsmaður fardeildar sagður benda á leiðir sem skólunum er kleift að framkvæma. „Ég veit 

hvernig fjármagnið kemur inn í skólana, ég veit hvernig naglasúpan er, úr hverju er að moða.“ Til 

samanburðar eru utanaðkomandi fagmenn sagðir stundum benda á lausnir sem skólarnir hafa ekki tök 

á, t.d. vegna fjárskorts. Deildarstjóri í þjónustumiðstöðinni taldi vel menntaðan kennara, eins og 

starfsmann fardeildar, vel geta unnið að úrræði eins og fardeildin er. Hann taldi þó ekki síðra að hafa 

sérmenntaðan atferlisfræðing í starfinu sem bæði gæti greint hegðunarvanda einstaklinganna og 

unnið að atferlismótun þeirra.  

3. Sterk staða starfsmanns  

Sterk staða starfsmanns fardeildar gagnvart bæði foreldrum, kennurum og ýmsum stofnunum sem 

koma að málefnum nemendanna var áberandi. Sem skólamanneskja þá bera kennarar og starfsfólk 

skólanna traust til hennar. Þeir taka henni sem einni af þeim í stað þess að líta á hana sem 

utanaðkomandi sérfræðing. Í einum hópnum var sagt um þetta að „kennarar treysta kennurum ... Það 

reyndist okkur betur að hafa reyndan sérkennara sem veit um hvað málin snúast, þekkir kerfið og 
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hefur „átorítet“. Undir þetta tók starfsmaðurinn sjálfur og sagði að hennar ráðum væri vel tekið þar sem 

hún væri sjálf kennari. Stundum væri ákveðin tortryggni gagnvart utanaðkomandi fagmönnum sem 

ekki þekkja þá aðstöðu sem kennarar búa við. Á hinn bóginn er ekki síður mikilvægt að foreldrar taka 

starfsmanni fardeildar sem utanaðkomandi fagmanni óháðum skólanum. Sem slíkur getur hann 

aðstoðað við að leysa úr málum þegar samskipti eru orðin erfið milli skóla og foreldra og traustið e.t.v. 

rofið eins og oft er raunin. Þetta kom ítrekað fram hjá viðmælendum í skólunum.    

Hildur hefur m.a. verið skólanum innan handar við að hafa samband við foreldra. Stundum er 
brostinn trúnaður við foreldra og þá er hún utanaðkomandi aðili sem getur tekið að sér 
foreldrasamstarfið eftir kannski margra ára erfitt samstarf skóla og foreldra.  

Sama kom fram í máli starfsmanns deildarinnar eins og þessi orð sýna: „... Það er stundum tekið 

meira mark á því sem einhver utanaðkomandi aðili segir heldur en skólinn sjálfur ... Stundum er komin 

einhver kergja í samskiptin.“ Að sama skapi nýtur starfsmaður deildarinnar trausts hjá aðilum í þeim 

ólíku stofnunum sem hún vinnur með, bæði vegna mikillar reynslu hennar en einnig vegna þess að þar 

er hún í stöðu „utanaðkomandi sérfræðings“ fremur en að vera bundin tilteknum skóla. Starfsmaðurinn 

sagði:  

Skólinn er kannski búinn að margvekja athygli á ákveðnu máli en þá kemur annar 
utanaðkomandi og leggur áherslu á það sama og þá gerist eitthvað ... Ég fór einn daginn á 
Barna- og unglingageðdeild og bara sat þar ... þú getur ekki gert það í skólanum. Það mundi 
líka líta út fyrir að þú vildir bara losna við barnið. 

Þetta dæmi sýnir að starfsmaður fardeildar getur beitt sér á annan hátt en kennarar og starfsmenn 

skólans.  

4. Sveigjanlegt úrræði 

Síðast en ekki síst þykir ótvíræður kostur við þetta úrræði að fardeildin er sveigjanleg. Deildin er ekki 

lokuð og ekkert barn „lokast af“ í deildinni. Í viðtölum við skólafólk kom ítrekað fram hversu misjafnt 

ástandið er í skólum frá ári til árs með tilliti til barna með hegðunarraskanir. Vegna þess breytileika er 

nauðsynlegt að úrræði séu sveigjanleg. Fardeildin er úrræði sem skólarnir geta sótt til þegar aðstæður 

eru þannig að starfsfólk skólans ræður illa við málefni tiltekinna nemenda. Á öðrum tímum eru 

skólarnir e.t.v. ekki með nein mál hjá fardeildinni.  

6.2.4 Samstarf og staðsetning 
Þar sem starfsmaður fardeildar er einn er ljóst að samstarf þjónustumiðstöðvar svæðisins við fardeild 

þarf að vera náið. Starfsmaður deildarinnar kemur á fundi í Miðgarði nokkrum sinnum yfir veturinn og 

veitir upplýsingar um verkefni sín. Bæði starfsmaður fardeildar og Miðgarðs mátu það svo að 

samstarfið þyrfti að vera nánara. Starfsmaður deildarinnar sagði. 

Kerfin vinna ekki nógu vel saman ... Maður verður að eiga náin samskipti og traust við þá sem 
vinna í Miðgarði af því í flest öllum tilfellum þá eru þetta skjólstæðingar í Miðgarði, ýmist hjá 
sálfræðingum eða félagsráðgjöfum.  

Undir þetta tók deildarstjóri hjá Miðgarði eins og þessi orð hans lýsa. „[Hún] er bara ein í þessu stóra 

batteríi ... með níu skóla og erfið mál ... Þetta skarast talsvert mikið í þessum þungu málum. Í öðrum 

málum kannski ekki mikið eða ekki neitt. Því er heppilegra að hafa þetta miklu meira saman.“ Þannig 
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var bæði starfsmaður deildarinnar og Miðgarðs sammála um mikilvægi aukinnar samvinnu þó 

fardeildin þurfi ekki nauðsynlega að tilheyra Miðgarði.  

Þá kom fram að samstarf við hegðunarteymi í heilsugæslu í sama borgarhluta hafi verið reynt en 

fjarað undan því. Skólastjórnandi sagði: „Reyndum að vinna með hegðunarteyminu en það gekk ekki 

... Þeir vilja ekki blanda sér í skólamál ... sakna samvinnu við þetta teymi“. Þannig skilgreindi 

hegðunarteymi heilsugæslunnar sig með þeim hætti að þeir vinni fyrir foreldra nemandans en 

fardeildin vinni fyrir nemandann sem slíkan. Undir þetta tók starfsmaður fardeildar. „Það þýðir ekkert 

fyrir okkur að tala við þá til þess að leita upplýsinga ... Það eru foreldrar sem leita til heimilislæknis 

sem vísar á hegðunarteymið þannig að þeir eru að vinna fyrir foreldrana ekki skólann.“ Þessir aðilar 

vinna því ekki markvisst saman þó báðir aðilar vinni að málefnum sömu nemenda og það hlýtur að 

vekja spurningu um hvort það sé nemandanum fyrir bestu.  

Samstarf fardeildar við aðrar stofnanir tengist þeirri grundvallarspurningu hvar fardeildin eigi að 
vera staðsett og hvort hún eigi að tilheyra þjónustumiðstöð svæðisins eða að vera áfram inni í 

skólunum. Sem áður sagði er deildin ekki hluti af þjónustumiðstöðinni heldur er hún staðsett í einum 

skólanna í borgarhlutanum.  

Allir viðmælendur í skólunum lögðu mikla áherslu á að fardeildin yrði ekki skilgreind sem hluti af 

þjónustumiðstöð og töldu hana þá missa sérstöðu sína sem skólamiðað úrræði. Mjög ákveðnar 

skoðanir komu fram um þetta:   

Það er grundvallaratriði að hún starfi í skólunum. Það er atriði númer eitt, tvö og þrjú að hún 
starfi ekki miðlægt af því reyndin er sú að þegar fólk starfar miðlægt þá er þjónustan ekki eins 
mikil eins og ef hún er rekin af skólanum. 

Í öðrum skóla var sagt:  

Ef hún fer þangað [á þjónustumiðstöðina] munum við missa hana. Þá fer hún inn í kerfið. Það 
þýðir skriffinnska og minni aðgangur. Með þessu móti [staðsett í skólunum] getur hún stýrt 
þessu sjálf sem hún gerir ekki sem partur af stofnun. 

Þannig lögðu allir viðmælendur í skólunum áherslu á staðsetningu deildarinnar utan 
þjónustumiðstöðvarinnar og bentu á í því sambandi að mikilvægt væri fyrir skólana að geta sjálfir 

forgangsraðað verkefnum sem þurfa stuðning fardeildar. Sem skólamiðað úrræði má segja að 

fardeildin styrki innri bjargir skólanna við að koma til móts við þarfir barna með hegðunarraskanir. 

Starfsmaður deildarinnar var í vafa um hver besta staðsetningin væri. Hann velti til að mynda fyrir sér 

hvort það væri ókostur fyrir Foldaskóla að hann væri staðsettur þar. Þannig virki hann síður sem 

hlutlaus utanaðkomandi aðili í þeim skóla. Einnig taldi hann ákveðinn kost fólginn í því að vera í 

Miðgarði, án tillits til þess hvort hann væri hluti af þeirri stofnun sem slíkri eða ekki. Undir það tók 

deildarstjóri í Miðgarði: „Það er sama hvort hún tilheyrir einhverju öðru kerfi ... það er ekki stóra málið, 

heldur er stóra málið mikil samvinna.“ Þá hafa komið fram hugmyndir þess efnis að fardeildin verði 

undir stjórn Brúarskóla og taldi starfsmaður deildarinnar það einnig koma vel til greina. 
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6.2.5 Samantekt um fardeild 
Af framansögðu er ljóst að á heildina litið þykir reynsla af starfsemi fardeildar síðastliðin tvö 
skólaár vera góð. Bent er á að úrræðið sé skólamiðað og taki þannig mið af þörfum skólanna, enda 

starfsmaður deildarinnar með víðtæka reynslu af kennslu, sérkennslu og skólastjórnun. Deildin þykir 

skilvirk og málum fylgt vel eftir. Þá hefur starfsmaður deildarinnar sterka stöðu, bæði gagnvart 

foreldrum, kennurum og öðrum sérfræðingum í þeim stofnunum sem hún vinnur með skjólstæðinga 

sína. Síðast en ekki síst þykir fardeild gott úrræði þar sem deildin er „sveigjanleg“ í þeim skilningi að 

ekkert barn lokast af inni í sérdeild. Megináherslan er á að vinna með börn í heimaskóla þó lausnirnar 

geti stundum falist í því að finna önnur úrræði utan hans. Vænlegt er að auka samstarf fardeildar við 

þjónustumiðstöð svæðisins og setja má spurningamerki við hver besta staðsetningin sé, þ.e. hvort 

fardeildin eigi að vera áfram í skólunum eða hvort hún eigi að vera í Miðgarði. Til greina gæti komið að 

starfsmaðurinn sé staðsettur í Miðgarði og geti þar með aukið samstarf sitt við starfsfólk þar, en sé 

engu að síður úrræði sem skólarnir hafi umsjón með. Starfsmaðurinn sé því ekki skilgreindur hluti af 

Miðgarði, jafnvel þótt hann hafi vinnuaðstöðu þar. Að lokum ber að ítreka að fardeild sem úrræði er 

háð þeim einstaklingi sem sinnir starfinu og ber að hafa það í huga ætli Menntasvið að fjölga úrræðum 

á borð við fardeildina í Borgarhluta 4. Orð eins skólastjórans lýsa þessu: 

Hæfileikar starfsmannsins [fardeildar] vega þungt ... Hildur er kraftaverkakona. Vinnur vel, klárar 
mál, er í góðu sambandi á meðan. Það er ekki algengt að fá svona góða þjónustu ... Erfitt að 
meta þetta úrræði þar sem það byggist alveg á einstaklingi. 

 
6.3 Sérdeildin í Bjarkarhlíð 
Í Bjarkarhlíð var tekið eitt viðtal, við deildarstjóra og þrjá kennara deildarinnar. 

Í Bjarkarhlíð eru vistaðir unglingar sem eiga við tilfinningaleg og félagsleg vandamál að stríða. Á 

pappírunum sker Bjarkarhlíð sig þannig frá Brúarskóla að í Bjarkarhlíð eiga ekki að vera börn sem 

glíma við fíkniefnavanda. Erfitt hefur þó reynst að fylgja þessu eftir og hafa nokkrir nemendur glímt við 

þann vanda. Vandi barnanna er af ýmsum toga; erfiðar félagslegar aðstæður, ofvirkni eða 

athyglisbrestur, þunglyndi, kvíði eða aðrar geðraskanir. Óskir um inntöku koma ýmist frá 

grunnskólunum, barnaverndarnefnd eða þjónustumiðstöðvunum. 

Bjarkarhlíð er rekin í tengslum við Réttarholtsskóla, í húsnæði í grennd við skólann þar sem áður var 

Bústaðaskóli. Tengslin við Réttarholtsskóla eru einkum rekstrarleg, auk þess sem Bjarkarhlíð getur 

nýtt sér aðstöðu til list- og verkgreinakennslu í Réttarholtsskóla. Nemendum stendur einnig til boða að 

taka þátt í félagslífi skólans. Kennarar fá ráðgjöf frá Brúarskóla (sálfræði) og Þjónustumiðstöð 

Breiðholts (kennsluráðgjöf). 

Oft verður starfsfólk deildarinnar fyrir þrýstingi frá foreldrum, sem vilja koma börnum sínum að í 

Bjarkarhlíð, til að komast hjá því að þau fari í Brúarskóla. Vistun í Brúarskóla er af mörgum talin 

nokkurs konar staðfesting á því að barnið tilheyri þeim flokki barna sem erfiðastur sé. 

Fyrst er við það miðað að nemendur séu til reynslu í fjórar til sex vikur í Bjarkarhlíð. Þá er tekin 

ákvörðun um framhald, sem oftast er til loka skólaársins. Stundum reynist erfitt að koma barninu aftur í 
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heimaskóla eða annan grunnskóla, enda viðkomandi oft búinn að brjóta allar brýr að baki sér ef svo 

má að orði komast. Mat starfsfólks Bjarkarhlíðar er að ekki sé skynsamlegt að beita almennu skólana 

miklum þrýstingi þar sem miklu varði að unglingarnir finni sig velkomna aftur í skólana. Þá er vandi að 

unglingarnir eru oft reiðir sínum heimaskóla og finnst þeir hafi verið órétti beittir og vilja því ekki snúa 

aftur í sinn heimaskóla.  

Skóladagurinn í Bjarkarhlíð hefst samkvæmt stundatöflu kl. 8.30. Bóklegt nám er reglulega brotið upp 

með verklegum þáttum. Námið er einstaklingsmiðað, hver nemandi er með sitt námsefni, en ef það 

hentar vinna nemendur tveir og tveir saman eða fleiri. Auk þess eru oft sameiginleg verkefni á 

dagskrá. Nemendur taka þátt í að undirbúa og elda hádegisverð og eru hafðir með í ráðum um hvað 

er á borðum. Mikil áhersla er lögð á að ræða við börnin og umræðuefnin sótt í daglegt líf þegar tilefni 

gefast. Gott samstarf er við Íþrótta- og tómstundaráð og nemendur heimsækja félagsmiðstöðina 

Bústaði þar sem leitast er við að kynna fyrir þeim góðar tómstundir. Þá taka þeir þátt í ýmsum 

áhugaverðum viðfangsefnum, vettvangsferðum og leikjum. Tómstundir eru fastur liður á stundaskrá 

tvær til þrjár kennslustundir í hverri viku og kemur starfsmaður frá Íþrótta- og tómstundaráði að því 

starfi með kennara deildarinnar. 

Viðmælendur töldu samræmd próf að vissu leyti hafa neikvæð áhrif á starfið í Bjarkarhlíð. 

Nemendur leggja margir mikla áherslu á að kennsla þeirra miðist við samræmdu prófin og hafa jafnvel 

skráð sig í nokkur samræmd próf án þess að þeir hafi forsendur til þess að ná þeim. Þessar væntingar 

þeirra um að geta verið eins og aðrir („þau vilja taka samræmd próf bara af því að allir taka þau“) trufla 

að unnt sé að kenna þeim ýmislegt sem gæti nýst þeim betur.  

Þá finnst nemendum að þeir fái mjög skýr skilaboð frá framhaldsskólanum um að þeir hafi enga 
möguleika þar nema hafa tekið samræmdu prófin.  

Starfsfólk Bjarkarhlíðar telur að miklu varði að reyna að koma þessum börnum miklu fyrr til 
aðstoðar; vandi þeirra hafi oft verið ljós árum saman. Eins skorti mjög á eftirfylgni og eftirlit, m.a. 
af hálfu barnaverndaryfirvalda. Biðtími eftir aðstoð er oft langur og „á meðan horfir maður á 

krakkana hrynja" svo vísað sé til orða eins starfsmanns, „ ... ef eitthvað rofar til er barnaverndarnefnd 

fljót að skila barninu ... ef eitthvað fer úrskeiðis þarf mikinn tíma til að koma barninu aftur að hjá 

nefndinni.“ 

Mat starfsfólks Bjarkarhlíðar er að oft mætti sýna skjólstæðingum þeirra meiri sveigjanleika í 
heimaskólanum. Leita þurfi allra leiða til að styðja starfsfólk almennu skólanna til þess að koma betur 

til móts við þá. Til þess þurfi sérhæft starfslið, fastara utanumhald og eftirfylgni. 

Afdrif nemenda sem verið hafa í Bjarkarhlíð, eða fyrirrennurum deildarinnar, hafa ekki verið könnuð en 

áhugavert sýnist og áríðandi að gera það.  

Bjarkarhlíð er, eins og fram hefur komið, rekin sem sérdeild tengd Réttarholtsskóla. Uppi eru hug-

myndir um að flytja starfsemina skipulagslega undir Brúarskóla og sýnist það góður kostur sem 

líklegur er til að stuðla að aukinni samhæfingu á þessu sviði.  
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6.4 Brúarskóli  
 
Í Brúarskóla voru tekin tvö viðtöl. Rætt var við skólastjóra, deildarstjóra kennslusviðs, sviðsstjóra 

ráðgjafarsviðs, sem er sálfræðingur, og tvo af kennurum skólans. Upplýsingaöflun í tengslum við þetta 

verkefni náði aðeins til starfseminnar við Vesturhlíð en þar voru á síðasta skólaári 24 börn að jafnaði.  

Brúarskóli er sérskóli, rekinn af Reykjavíkurborg, fyrir nemendur í 3.–10. bekk sem eiga við alvarlegan 

geðrænan og tilfinningalegan vanda að stríða og nemendur sem eiga í félags- og hegðunarerfiðleikum 

eða eru komnir í vanda vegna fíkniefnaneyslu eða afbrota. Brúarskóli er í raun rekinn á fjórum stöðum, 

í Vesturhlíð 3, þar sem Vesturhlíðarskóli (Heyrnleysingjaskólinn) var áður til húsa, en einnig hefur 

skólastjóri yfirumsjón með kennslu á Barna- og unglingadeild við Dalbraut, Meðferðarstöð ríkisins að 

Stuðlum og meðferðarheimilinu Háholti í Skagafirði. Síðasta skólaár var fjórða starfsár skólans. Í 

Brúarskóla eru nokkur börn úr nágrannasveitarfélögunum.9 Umfjöllun í þessari skýrslu tekur aðeins til 

starfseminnar í Vesturhlíð.  

Brúarskóla er ætlað sérstakt ráðgjafarhlutverk, bæði fyrir ýmis sérúrræði auk ráðgjafar fyrir nemendur 

almenna grunnskólans með alvarlegar geðraskanir og félags- eða tilfinningaörðugleika.  

Sviðsstjóri ráðgjafardeildar hefur verið ráðgefandi við starfsfólk sérdeildarinnar Bjarkarhlíð og við 

starfsmann fardeildar í Borgarhluta 4. Ekki hefur verið svigrúm til að sinna almennri ráðgjöf nema að 

mjög litlu leyti, enda starfsmaður á ráðgjafarsviði aðeins einn.  

Nemendur Brúarskóla hafa allir verið áður í almennum grunnskólum. Foreldri sækir um inntöku fyrir 

barn sitt og inntökuteymi fjallar um umsóknir. Eftir að inntökuteymi hefur fjallað um umsókn og hún 

samþykkt hefst reynslutími. Að honum loknum er staða nemandans metin. Vist í skólanum er hugsuð 

sem tímabundið úrræði og markmiðið er að gera nemendur hæfari til að stunda nám í almennum 

grunnskóla. Yfirleitt er við það miðað að barnið sé ekki lengur en eitt ár í skólanum.  

Nemendum er kennt í litlum námshópum og eru aldurshópar aðskildir í tveimur deildum (mið- og 

unglingastig). Hver nemandi hefur einstaklingsmiðaða námskrá sem m.a. er gerð í samráði við 

foreldra hans. Mikil áhersla er lögð á gott samstarf við foreldra. Megináhersla er lögð á að veita 

nemendum kennslu með hliðsjón af áhuga og getu hvers og eins og markvisst er leitast við að styrkja 

og bæta félags- og samskiptahæfni nemenda. Mikil áhersla er á einfaldar starfsreglur sem fylgt er fast 

eftir. Hreyfing og útivera skipa stóran þátt í skólastarfinu, sem og verklegar greinar og skapandi 

viðfangsefni af ýmsu tagi. 

Starfsfólk skólans hefur lagt sig sérstaklega eftir því að vinna eftir hugmyndafræði 

uppbyggingarstefnunnar (sjá bls. 66). Birtist það m.a. í því að lögð er áhersla á að barnið taki ábyrgð á 

eigin hegðun um leið og litið er svo á að nemandi eigi alltaf að fá tækifæri til að snúa við blaðinu ef illa 

gengur. 

                                                 
9 Greinargóðar upplýsingar um Brúarskóla er að finna á heimasíðu skólans, sjá á þessari slóð: 
http://www.bruarskoli.is/ 
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Í viðræðum við skýrsluhöfunda lögðu starfsmenn Brúarskóla, eins og Bjarkarhlíðar, áherslu á 
mikilvægi þess að leita leiða til að taka fyrr á vanda barna með atferlistruflanir. Þessi vandkvæði 

væru oft fyrirsjáanleg, jafnvel strax á leikskólaaldri. Brýnasta viðfangsefnið væri að efla forvarnir 
svo unnt væri að veita foreldrum ráðgjöf mun fyrr en nú er raunin. Þróun slíks greiningar- og 

stuðningskerfis gæti haft verulegt gildi til að koma í veg fyrir vanda þessara barna síðar á lífsleiðinni. Á 

öllum stigum þessara mála væri lykilatriði að ná sem best til foreldra barnanna.  

Viðmælendur töldu að a.m.k. í bráð væri óraunhæft að reikna með því að unnt væri að veita öllum 
skjólstæðingum þeirra nægilegan stuðning í almennum grunnskólum. Því yrði að einhverju leyti 

að byggja á sérúrræðum þegar um erfiðustu tilvikin væri að ræða. Ætíð ætti þó fyrsti kosturinn að 

felast í því að vinna með barninu í heimaskóla og leita samstarfs við foreldra og hugsanlega væri hægt 

að ná betri árangri í þeim efnum en nú er. Leggja þyrfti áherslu á að gera skólunum kleift að koma 

betur til móts við börn með atferlistruflanir og kæmi vel til greina að þróa þjónustu Brúarskóla í þá átt 

að það yrði eitt af meginverkefnum skólans. Þá töldu viðmælendur í Brúarskóla áríðandi að starfsfólk 

almennu skólanna áttaði sig betur á því með hvaða hætti farsælast væri að vinna með börnum með 

atferlisraskanir; námskrá þeirra þyrfti oft að vera sveigjanlegri en nú er.  

Þegar að útskrift úr Brúarskóla kemur er barninu fylgt eftir í heimaskólanum, eða þeim grunnskóla 

öðrum sem við því tekur, og er það oft langt ferli. Afar miklu skiptir að vel sé tekið á móti barninu þegar 

það kemur aftur, en á því er nokkur misbrestur. Oft hafi t.d. vantað á að öllu starfsfólki heimaskólans 

hafi verið gerð nægileg grein fyrir málum þegar barnið snýr aftur. Vandinn er m.a. sá að oft eru börnin í 

Brúarskóla búin að brjóta allar brýr að baki sér í heimaskóla sínum. Því hefur stundum verið brugðið á 

það ráð að koma barninu í annan skóla.  

6.5 Samantekt og niðurstöður 
Í þessum kafla var stuttlega vikið að hlut sálfræðiþjónustunnar í tengslum við hegðunarvanda, einkum 

erfiðustu málin. Vísbendingar komu fram um að ástæða væri til að skoða vel þær áherslur og það 

verklag sem fylgt hefur verið. Mun nú vera unnið að því á vettvangi þjónustumiðstöðvanna. Gagnrýnar 

raddir um þá miklu áherslu sem lögð er á greiningar umfram forvarnir og ráðgjöf heyrðust bæði frá 

starfsfólki skólanna og frá sérfræðingum utan þeirra.  

Þá var í kaflanum vikið að þremur sérúrræðum fyrir börn með hegðunarraskanir. Lagt var mat á 

starfsemi fardeildar í Borgarhluta 4 og voru niðurstöður mjög jákvæðar. Ekki var aflað gagna til að 

leggja heildstætt mat á starfsemi hinna sérúrræðanna. Skýrsluhöfundum finnst engu að síður ástæða 

til að taka fram að þeim sýndist mjög faglega að þessu starfi staðið. Brúarskóli er ung stofnun og 

virðist hafa alla burði til að verða öflugur þróunarskóli og ráðgjafarmiðstöð. Eins og vikið verður að í 

lokakafla er ástæða til að skoða hvort ekki sé ástæða til að tengja þessi þrjú úrræði markvissar saman 

og þróa þau sem eitt samhæft ráðgjafarkerfi sem hefði það meginmarkmið að styðja börn með 

hegðunarvanda í heimaskólum sínum. Starfsfólk þessara sérúrræða býr yfir mikilli þekkingu og reynslu 

sem æskilegt er að geti nýst sem best sem flestum börnum sem á þurfa að halda.   
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7 Hvað er brýnast að mati skólafólksins? 
Viðmælendur voru spurðir um óskir sínar varðandi brýn verkefni. Oftast var spurt hvað nauðsynlegast 

væri að gera til að hægt væri að koma betur til móts við börn með hegðunarvanda eða að beðið var 

um óskalista.    

Langalgengast var að óskað væri eftir aukinni faglegri ráðgjöf; „ ... fleiri sérfræðinga ... meiri 

sérfræðiþjónustu ... sérmenntaða starfsmenn ... sérþjálfaðan mannafla ... sérhæft starfsfólk ... meira af 

fagfólki ... uppeldismenntað fólk“. Nefndir voru sálfræðingar, þroskaþjálfar, félagsráðgjafar, 

sérkennarar, kennsluráðgjafar og atferlisþjálfar.  

Þá vantar bara handleiðslu. Okkur vantar … fólk sem hefur sérþekkingu sem við getum leitað til. 
Ekkert endilega einhver námskeið og fundi og bla, bla, bla, bara geta átt aðgang að einhverjum, 
hringt í hann eða sent honum tölvupóst – ég stend frammi fyrir þessu vandamáli, hvað er til 
ráða?  

Bara mjög brýnt að fá meiri sérfræðiþjónustu inn í skólann. Sálfræðing sem getur til dæmis verið 
bara … í námsveri í vinnu með börnin sem þurfa, ég veit ekki hvort það er sálfræðingur eða 
geðhjúkrunarfræðingur eða hver þyrfti að vera hjá okkur. Atferlissálfræðingur með atferlismótun 
sem sérgrein eða þroskaþjálfi.  

Varðandi sálfræðingana var oft tekið fram að óskað væri eftir sálfræðingi sem starfaði við skólann 

og kæmi öðru fremur að ráðgjöf um meðferð og úrræði.  

Margir óska eftir þroskaþjálfum til starfa á þessu sviði, enda þykja starfskraftar þeirra nýtast afar vel 

með nemendum með atferlisraskanir. Þroskaþjálfar eru tiltölulega ný starfsstétt í grunnskólum og kom 

fram í mörgum viðtölum mikil ánægja með framlag þeirra. 

Í þeim skólum þar sem erfiðleikar eru miklir er oft óskað eftir aukinni félagslegri aðstoð og töldu 

margir nauðsynlegt að ráða félagsráðgjafa að skólunum. 

Næstalgengustu óskirnar snerta sérúrræði fyrir þau börn sem eru skólafólkinu erfiðust í 

samskiptum. Þá þurfi að leita allra leiða til að fá heilbrigðiskerfið fyrr að málum og að bæta þurfi 
geðheilbrigðisþjónustu fyrir börn, bæði meðferð og eftirfylgni. Þá eru margir þeirrar skoðunar að 

þróa þurfi einhvers konar bráðaþjónustu, úrræði sem gera kleift að koma til móts við barnið meðan 

mál þess eru í skoðun. Margir sakna sérdeildanna og vilja stofna til þeirra að nýju. Þá voru nefnd 

úrræði hliðstæð Brúarskóla, þar sem skólinn annaði ekki eftirspurn. Rétt er að taka fram að margir 

höfðu efasemdir um stækkun Brúarskóla þar sem ekki væri heppilegt að slíkur skóli yrði of stór. Því 

kæmi til greina að stofna annan slíkan skóla. Þá höfðu margir kennarar í þeim skólum þar sem ekki 

eru starfandi hegðunarver áhuga á að þeim yrði komið á fót, eða öðrum úrræðum sem hægt væri að 

nýta tímabundið (í þremur viðtölum voru þessi úrræði kennd við kælingu). 

Í tveimur viðtölum var rætt um að koma á fót vinnustofum eða smiðjum sem hefðu áhugaverð, 

verkleg viðfangsefni í boði fyrir nemendur. 

Í viðræðum við starfsfólk skóla, sem búa við erfiðar ytri aðstæður, var óskað eftir úrbótum. Má 

nefna aukið rými, s.s. fleiri kennslustofur eða rýmri leiksvæði, úrbætur vegna mötuneytis og bættar 
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aðstæður á leikvöllum (leiktæki). Eins var nefnt að þörf væri á átaki til að fegra skólann. Í nokkrum 

skólanna vantaði sárlega starfsfólk í gæslustörf og í nokkrum tilvikum var óskað eftir fleiri 
stuðningsfulltrúum. Ljóst sýnist þó að margir telja æskilegra að ráða fleiri sérfræðinga að þessum 

málum og óskir um fleiri stuðningsfulltrúa byggðust á því að þeir væru ódýrari starfskraftur og því 

óraunhæft að gera ráð fyrir að unnt yrði að ráða „dýrara“ starfsfólk.  

Margir nefndu aukið fjármagn til að gera skólunum kleift að koma betur til móts við nemendur með 

hegðunarraskanir og einnig voru margar óskir um breyttar aðferðir við úthlutun fjármagns til 
nemenda með sérþarfir (sjá nánar í næsta kafla).  

Aðrar óskir voru úrbætur í menntunarmálum (námskeið fyrir kennara um kennslu barna með 

hegðunarraskanir) og skýrari reglur og viðurlög.  
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8 Umræða, ályktanir og tillögur  
Mat á hegðun og samskiptum er afar flókið mál og gildir það ekki hvað síst um hegðunar- og 

samskiptavanda. Ljóst er að mörk fólks hvað þetta varðar eru afar mismunandi. Hegðun, sem talin er 

sjálfsögð og eðlileg í einum skóla, kann að vera litin hornauga í öðrum. Alþekkt er að þolmörk kennara 

varðandi t.d. hávaða og umferð í skólastofu eru mismunandi, svo dæmi sé tekið. Með hliðsjón af 

þessu verður að leggja áherslu á að sá hegðunarvandi sem var til skoðunar í þessari rannsókn er 

vandi eins og hann er skilgreindur af viðmælendunum sjálfum, en ekki gengið út frá tilteknum 

fræðilegum forsendum. Minnt skal á ýmsa aðra aðferðafræðilega fyrirvara sem taldir voru í niðurlagi 

2. kafla þessarar skýrslu. 

Draga verður athygli að því að langur vegur er frá því að hegðunarvandi í skólum sé nýr af nálinni. 

Áhyggjur af uppvaxandi kynslóð hafa fylgt sögunni og er auðvelt að tína til dæmi sem sýna að á öllum 

tímum hafa verið uppi raddir um slæma (og versnandi!) hegðun unga fólksins.10 Samskipti og agi eru 

hluti af skólastarfi eins og öðrum mannlegum samskiptum. 

Enn fremur verður að minna á að meginþorri skólabarna í reykvískum skólum hegðar sér yfirleitt 
vel og á ekki í hegðunar- eða samskiptavandamálum. Níu af hverjum tíu börnum eiga yfirleitt í 

ágætum samskiptum við skólasystkini og starfsfólk. Engu að síður er umtalsverður munur á þessu eftir 

skólum. Nokkrir skólar eru nánast lausir við agavandamál, meðan starfsfólk annarra skóla telur sig 

þurfa að glíma við erfiða og jafnvel mjög erfiða nemendur.  

Áberandi er að í þeim skólum þar sem agavandamál eru hvað minnst einkennast viðhorf starfsfólks til 

nemenda af jákvæðni, hlýju og virðingu. Ekki verður fram hjá því litið að jákvæð viðhorf til 
nemenda, ekki síst viðurkenning á því að þeir séu ólíkir, draga oft langt til að fyrirbyggja og 
jafnvel leysa agavandamál. Hæfileikar starfsfólks til þess að ná góðu samstarfi við foreldra þegar 

vanda ber að höndum skipta einnig miklu máli.  

Þegar skýrsluhöfundar hófu þessa rannsókn væntu þeir þess að agavandamál yrðu ekki síst til 

umræðu í tengslum við nemendur á unglingastigi. Enda þótt nokkur dæmi séu um skóla þar sem þetta 

gekk eftir virðist algengara að litið sé á tiltekna nemendur á miðstigi, einkum drengi, sem erfiðustu 
einstaklingana. Þá vekur athygli að margir viðmælenda telja að hegðun yngstu barnanna valdi oft 
vandkvæðum og hafi, þegar á heildina er litið, farið aftur. Áríðandi hlýtur að vera að skoða þessi 

mál betur og huga m.a. að skóladegi barnanna, skóla- og umgengnisreglum og starfsháttum öllum. 

Skóladagurinn hefur verið að lengjast á undanförnum árum, sem og skólaárið. Athuganir annars 

skýrsluhöfundar benda t.d. til þess að leikur og hreyfing skipi ekki eins stóran sess í námi barna í 

fyrstu bekkjum grunnskólans og vænta mætti (Ingvar Sigurgeirsson, óbirt efni). Það hlýtur að vera 

verulegt umhugsunarefni í ljósi þess hve miklu máli hreyfing og leikur skipta þennan aldurshóp. 

Sá hópur sem er starfsfólki skólanna erfiðastur eru oft börn sem glíma við alvarlegar 
geðraskanir. Ljóst er að afar brýnt er að koma betur til móts við þennan hóp og ætti það að 

                                                 
10 Skemmtileg dæmi um þetta er að finna í samantekt Hilmars Más Arasonar, aðstoðarskólastjóra í Borgarnesi, sjá á þessari 
slóð: http://starfsfolk.khi.is/ingvar/fyrirlestrar/Socrates.ppt 
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vera forgangsverkefni. Eins og málum er nú háttað virðast of margir skólar ekki hafa aðstöðu, eða á 

að skipa nægilega mörgu starfsfólki með þá þekkingu og færni sem dugar til að búa þessum 

nemendahópi fullnægjandi aðstæður. Þá er afar bagalegt hve seint gengur að finna þessum börnum 

viðunandi úrlausnir sem hlýtur að valda þeim og skólunum miklum skaða. Úr þessu verður að bæta 

með fjölþættum aðgerðum. Hér verða yfirvöld mennta- og heilbrigðismála að taka höndum saman 

með starfsfólki skólanna og heilbrigðisstofnana. Viðræður við starfsfólk skólanna benda einnig til þess 

að verulega skorti á samvirkni þessara tveggja kerfa, sem og á gagnkvæman skilning.  

Skýrsluhöfundum sýnist liggja beinast við, meðan verið er að leita langtímalausna á þessum málum, 

að komið verði á fót sérfræðingateymum (sérkennarar, sálfræðingar, félagsráðgjafar, 

geðhjúkrunarfræðingar, geðlæknar) sem geta komið til ráðgjafar í erfiðum málum mun hraðar og með 

mun ákveðnari hætti en nú er. Starfshættir svokallaðrar fardeildar í Borgarhluta 4 gætu vísað 
veginn varðandi þau skref sem vænlegast sýnist að stíga við þróun þjónustu á þessu sviði. 
Eðlilegt er að leggja til að þessi sérfræðingateymi verði tengd og samhæfð svo þekking hvers og eins 

nýtist sem víðast. Til greina hlýtur að koma að tengja ráðgjöfina starfi Brúarskóla, sem ætlað er 

ráðgjafarhlutverk á þessu sviði, eins og fram hefur komið. Skoða ætti þann kost að þróa Brúarskóla 

enn frekar sem ráðgjafarmiðstöð í þessum málaflokki sem hefði það meginverkefni að styðja börnin í 

heimaskóla sínum. Einnig kemur til greina að þessi samhæfing sé á hendi aðalskrifstofu Menntasviðs 

eða Þjónustumiðstöðvar Breiðholts sem einnig er ætlað sérstakt hlutverk á þessu sviði. 

Bent skal á að tillögur um aukna samhæfingu og samvirkni þeirra aðila er fást við þessi mál eru ekki 

nýjar af nálinni. Í þessu sambandi má vísa til úttektar sem Kristján Már Magnússon (2004) gerði fyrir 

heilbrigðis- og tryggingaráðuneytið 2004. Rauði þráðurinn í tillögum hans birtist vel í skýrsluheitinu: 

Samhæfing í málefnum barna og unglinga með geðraskanir.  

Í ljósi þess hve þyngstu málin reynast starfsfólki skólanna erfið og þrúgandi er augljóst að mikið er til 

þess vinnandi að finna á þessu viðunandi úrræði. Viðhorf nemenda eða foreldra voru ekki könnuð í 

þessari rannsókn en vart þarf að nefna að þetta ástand er ekki síður bagalegt frá sjónarhóli þeirra. 

Betri tök á þessum málum fela einnig í sér að auðveldara yrði að fást við önnur hegðunarvandkvæði 

sem starfsfólk skólanna stendur frammi fyrir. Erfiðustu málin, málin sem tefst að leysa eða tekst ekki 

að leysa, binda marga starfsmenn sem ekki geta sinnt öðrum málum á meðan. Mjög brýnt hlýtur 

einnig að teljast að halda rannsóknum á þessu sviði áfram og skoða t.d. viðhorf nemenda sjálfra og 

fjölskyldna þeirra og viðhorf fagstétta utan skólanna.  

Eins og margáréttað hefur verið í þessari skýrslu má segja að hegðunarvandamál komi og fari. 
Skýrsluhöfundar hafa orðað það svo að þau séu á stöðugri hreyfingu. Starfsfólk skólanna nær 

tökum á málum, nemendur koma og fara og hegðun þeirra breytist. Hópur eða árgangur sem veldur 

starfsfólki skóla miklum erfiðleikum og áhyggjum eitt árið getur verið orðinn samvinnufús tveimur árum 

síðar. Framkoma eins eða fárra nemenda getur breytt miklu, jafnvel einn nemandi getur skapað mörgu 

starfsfólki erfið og jafnvel þrúgandi úrlausnarefni. Brottflutningur eins barns í annan skóla getur þannig 

breytt miklu. Nýjum skólum geta fylgt örðugleikar, meðan nemendur og starfsfólk eru að kynnast, en 

smám saman getur öldur lægt. Með hliðsjón af þessum mikla hreyfanleika hegðunar- og 

samskiptavandamála sýnist skynsamlegt að forðast að binda sérfræðiráðgjöf og þjónustu á 
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þessu sviði við einstaka skóla. Úrræðin þurfa helst að vera sveigjanleg þannig að unnt sé að beita 

þeim þar sem vandinn er mestur hverju sinni.  

Munur á hegðunarvanda eftir kynjum er mikið umhugsunarefni. Sú staðreynd að hegðunarvandi 

tengist mun fleiri drengjum en stúlkum eru ekki ný tíðindi þó segja megi að það ætti að vera stöðugt 

undrunarefni og um leið hvatning til að leita úrbóta. Slæm hegðun drengja eða lakari árangur þeirra en 

stúlkna er varla náttúrulögmál – þó stundum sé fjallað um þessi mál eins og svo sé. Auðvelt er að vísa 

til þróunarstarfs í skólum víða um heim þar sem sýnt hefur verið fram á að hægt er að grípa til 

margvíslegra aðgerða sem hafa bætandi áhrif á hegðun og námsárangur drengja, um leið og þessar 

sömu aðferðir nýtast stúlkum vel (sjá t.d. King og Gurian, 2006). Það ætti að vera fræðsluyfirvöldum 

keppikefli að styðja við þróunarstarf sem hefur það að markmiði að bæta námsárangur, ekki síst þeirra 

hópa sem ekki virðast sækja þá menntun til skólanna sem að er stefnt og lenda oftar en aðrir í 

samskiptavanda. 

Áhugavert er hve margar leiðir starfsfólk skólanna fer til að takast á við agamál. Þessi fjölbreytni hlýtur 

að teljast jákvæð og áríðandi að miðla því sem best hefur gefist milli skólanna. Þetta mætti gera með 

ýmsum hætti; á málþingum, ráðstefnum og námskeiðum, með greinaskrifum eða handbókaútgáfu. 

Einnig má nefna gerð heimildamynda um starfshætti sem hafa gefið góða raun. Netið skapar nýja 

möguleika til að miðla efni. Í tengslum við þetta verkefni var lagður grunnur að upplýsinga- og 

fræðsluvef fyrir kennara, annað starfsfólk skóla og foreldra um hegðun og samskipti (sjá á þessari 

slóð: http://starfsfolk.khi.is/ingvar/agi/). Æskilegt er að vefur sem þessi verði þróaður með þeim hætti 

að hann geti orðið lifandi vettvangur til úrbóta á þessu sviði. Slíkur vefur gæti einnig nýst vel til að 

bæta aðgengi kennara að vönduðum upplýsingum sem geta nýst þeim í daglegu starfi um hegðun, 

hegðunarraskanir og meðferð þeirra, sem og um samskipti og samskiptavandamál og uppbyggilegar 

leiðir til að leysa þau. Einnig má nefna upplýsingar um aðferðir sem vænlegar þykja til að bæta 

starfsanda og efla liðsheild og skólabrag.  

Margt bendir til þess að verulega megi efla þekkingu og skilning skólafólks á eðli og orsökum 
hegðunarvandkvæða, sem og á þeim úrræðum sem duga. Í því sambandi hlýtur að verða að beina 

gagnrýnum augum að augljósum brotalömum í grunn- og símenntun kennara. Horfast verður í augu 

við það að kennaramenntastofnanir og fræðsluyfirvöld hafa ekki sinnt þessu mikilvæga viðfangsefni 

sem skyldi og áríðandi að nýta t.d. það svigrúm sem kann að vera að skapast með lengingu 

kennaranáms til að bæta úr þessu. Umfjöllun um aðferðir við að bæta hegðun, samskipti og skólabrag, 

sem og traustar aðferðir til að glíma við hegðunarvanda, þarf að skipa eðlilegan sess í kennaranámi 

og endurmenntun kennara og annarra starfsmanna skólanna. Þá þarf að vera í boði öflugt 

framhaldsnám fyrir þá sem vilja sérhæfa sig á þessu sviði.  

Rétt er að árétta að ákveðið hefur verið að í framhaldi af þessari rannsókn taki Kennaraháskólinn að 

sér að sjá um röð námskeiða fyrir Menntasvið Reykjavíkurborgar um viðbrögð við hegðunarvanda og 

fyrirbyggjandi aðgerðir; í fyrstu fyrir stjórnendur í skólum og er námskeið fyrir skólastjóra þegar hafið. 

Þegar þetta er ritað er námskeið fyrir aðstoðarskólastjóra í undirbúningi.  
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Í tengslum við menntunarmál verður einnig að beina sjónum að þeim breytingum sem gerðar hafa 

verið á stjórnun grunnskólanna á undanförnum árum. Millistjórnendur koma nú oft fyrst til aðstoðar 
kennurum þegar erfið aga- og samskiptamál koma upp, í sumum tilvikum jafnvel meira en 

aðalstjórnendur. Huga verður vel að því hvernig best verður stutt við þessa nýju stétt til að taka á 

þessum málum, t.d. í tengslum við þróun grunn-, framhalds- og símenntunar, ráðgjöf og handleiðslu. Í 

ljósi þess hversu þýðingarmikið er að ná góðu samstarfi við foreldra þegar hegðunarvandamál koma 

upp þurfa þættir eins og foreldrasamstarf, samskipti og viðtalstækni að skipa þar verulegan sess.    

Eitt af því sem brýnt sýnist að skoða betur eru tengsl hegðunarvandkvæða og kennsluhátta. 
Eins og fram hefur komið í þessari skýrslu bar kennsluaðferðir ekki oft á góma sem skýringarþátt hjá 

viðmælendum þegar hegðunarvandkvæði voru til umræðu. Engu að síður komu fram ýmsar 

vísbendingar um það að sterk tengsl kunni að vera þarna á milli. Einnig verður að vísa til þess hversu 

miklu erfiðari margir drengir eru kennurum en stúlkur. Ef til vill má segja að ekki þurfi frekari rannsóknir 

til að sýna fram á að aukin virkni nemenda (s.s. hreyfing, handfjöllun, sköpun, leikir, tilraunir, 

vettvangsferðir, útikennsla, tölvunotkun, svo fátt eitt sé nefnt) og fleiri viðfangsefni sem höfða til áhuga 

nemenda og eru þeim merkingarbær, geti haft jákvæð áhrif á framkomu og samskipti. Hið sama gildir 

um skýra starfsramma þegar nemendur ráða ekki við frelsi og sveigjanleika. Sérstaklega er áríðandi 

að líta betur til þess hóps nemenda sem ekki finnur sig í því mikla bóknámi sem margir grunnskólar 

bjóða nemendum. Í þessu sambandi skal minnt á skólann, sem kom við sögu í þessari skýrslu, þar 

sem starfsfólk tók ákvörðun um að stórefla list- og verkgreinar með þeim árangri að 

hegðunarvandkvæði minnkuðu til mikilla muna.    

Vitað er að hegðunarvandi barna tengist oft erfiðum heimilisaðstæðum, áföllum í fjölskyldulífi, streitu, 

sjúkdómum, óreglu eða fátækt (Kristján Már Magnússon, 2004, bls. 33–35). Slæmar eða ómarkvissar 

uppeldisaðferðir sumra foreldra koma áreiðanlega einnig við sögu (sama heimild, bls. 34). Engu að 

síður verður að vara starfsfólk skólanna við því að einblína um of á þetta. Einnig verður að horfast í 

augu við að skýringa á hegðunarvanda sé í einhverjum tilvikum að leita innan skólanna sjálfra. Auk 

þess hlýtur að verða að spyrja hvernig best verði komið til móts við þarfir barna sem búa við erfiðar 

heimilisaðstæður eða hafa ekki fengið það uppeldi heima sem ákjósanlegt þykir.   

Þá virðist aukinn sveigjanleiki gagnvart börnum með hegðunarröskun skipta miklu. Má nefna að 

ætla t.d. ofvirkum börnum ekki alltaf sama vinnuramma og öðrum börnum. Í því sambandi getur þurft 

að líta til markmiða, námsefnis, vinnubragða, reglna og aðstæðna. Þessar áherslur hljóta að þykja fara 

vel saman við stefnumörkun borgarinnar um að þróa kennslu í átt til aukinnar einstaklingsmiðunar. 

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á hlutskipti ofvirkra barna í skólum hér á landi sýna að margt 

þarf að bæta í þjónustu skólanna við þennan hóp (Ágústa E. Ingþórsdóttir, 2005). Einkum er áríðandi 

að efla fræðslu um þessi mál fyrir foreldra og starfsfólk skólanna og að sú fræðsla byggi á 

félagsfræðilegum og sálfræðilegum skilningi, ekki síður en læknisfræðilegum. Þá þurfa kennarar 

ráðgjöf um aðferðir sem beita má í skólastofunni og þróa þarf sveigjanleg vinnubrögð sem byggja á 

einstaklingsmiðun (Ágústa E. Ingþórsdóttir, í vinnslu).  

Líta verður til þeirra aðferða sem notaðar hafa verið til að úthluta fjármagni vegna nemenda með 
sérþarfir. Þær aðferðir sem nú eru notaðar, og miðast við einstaklingsmiðaðar greiningar, virðast ekki 
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skila þeim árangri sem eftir er sóst, þ.e. að tryggja réttláta úthlutun fjármuna miðað við raunverulegar 

þarfir í skólunum. Fjármagni til sérkennslu í Reykjavík er nú úthlutað til skólanna með tvennum hætti. 

Annars vegar er um að ræða fjármagn sem skipt er milli skóla miðað við nemendafjölda og ætlað er til 

almennrar sérkennslu (15–20% nemenda). Hins vegar er fjármagn vegna nemenda með miklar 

sérkennsluþarfir. Því er úthlutað á grundvelli einstaklingsbundinna greininga með hliðsjón af 

ákveðnum viðmiðunum. Síðarnefnda leiðin hefur verið gagnrýnd vegna þess að hún kallar á miklar 

greiningar og virðist í raun hvetja til miklu meiri greininga en þörf kann að vera á. Við úthlutun 

fjármagns til kennslu nemenda með sérþarfir sýnist einnig þurfa að hafa til hliðsjónar innri bjargir 

skólanna (t.d. fjölda eða þekkingu sérhæfðs starfsfólks) og eins sýnist eðlilegt að litið sé til félagslegra 

aðstæðna („misþung“ hverfi) í meira mæli en nú er gert. Benda má á að gera mætti skipulegar 

tilraunir, t.d. í ákveðnum hverfum eða borgarhlutum, með aðrar aðferðir. Sem dæmi má nefna 

úthlutunaraðferðir sem miðuðust við heildarsýn á stöðu mála í einstökum skólum eða borgarhverfum 

og byggðust á rökstuddum áætlunum starfsmanna skólanna. Ekki er óeðlilegt, m.a. í ljósi þeirrar miklu 

„hreyfingar“ sem segja má að sé á hegðunarvandkvæðum, að úthlutunaraðferðir viðbótarfjármagns 

séu í stöðugri endurskoðun.  

Í tengslum við endurskoðun á þessu kerfi má einnig vísa til hugmynda sem Kristján Már Magnússon 

(2004) hefur sett fram en hann leggur í skýrslu sinni um þjónustu við börn og unglinga með 

geðraskanir áherslu á mikilvægi þess að leitað sé einfaldra leiða við mat á þjónustuþörf (bls. 18).   

Áríðandi er að vel verði kannað hvernig sálfræðileg þekking nýtist í þessum málaflokki. Eins og 

fram hefur komið í þessari skýrslu er í mörgum skólum óánægja með þá sálfræðiþjónstu sem skólarnir 

höfðu aðgang að. Einnig hefur komið fram að á þeim tíma sem rannsóknin var gerð var 

sálfræðiþjónusta í lágmarki vegna þess að hún hafði þá nýlega verið færð yfir til þjónustumiðstöðva 

borgarinnar og starfsemi þeirra var í mótun. Með hliðsjón af þessu er líklegt að ekki hafi fengist góð 

mynd af því hvernig þessi þjónusta nýtist. Því er mikilvægt að unnið verði að úttekt á sálfræðiþjónustu 

í borginni svo leggja megi heildstætt mat á gæði hennar.   

Sameiginlega búa skólarnir yfir miklum reynslusjóði á þessu sviði. Spyrja verður með hvaða hætti 
unnt er að nýta þessa reynslu þvert á skóla og miðla henni milli starfsfólks skóla með 
markvissum hætti. Það má gera með samráðsfundum, ráðstefnum, fræðslufundum og námskeiðum. 

Þá má hugsa sér að byggja upp rafræna þekkingarmiðstöð; vefsetur þar sem skipulega er safnað 

upplýsingum um það sem best hefur reynst á þessu sviði. Fyrr hefur verið vikið að vísi að slíkri 

þjónustu sem sett var upp í tengslum við þetta verkefni.11 Áhugaverð hugmynd er að fela skólunum 

tímabundin ráðgjafarhlutverk hverjum gagnvart öðrum. Tekið skal dæmi: Setjum sem svo að starfsfólk 

einhvers skóla þurfi á einhverjum tilteknum tíma að horfast í augu við örðug vandamál, t.d. tengd 

tilteknum árgangi eða aldursstigi, sem starfsfólk skólans nær ekki tökum á með viðunandi hætti. 

Starfsfólki annars skóla, sem náð hefur góðum tökum á hliðstæðum málum, er þá falið að taka að sér 

ráðgjafarhlutverk gagnvart þessum skóla. Annar möguleiki er að byggja upp samstarfsnet um þessi 

mál. Í þessu sambandi má nefna að síðastliðið vor fór hópur skólastjóra í Reykjavík til Englands á 

                                                 
11 Sjá á þessari slóð: http://starfsfolk.khi.is/ingvar/agi/ 
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námskeið um samstarfsnet skóla. Í framhaldi af því hafa nokkrir skólar hafið undirbúning að samstarfi 

með þessum hætti en þar tvinnast saman símenntun, ráðgjöf og þróunarstarf.   

Aðkallandi hlýtur að vera að huga að forvörnum á þessu sviði. Í því sambandi verður bent á þau atriði 

sem fram hafa komið í þessari skýrslu og snerta jákvæðan og góðan skólabrag. Margoft hefur verið 

bent á þýðingu jákvæðra viðhorfa og að horfst sé í augu við það að nemendur eru ólíkir og þeim henta 

oft mismunandi aðferðir. Enn skal því bent á hugsanleg tengsl kennsluhátta, bæði vinnubragða og 

viðfangsefna, við samskipti og hegðun. Skýrsluhöfundar leyfa sér einnig að vísa til hugmynda, sem 

fram komu í viðræðum þeirra við starfsmenn Brúarskóla, sem lögðu áherslu á mikilvægi þess að leita 

leiða til að taka miklu fyrr á vanda barna sem ættu við hegðunarraskanir. Álit þeirra er að eitt brýnasta 

viðfangsefnið í þessum málaflokki sé að þróa forvarnir sem m.a. beindust að samstarfi og 
þjónustu við foreldra barna með hegðunarraskanir mun fyrr en nú er raunin. Þróun öflugs 

greiningar- og stuðningskerfis, ásamt ráðgjöf við foreldra og leikskólakennara gæti haft verulegt gildi til 

að koma í veg fyrir vanda þessara barna síðar á lífsleiðinni. Enn skal vísað til tillagna Kristjáns Más 

Magnússonar (2004) sem bendir í skýrslu sinni um þjónustu við börn og unglinga með geðraskanir á 

mikilvægi aukins forvarnarstarfs (bls. 35–36 o.v.)  

Efla þarf rannsóknir á hegðun og samskiptum í skólum. Varla þarf að færa rök fyrir því hve góður 

starfsandi skiptir miklu fyrir líðan barna og námsárangur. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

agavanda í grunnskólum hér á landi eru teljandi á fingrum annarrar handar og hafa takmarkast við fáa 

skóla og fá sjónarhorn. Rannsóknarstofnun Kennaraháskólans hefur nú áform um átak á þessu sviði 

og er um þessar mundir leitast við að ná samstöðu með fræðimönnum í öðrum stofnunum um átak til 

að efla rannsóknir á hegðun og samskiptum. Auk þess er leitað eftir stuðningi og samstarfi við 

fræðsluyfirvöld, m.a. í Reykjavík, um að hrinda þeim í framkvæmd. Þar er m.a. byggt á þeim grunni 

sem lagður var með þessu verkefni en stefnt að fjölþættari gagnaöflun þar sem m.a. verður byggt á 

vettvangsathugunum og sjónarmiða fleiri aðila leitað, m.a. nemenda, foreldra og aðila utan skólans. 

Sömuleiðis væri æskilegt að vinna betur úr þeim gögnum sem aflað var með þeirri rannsókn sem 

fjallað hefur verið um í þessari skýrslu.  

Líkt og rannsóknir þarf að efla þróunarstarf er lýtur að bættri hegðun og samskiptum í skólum. 

Margar þeirra hugmynda sem starfsfólk skólanna hefur bryddað upp á þarf að útfæra, prófa og meta 

með skipulegum hætti. Í því sambandi varðar miklu að ekki verði öll egg sett í sömu körfu. Reynslan 

sýnir að oft er erfitt að sjá fyrir hvaða aðferðir henta einstaklingum, hópum, árgöngum eða aðstæðum 

þegar agavandi skýtur upp kollinum. Því skiptir máli að starfsfólk skólanna hafi aðgang að fjölbreyttum 

nálgunum og leiðum, ásamt leiðbeiningum og ráðgjöf sem byggð eru á rannsóknum og reynslu.  
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Fylgiskjal 
 

Spurningalisti um hegðunarvanda 
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Vinsamlega svarið eftirfarandi spurningum um starfið og umfang hegðunarvanda í 
skólanum. Upplýsingum þessum er ætlað að auðvelda úttektaraðilum úrvinnslu á hóp-
viðtölum og verða einungis notaðar í þeim tilgangi. Nöfn einstaklinga og skóla verða ekki 
notuð við úrvinnslu nema með leyfi viðkomandi. 
 

 

1. Starf: (Krossið við eins marga svarmöguleika og við á) 

□ 1Skólastjóri / aðstoðarskólastjóri 

□ 2Deildarstjóri / stigstjóri 

□ 3Umsjónarkennari 

□ 4Faggreinakennari  

□ 5List- og verkgreinar 

□ 6Stuðningsfulltrúi / skólaliði 

□ 7Sérkennari / deildarstjóri sérkennslu 

□ 8Þroskaþjálfi / námsráðgjafi / skólasálfræðingur 

□ 9Í öðru starfi, hvaða?___________________________________________ 

 

2. Á hvaða skólastigi starfar þú? (Krossið við eins marga svarmöguleika og við á) 

□ 6–9 ára (yngsta stig) 

□ 10–12 ára (miðstig) 

□ 13–15 ára (unglingastig) 
 

3. Hve lengi hefur þú starfað í grunnskóla? ___________________ 

 

4. Miðað við þína reynslu, telur þú að upp komi fleiri eða færri tilvik 

hegðunarvandkvæða nú heldur en áður (miðað við t.d. fyrir 10 árum síðan)? 

□ Mun færri tilvik en áður 

□ Nokkuð færri tilvik en áður 

□ Engin breyting á heildina litið 

□ Nokkuð fleiri tilvik en áður 

□ Mun fleiri tilvik en áður 
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5. Hversu sammála eða ósammála ertu því að eftirtalin atriði lýsi meginvanda 

skólans hvað varðar nám og kennslu barna með hegðunarvanda?  
 

  Mjög Fremur Hvorki Fremur Mjög  . 
  ósammála ósammála né sammála sammála 
 
   

a) Of mörg börn í bekk/rými............... � � � � �   

b) Skortur á úrræðum...................... � � � � �   

c) Skortur á fjárveitingum................ � � � � � 

d) Starfsmenn kunna ekki nægilega 

vel til verka................................ � � � � � 

e) Skortur á utanaðkomandi stuðningi 

     sérfræðinga við skólann............... � � � � � 

f) Slæmur félagslegur aðbúnaður barna 

  (erfiðleikar heima fyrir)................. � � � � � 

g) Erfitt samstarf við foreldra þeirra 

 barna sem um ræðir..................... � � � � � 

h) Einhæfar kennsluaðferðir.............. � � � � �   

i) Skortur á sérhæfðu starfsfólki....... � � � � �   

j) Fjölbreytni nemendahópsins........... � � � � � 

k) Húsnæði ábótavant....................... � � � � �   

l) Geðræn vandamál nemenda........... � � � � �  

m) Veik stjórnun agamála.................... � � � � � 

n) Slæmur félagsskapur..................... � � � � �   

o) Röng stefna í skólamálum (t.d. skóli 

     án aðgreiningar/einstaklingsmiðað nám). � � � � � 

p) Óheppilegar uppeldisaðferðir foreldra � � � � �   

q) Fíkniefnavandi nemenda................. � � � � �  

r) Skortur á samstöðu starfsfólks.......... � � � � � 
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Vinsamlega svarið eftirfarandi spurningum um umfang hegðunarvanda í skólanum. 
Jafnvel þótt erfitt sé að svara þessum spurningum nákvæmlega, vinsamlegast áætlið 
þann fjölda sem spurt er um. Svarið með hliðsjón af því skólastigi sem þið þekkið 
best. 

 

A. Yngsta stig  
 
6a. Hvað eru margir nemendur á yngsta stigi sem hafa verið greindir með      

einhvers konar hegðunarröskun? (atferlisröskun, geðröskun o.s.frv.) 

     ________nemendur  

 
7a.  Hvað eru margir nemendur á yngsta stigi sem hafa verið greindir með     

einhvers konar röskun? (aðra en þá sem tengist hegðun, t.d. röskun sem 
viðkemur þroska eða námi) 

     ________nemendur  

 

8a.  Þegar á heildina er litið, hvað telur þú að það séu margir nemendur á 
yngsta stigi sem eiga við hegðunarvanda að etja? (óháð greiningu)  

 Svarið spurningunni út frá bekkjardeild og/eða skólastigi. 

     ________nemendur á yngsta stiginu 

 ________nemendur í hverjum bekk / hóp á heildina litið á yngsta stiginu 

 

9a.  Þegar á heildina er litið, hver telur þú að sé hlutfallsskipting stúlkna og pilta 
sem eiga í hegðunarvanda? (T.d. 50% stúlkur og 50% piltar o.s.frv.) 

      ________%  stúlkur    ________% piltar  
 

B. Miðstig  
 
6b.  Hvað eru margir nemendur á miðstigi sem hafa verið greindir með      

einhvers konar hegðunarröskun? (atferlisröskun, geðröskun o.s.frv.) 

     ________nemendur  

 
7b.  Hvað eru margir nemendur á miðstigi sem hafa verið greindir með     

einhvers konar röskun? (aðra en þá sem tengist hegðun, t.d. röskun sem 
viðkemur þroska eða námi) 

     ________nemendur  

 

8b.  Þegar á heildina er litið, hvað telur þú að það séu margir nemendur á 
miðstigi sem eiga í hegðunarvanda? (óháð greiningu)  

  Svarið spurningunni út frá bekkjardeild og/eða skólastigi. 

     ________nemendur á miðstiginu 

 ________nemendur í hverjum bekk / hóp á heildina litið á miðstigi 

 

9b.  Þegar á heildina er litið, hver telur þú að sé hlutfallsskipting stúlkna og 
pilta sem eiga í hegðunarvanda? (T.d. 50% stúlkur og 50% piltar o.s.frv.) 

      ________%  stúlkur    ________% piltar 
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C. Unglingastig  
 
6c.  Hvað eru margir nemendur á unglingastigi sem hafa verið greindir með      

einhvers konar hegðunarröskun? (atferlisröskun, geðröskun o.s.frv.) 

     ________nemendur  

 
7c.  Hvað eru margir nemendur á unglingastigi sem hafa verið greindir með     

einhvers konar röskun? (aðra en þá sem tengist hegðun, t.d. röskun sem 
viðkemur þroska eða námi) 

     ________nemendur  

 

8c.  Þegar á heildina er litið, hvað telur þú að það séu margir nemendur á 
unglingastigi sem eiga í hegðunarvanda? (óháð greiningu)  

 Svarið spurningunni út frá bekkjardeild og/eða skólastigi. 

     ________nemendur á unglingastiginu 

 ________nemendur í hverjum bekk / hóp á heildina litið á unglingastigi 

 

9c.  Þegar á heildina er litið, hver telur þú að sé hlutfallsskipting stúlkna og pilta 
sem eiga í hegðunarvanda? (T.d. 50% stúlkur og 50% piltar o.s.frv.) 

      ________%  stúlkur    ________% piltar 

 

 

 

 
 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 
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SKÓLASTJÓRNANDI SVARI EFTIRFARANDI SPURNINGUM  
 

10. Heildarfjöldi nemenda í skóla:_______________nemendur 

 Yngsta stig: __________ nemendur 

 Miðstig: _____________ nemendur 

 Elsta stig:____________ nemendur 

 
11. Hvað hafa margir starfsmenn í skólanum sérmenntun til að fást við 

nemendur með hegðunarvanda?  

a) Fjöldi sérkennara:   _______________ 
b) Fjöldi þroskaþjálfa:   _______________ 
c) Fjöldi námsráðgjafa:   _______________ 
d) Fjöldi skólasálfræðinga:  _______________ 
e) Fjöldi sérmennt. m. aðra menntun: _______________ 
 
Heildarfjöldi sérmenntaðra starfsmanna:_______________ 

 

12. Hvaða stjórnunarstöðu gegnir þú?________________________  

13. Hve lengi hefur skólinn starfað? _________ ár 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

 

 


