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Tilgangur þessarar rannsóknarinnar var tvíþættur. Annars vegar að kanna 

samsvörun nemenda með erfiðleika af sálfélagslegum toga og skólaumhverfis með 

matstækinu Mat nemenda á skólaumhverfi (MNS) og hins vegar að bera niðurstöður 

saman við fyrirliggjandi upplýsingar um samsvörun nemenda með hreyfihömlun og 

skólaumhverfis. Þátttakendur voru 24 börn og unglingar á aldrinum 9-17 ára með 

erfiðleika af sálfélagslegum toga sem valdir voru með hentugleikaúrtaki. Að auki voru 

nýtt fyrirliggjandi gögn um 39 nemendur með hreyfihömlun á aldrinum 9-18 ára. Notuð 

var megindleg rannsóknaraðferð með lýsandi tölfræði við úrvinnslu gagna og seinni 

rannsóknarspurningunni var svarað með marktektarprófum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna minnsta samsvörun á milli nemenda og skóla við matsþættina; að vinna í stærðfræði, 

að skrifa og taka þátt í íþróttum og sundi. Mest er samsvörunin við matstþættina; aðgengi 

að skólanum, samskipti við starfsfólk og að sinna daglegum viðfangsefnum í frímínútum. 

Samanburður á hópunum tveimur leiddi í ljós marktækt meiri þátttöku barna með 

erfiðleika af sálfélagslegum toga heldur en barna með hreyfihamlanir í matsþáttunum; að 

vinna í list og verkgreinum, þátttaka í bekkjarstarfinu, sinna daglegum viðfangsefnum í 

frímínútum, að taka þátt í vettvangsferðum og aðgengi að skólanum. Aftur á móti var 

meiri þátttaka nemenda með hreyfihamlanir í að vinna í stærðfræði. Niðurstöðurnar varpa 

ljósi á þörf nemenda með erfiðleika af sálfélagslegum toga fyrir aðstoð og aðlögun í 

skólaumhverfinu. Þær geta nýst við skipulagningu þjónustu iðjuþjálfa og annarra við 

nemendahópinn, börnum með sérþarfir í námi og fjölskyldum þeirra til hagsbóta. 

 

Lykilhugtök: Skólaumhverfi, nemendur með erfiðleika af sálfélagslegum toga og þátttaka. 

ABSTRACT 
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The purpose of this study was twofold; firstly to explore the fit of students with 

psychosocial impairments and their school environment using the School Setting 

Interview (SSI) and secondly, to compare the findings to the student-environment fit of 

students with physical impairments. The sample consisted of 24 students with 

psychosocial impairments, 9-17 years of age, who were selected with a convenience 

sample. In addition former data of 39 students with physical impairments, 9-18 years of 

age, was used. Descriptive statistics were employed on the study sample’s item scores.  

In addition, significance tests were used to explore the differences between the two 

groups of students. The results of the study reveal that the following items provide most 

challenges to the students; Do mathematics, Write, and Do sports activities. The fit is best 

when it comes to; Access the school, Interact with staff, and Participate in practical 

activities during breaks. The comparison of the two groups revealed a significantly better 

fit among children with psychosocial impairments Do practical subjects, Participate in the 

classroom and Participate in practical activities during breaks, Go on field trips and 

Access the school. Then again children with physical impairments took significantly 

more part in; Do mathematics. The results of the study indicate which areas may be 

improved by environmental adjustments in school. They will come in use of planning 

occupational therapy services so that they may benefit children with special needs in 

schools, their teachers, and their families.  

 

Key words: The school environment, students with psychosocial impairments and 

participation. 

ÞAKKARORÐ 



 v 

 Við viljum þakka þeim sem aðstoðuðu okkur við gerð þessa verkefnis. Sérstakar 

þakkir fær leiðbeinandi okkar Snæfríður Þóra Egilson fyrir faglega ráðgjöf, ómetanlega 

stuðning, hvatningu og einlægan áhuga. Petrína Helga Ottesen, Ingveldur Sigurþórsdóttir 

og Valdís Brá Þorsteinsdóttir og fleiri fá þakkir fyrir yfirlestur verkefnisins og góðar 

ábendingar. Við þökkum iðjuþjálfum á Barna- og unglingageðdeild Landsspítala 

háskólasjúkrahúss (BUGL), Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra (SLF), 

Heilsugæslustöðinni á Akranesi og grunnskólum Akureyrarbæjar sem öfluðu gagna fyrir 

rannsóknina. Sérstakar þakkir fær Antonía M. Gestsdóttir fyrir áhuga og hlýlegt viðmót. 

Síðast en ekki síst viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir ómældan stuðning, hvatningu 

og umburðalyndi sem þau hafa sýnt okkur við gerð þessa verkefnis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFNISYFIRLIT 



 vi 

KAFLI I................................................................................................................................ i 

INNGANGUR..................................................................................................................... 1 

Bakgrunnsupplýsingar..................................................................................................... 1 

Tilgangur og gildi rannsóknarinnar................................................................................. 4 

Skilgreiningar á megin hugtökum................................................................................... 5 

Takmarkanir rannsóknar ................................................................................................. 6 

Uppbygging skýrslu ........................................................................................................ 7 

KAFLI II ............................................................................................................................. 8 

FRÆÐILEG SAMANTEKT............................................................................................... 8 

Börn með erfiðleika af sálfélagslegum toga.................................................................... 8 

Greiningarviðmið ........................................................................................................ 9 

Orsakir sálfélagslegra vandamála ............................................................................ 12 

Skólaumhverfi ............................................................................................................... 14 

Skóli án aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám..................................................... 15 

Þátttaka nemenda í skólaumhverfi ............................................................................ 17 

Stuðningur og hindranir í skólaumhverfi .................................................................. 19 

Upplifun nemenda á skólaumhverfi .............................................................................. 21 

Samantekt ...................................................................................................................... 23 

KAFLI III .......................................................................................................................... 25 

AÐFERÐAFRÆÐI ........................................................................................................... 25 

Rannsóknaraðferð.......................................................................................................... 25 

Þátttakendur................................................................................................................... 26 

Gagnasöfnun.................................................................................................................. 29 



 vii 

Mat nemenda á skólaumhverfi (MNS).......................................................................... 30 

Greining gagna .............................................................................................................. 31 

Siðfræðilegir þættir ....................................................................................................... 32 

KAFLI IV.......................................................................................................................... 34 

NIÐURSTÖÐUR .............................................................................................................. 34 

Samantekt ...................................................................................................................... 43 

KAFLI V ........................................................................................................................... 45 

UMRÆÐUR...................................................................................................................... 45 

Samsvörun nemenda og skólaumhverfis....................................................................... 45 

Samanburður á samsvörun nemendahópanna tveggja .................................................. 50 

Matstækið MNS ............................................................................................................ 51 

Hagnýtt gildi fyrir iðjuþjálfun ....................................................................................... 54 

Hugmyndir að framtíðarrannsóknum............................................................................ 55 

Takmarkanir rannsóknar ............................................................................................... 55 

HEIMILDASKRÁ ............................................................................................................ 57 

FYLGISKJAL A ............................................................................................................... 64 

SAMÞYKKI FRÁ BUGL ................................................................................................. 64 

FYLGISKJAL B ............................................................................................................... 66 

SAMÞYKKI FRÁ SLF ..................................................................................................... 66 

FYLGISKJAL C ............................................................................................................... 68 

SAMÞYKKI SHA............................................................................................................. 68 

FYLGISKJAL D ............................................................................................................... 70 

SAMÞYKKI FRÁ AKUREYRARBÆ............................................................................. 70 



 viii 

FYLGISKJAL E................................................................................................................ 72 

SVARBRÉF FRÁ VÍSINDASIÐANEFND ..................................................................... 72 

FYLGISKJAL F................................................................................................................ 75 

MATSEYÐUBLAÐ MNS ................................................................................................ 75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YFIRLIT YFIR TÖFLUR 



 ix

Tafla 1.   Lýðfræðilegar upplýsingar N=24.......................................................................28 

Tafla 2.   Lýðfræðilegar upplýsingar N=39.......................................................................29 

Tafla 3.   Samsvörun nemenda og skólaumhverfis samkvæmt 16 matsþáttum MNS.......35 

Tafla 4.   Samsvörun nemenda og skólaumhverfis eftir sjúkdómsgreiningum..................37 

Tafla 5.   Samsvörun nemenda í efri- og neðri bekkjardeildum grunnskóla......................39 

Tafla 6.   Þeir matstþættir sem einbeiting og minni hefur áhrif á......................................40 

Tafla 7.   Marktækur munur milli hópanna tveggja samkvæmt Mann Whitney U prófi...42



 1 

KAFLI I 

INNGANGUR 

 

Í þessum kafla er fjallað um bakgrunn rannsóknarefnisins, gildi og tilgang 

rannsóknarinnar auk hugmyndafræðilegs ramma. Jafnframt eru rannsóknarspurningar settar 

fram og skilgreind eru megin hugtök er tengjast viðfangsefninu. Að lokum eru takmörkum 

rannsóknarinnar gerð skil sem og uppbyggingu skýrslunnar. 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Málefni barna með vanda af sálfélagslegum toga hafa mikið verið í 

þjóðfélagsumræðunni undanfarin misseri. Rætt hefur verið um skort á úrræðum fyrir þennan 

hóp barna og að margþættum vanda þeirra sé aðeins mætt að hluta. Allmargir eru þeirrar 

skoðunar að efla þurfi þjónustu við hópinn innan skólakerfisins og í nærumhverfi barnanna, 

auk þess sem mikilvægt sé að taka á vandanum um leið og hans verður vart í stað þess að 

bíða lokagreiningar. Skólakerfið virðist hins vegar eiga sérlega erfitt með að mæta börnum 

með vanda af sálfélagslegum toga og kennarar standa oft ráðþrota. Skipulag skólakerfisins 

bíður aðeins upp á takmarkað svigrúm og úrræði til að mæta þjónustuþörf þessa hóps 

nemenda. Deilt er því um hvaðan þjónustan eigi að koma, frá skólakerfinu eða öðrum 

sérhæfðari stofnunum (Aviles, Anderson og Davila, 2006; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006; Kristján Már Magnússon, 2004; Sigríður Kr. Gísladóttir, Ragnheiður Ó. 

Erlendsdóttir, Guðrún Bjarnadóttir, Ragnheiður Elísdóttir og María Guðnadóttir, 2005).  

Á Íslandi stunda börn með langvinnan heilsuvanda, þar með talið geðræn vandamál,  

nám í almennum skólum. Áætlað er að um fimmtungur íslenskra grunnskólabarna eigi við 



 2 

langvinnan heilsuvanda að stríða og eru börn með vanda af geðrænum toga þar langstærsti 

hópurinn eða um 7,4 prósent. Hegðunarerfiðleikar, geðraskanir og annar vandi af 

sálfélagslegum toga geta haft víðtæk áhrif á líf og líðan nemenda, svo sem á 

þroskaframvindu, námsframmistöðu og vellíðan (Sigríður Kr. Gísladóttir o.fl., 2005).  

Í annari grein laga um grunnskóla nr. 66/1995, segir að skólinn skuli stuðla að alhliða 

þroska, heilbrigði og menntun barna og unglinga og skapa öllum námsaðstæður og námsefni 

við hæfi. Í Aðalnámsskrá frá mars 2006 kemur fram að skólanum beri skylda til að laga 

námið sem best að hverjum einstaklingi. Nemendur eigi rétt á viðfangsefnum sem henta 

námsgetu þeirra og hæfni (Aðalnámskrá, 2006). Flestir grunnskólar eru hins vegar hannaðir 

og skipulagðir fyrir börn sem ekki búa við neinar hamlanir. Þetta hefur í för með sér að 

samræmið milli eiginleika nemandans og einkenna skólaumhverfisins hæfir síður börnum 

með skerðingu af einhverjum toga en jafnöldrum þeirra sem fylgja dæmigerðu þroskaferli. Ef 

skapa á þessum börnum sömu tækifæri og öðrum til að taka þátt í skólastarfi þarf iðulega að 

aðlaga skólaumhverfið og veita aukinn stuðning (Hemmingsson, Egilson, Hoffman og 

Kielhofner, 2006). Meðal annars þarf að huga vel að viðmóti við nemendur með erfiðleika af 

sálfélagslegum toga og að koma til móts við þau með sveigjanlegum kennsluaðferðum og 

góðum samskiptum milli heimilis og skóla (Gretar L. Marinósson, 2003). 

Rannsóknir sýna ótvírætt að þættir í umhverfinu geta ýmist auðveldað eða torveldað 

skólagöngu nemenda með sérþarfir í námi. Það er því brýnt að beina sjónum meðal annars að 

skólaumhverfi nemenda með vanda af sálfélagslegum toga, til að hægt sé að takast á við 

sértækar þarfir þeirra og útvega þeim þá þjónustu sem þau hafa þörf fyrir (Aviles, Anderson 

og Davila, 2006).  
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Mikilvægt er að börn taki þátt í ákvörðunum er varða daglegt líf þeirra því það býr 

þau undir virka þátttöku í samfélaginu. Virk hlutdeild barna í eigin umhverfi eflir jafnframt 

virkni þeirra og eykur trú þeirra á eigin áhrifamátt (De Winter, Baerveldt og Kooistra, 1999). 

Það er því brýnt að hvetja börn til að tjá skoðanir sínar um umhverfi sitt og aðstæður. 

Upplýsingar um það sem nemendum finnst hindra þátttöku sína í skólastarfinu eru til þess 

fallnar að auka líkur á því að þjónusta við þau verði markviss og árangursrík og komi að 

tilætluðum notum við að uppfylla þarfir þeirra (Hemmingsson o.fl., 2006). Þær nýtast að auki 

sérlega vel við gerð einstaklingsnámsskrár, í anda náms án aðgreiningar (Arthur Morthens og 

Gretar L. Marinósson, 2002).  

Matstækið Mat nemenda af skólaumhverfi (MNS) er matstæki á sviði iðjuþjálfunar og 

beinist að því hvernig skólaumhverfið kemur til móts við þarfir nemenda. Matið byggir á 

viðtali og var hannað með þarfir nemenda með hreyfi- og skynhamlanir í huga en reynslan 

sýnir að það nýtist stærri hópi nemenda (Hemmingsson o.fl., 2006). Matstækið byggir á 

hugmyndafræði Líkansins um iðju mannsins (Model of human occupation- MOHO) 

(Kielhofner, 2002) og hugmyndum um skjólstæðingsmiðaða nálgun (Client-centered 

practice) samkvæmt kanadíska iðjulíkaninu (Canadian Association of Occupational 

Therapists, 2002).  

Líkanið um iðju mannsins lítur á allt sem fólk tekur sér fyrir hendur sem samspil 

einstaklings, viðfangsefnis og umhverfis. Í umhverfinu eru ýmis tækifæri og úrræði auk 

reglna og hindrana sem ýta undir eða takmarka þátttöku við iðju. Lögð er áhersla á að 

skerðing sé alltaf afleiðing af einhvers konar samhengi milli einstaklingsins og umhverfisins 

(Kielhofner, 2002).  
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Skjólstæðingsmiðuð nálgun er samvinna iðjuþjálfa og skjólstæðinga í þeim tilgangi 

að efla iðju. Nálgunin byggir á því að iðjuþjálfar beri virðingu fyrir skjólstæðingum sínum, 

reynslu þeirra og þekkingu, virki þá í ákvarðanatöku, séu talsmenn þeirra og standi með þeim 

í baráttunni fyrir að fá þörfum sínum fullnægt (Canadian Association of Occupational 

Therapists, 2002).   

Færni við iðju er upplifun einstaklingsins af því samspili sem er í gangi milli hans 

sjálfs, iðju hans og umhverfis. MNS beinir sjónum sínum að áhrifum umhverfisþátta á 

athafnir og þátttöku nemenda í skólastarfinu. Tengslin milli einstaklingsins og umhverfisins 

eru metin frá sjónarhorni nemendans með því að skoða upplifun hans af eiginleikum sínum 

og reynslu af því hvernig umhverfið kemur til móts við þarfir hans við mismunandi 

viðfangsefni í skólanum. Virk þátttaka hans í matsferlinu og við skipulagningu 

íhlutunaráætlunar er grundvöllur þess að viðhöfð sé skjólstæðingsmiðuð nálgun (Canadian 

Association of Occupational Therapists, 2002; Hemmingsson o.fl., 2006).   

 

Tilgangur og gildi rannsóknarinnar 

Tilgangur rannsóknarinnar er tvíþættur. Annars vegar að kanna samsvörun nemenda, 

á aldrinum 9-17 ára, með erfiðleika af sálfélagslegum toga og skólaumhverfis með 

matstækinu MNS. Hins vegar að bera niðurstöður saman við fyrirliggjandi rannsóknargögn 

um samsvörun nemenda með hreyfihömlun og skólaumhverfis. Mikilvægt er að kanna 

reynslu barna með erfiðleika af sálfélagslegum toga í ljósi þess hversu aðkallandi vandinn er 

innan skólakerfisins og brýn þörf er á úrbótum. Innan iðjuþjálfafagsins hefur lítið verið 

fjallað um nemendur með sálfélagslega erfiðleika í skólanum en mun meira um börn með 
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hreyfihamlanir. Því er ætlunin að kanna hvað hóparnir tveir eiga sameiginlegt og hvað skilur 

að reynslu þeirra og upplifun af því hvernig skólaumhverfið mætir þörfum þeirra. 

Ekki er vitað til þess að sambærilegar rannsóknir hafi verið gerðar hér á landi og er 

þessi rannsókn því sú fyrsta sinnar tegundar. Niðurstöður munu varpa ljósi á þörf nemenda 

með erfiðleika af sálfélagslegum toga fyrir aðstoð og aðlögun í skólaumhverfinu. 

Upplýsingarnar byggja á sjónarhorni nemendanna sjálfra og rannsóknaráherslur tengjast 

umræðu um mikilvægi þess að hlustað sé á notendur og tillit tekið til reynslu þeirra. Það 

eykur líkur á því að þjónusta verði markviss, árangursrík og komi til móts við þarfir 

markhópsins. Upplýsingarnar sem fást í þessari rannsókn geta nýst við skipulagningu 

þjónustu iðjuþjálfa og annarra við nemendahópinn, börnum með sérþarfir í námi og 

fjölskyldum þeirra til hagsbóta.  

Í þessari rannsókn verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

- Hver er samsvörun nemenda með erfiðleika af sálfélagslegum toga og 

skólaumhverfis, samkvæmt matstækinu MNS?  

- Hver er samsvörun nemenda með vanda af sálfélagslegum toga og 

skólaumhverfis samanborið við samsvörun barna með hreyfihömlun og 

skólaumhverfis, samkvæmt matstækinu MNS? 

 

Skilgreiningar á megin hugtökum 

Nemendur: Þau íslensku börn, á aldrinum 9-17 ára, sem tóku þátt í rannsókninni.   

Sálfélagsleg vandamál: Helstu hegðunar- og geðraskanir barna og unglinga sem eru 

athyglisbrestur með eða án ofvirkni (ADHD), hegðunarvandi, þunglyndi, kvíðaraskanir, 
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árátta og þráhyggja, einhverfa, Tourette og átraskanir (Kristján Már Kristjánsson, 2004; 

Sigríður Kr. Gísladóttir o.fl., 2005).  

Þátttaka í skólastarfi:  Að taka virkan þátt í daglegum viðfangsefnum tengdum 

skólanum, t.d. í skólastofunni, á leikvellinum, í íþróttasalnum, á skólagöngunum og í 

vettvangsferðum (Hemmingsson o.fl., 2006).  

Samsvörun: Samræmi milli þarfa nemandans og þeirra aðstæðna sem hann býr við. 

Mikil samsvörun einkennist af góðu samræmi þannig að engrar aðlögunar er þörf. Lítil 

samsvörun einkennist aftur á móti af því að nemendur lýsa óuppfylltum þörfum fyrir aðlögun 

á ýmsum sviðum skólastarfsins (Hemmingsson o.fl., 2006). 

Skólaumhverfi: Efnislegt- og félagslegt umhverfi nemendanna. Dæmi um efnislegt 

umhverfi er húsnæði, leikvöllur og hlutir sem notaðir eru við nám. Það sem felst í  

félagslegum þáttum er m.a. upplifun af hlutdeild, að hafa hlutverk, vinatengsl, að fylgja 

reglum og virk þátttaka í leikjum og starfi í frímínútum og kennslustundum. Stuðningur og 

aðstoð auk samskipta við skólafélaga, kennara og annað starfsfólk eru einnig hluti af 

félagslegu umhverfi (Hemmingsson o.fl., 2006; Kielhofner, 2002). 

 

Takmarkanir rannsóknar 

 Takmarkanir rannsóknarinnar eru meðal annars fjöldi þátttakenda en erfiðara 

reyndist að fá gögn en áætlað var í upphafi. Einnig að þátttakendur voru valdir með 

hentugleikaúrtaki en slík úrtaksgerð er talin of ónákvæm til að álykta með vissu um meðaltöl 

og hlutföll í þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Síðast en ekki síst getur 

reynsluleysi rannsakenda haft áhrif en þeir eru að gera sína fyrstu rannsókn.  
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Uppbygging skýrslu 

Rannsóknarskýrslan skiptist í fimm kafla. Fyrsti kaflinn er inngangur verkefnisins þar 

sem bakgrunnsupplýsingar þess eru kynntar. Annar kafli er fræðileg umfjöllun um 

viðfangsefnið þar sem greint er frá helstu rannsóknum og öðrum heimildum er tengjast 

málefninu. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar og í fjórða kafla eru 

niðurstöður kynntar. Umræður eru settar fram í fimmta og síðasta kaflanum.      
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KAFLI II 

FRÆÐILEG SAMANTEKT 

Í þessum kafla eru teknar saman helstu fræðilegu heimildir er tengjast viðfangsefninu. 

Í upphafi er fjallað almennt um börn með erfiðleika af sálfélagslegum toga,  

greiningarviðmið og orsakir geðrænna vandkvæða. Þá er gerð grein fyrir skólaumhverfinu, 

skóla án aðgreiningar og einstaklingsmiðuðu námi auk þátttöku og upplifun nemenda af 

skólaumhverfi sínu. Að lokum er stutt samantekt. Heimilda var aflað í fagbókum og 

fræðigreinum um rannsóknir er tengjast efninu og hafa birst í ritrýndum tímaritum og á 

veraldarvefnum. 

 

Börn með erfiðleika af sálfélagslegum toga 

Geðraskanir barna og unglinga eru eitt stærsta heilbrigðisvandamál á Íslandi í dag og 

fær aðeins takmarkaður hópur þessara barna viðeigandi greiningu og meðferð (Helga 

Hannesdóttir, 2003). Í skýrslu er nefnist Grunnskólabörn með langvinnan heilsuvanda: 

Greining á þörf fyrir heilbrigðisþjónustu, sem nýlega var unnin á vegum Miðstöðvar 

heilsuverndar barna, kemur fram að um 7,4% íslenskra grunnskólabarna eigi við geðræn 

vandamál að stríða. Áætlað er að um 5,7 % þeirra sé með athyglisbrest með eða án ofvirkni 

(ADHD), u.þ.b. 1% barna eru með kvíðaröskun, áráttu/þráhyggju og fælni, og börn með 

þunglyndi eru um 0,7 % (Sigríður Kr. Gísladóttir ofl., 2005). Sambærilegar niðurstöður 

komu auk þess fram í skýrslu sem unnin var af Ingvari Sigurgeirssyni og Ingibjörgu 

Kaldalóns (2006) um rannsókn á hegðunarvanda í grunnskólum Reykjavíkur. Þeirra 

niðurstöður sýndu að hlutfall nemenda sem greindir hafa verið með hegðunarröskun eru að 
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jafnaði 7-8% í öllum skólum. Jafnframt á töluverður hópur nemenda, sem ekki hefur 

formlega greiningu við hegðunarvandkvæði að stríða þannig að heildarfjöldinn er um 11%.  

Börnum með sérþarfir hefur fjölgað innan almennra skóla með tilkomu stefnu um 

skóla án aðgreiningar. Vandamál barna með hegðunar- eða geðraskanir eru oft mjög 

aðkallandi og eitthvað sem kennarar ráða illa við (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg 

Kaldalóns, 2006). Við yfirfærslu grunnskólakerfisins til sveitafélaganna þurfa skólar að 

sækja fjármagn til að mæta auknum kennslukostnaði til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga eða 

Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur. Þar eru gerðar kröfur um að börnin séu með formlegar 

greiningar, samkvæmt ICD-10 eða DSM-IV,  til að slíkt fjármagn fáist. Þessi þróun hefur 

orðið til þess að langan tíma getur tekið að fá formlega sjúkdómsgreiningu, enda hefur 

biðlisti á Barna- og unglingageðdeild lengst til muna (Kristján Már Magnússon, 2004).  

 

Greiningarviðmið 

Við greiningu geðraskanna er stuðst við ákveðin flokkunarkerfi geðrænna vandkvæða 

en þau eru DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual) og ICD-10 (International 

Classification of (Mental and Behavioral) Disorders). Hér á landi hefur DSM kerfið verið 

þekktara en með aukinni Evrópusamvinnu er heilbrigðiskerfinu gert að nota ICD kerfið 

(Kristján Guðmundsson, 2002). Kerfin eru um margt sambærileg og verður stuðst við þau 

bæði í þessari samantekt auk annarra heimilda. Hér á eftir fer lýsing á helstu geðröskunum 

barna og ungmenna.  

Athyglisbrestur með eða án ofvirkni (ADHD) kemur fyrst fram um 3-7 ára aldur en 

ástandið er oftast ekki greint fyrr en í grunnskóla. Drengir eru í miklum meirihluta eða þrír á 

móti hverri stúlku. Einkenni athyglisbrests geta verið erfiðleikar við að skipuleggja verkefni 
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og fylgja þeim til enda. Þá má nefna truflun af ytra áreiti, börnin eru oft óviljug að taka þátt í 

verkefnum sem krefjast samfelldrar einbeitingar, þau týna hlutum, veita ekki smáatriðum 

athygli og gleyma daglegum viðfangsefnum. Einkenni hreyfiofvirkni eru m.a.; mikil hreyfing 

á höndum og fótum, að tala mikið auk erfiðleika við að sitja kyrr og leika sér á hljóðlátan 

hátt. Einkenni hvatvísi geta verið erfiðleikar við að bíða í röð, tíðar truflanir og að svara 

spurningum áður en þeim er lokið. Börn með ADHD geta átt í erfiðleikum með að 

framkvæma athafnir í umhverfi þar sem mikið er um áreiti eins og t.d. í skólastofunni 

(Davidson, 2005; Gísli Baldursson o.fl., 2000a, 2000b; Kristján Guðmundsson, 2002; 

Rogers, 2005).  

Hegðunarröskun er síendurtekin hegðun sem felur í sér brot á réttindum annarra t.d. 

ofbeldi, skemmdir á eignum, lygar og þjófnaður. Drengir eru í miklum meirihluta. 

Mótþróaþrjóskuröskun er sambærileg hegðunarröskun og er oft undanfari hennar. Hún 

einkennist af neikvæðni, andstöðu, óhlýðni og uppreisn. Börn með mótþróaþrjóskuröskun eru 

líkleg til að eiga í námserfiðleikum og mæta illa í skóla auk þess sem þau hafa skerta 

félagsfærni (Kristján Guðmundsson, 2002; Florey, 2003).  

Þunglyndi er mun algengara meðal unglinga en barna. Það einkennist af pirringi, 

áhugaleysi, auknu eða minnkuðu virknistigi, leiða, grátköstum, minnkaðri orku, 

einbeitingarskorti, geðshræringu, breytingum á svefn- og matarvenjum, kvíða, sektarkennd 

og hugsunum um að taka eigið líf. Þunglyndi hefur áhrif á getu barna til að leika sér, læra og 

mæta í skólann. Það getur reynst erfitt að greina sjúkdóminn hjá börnum því ytra atferli gefur 

ekki endilega rétta mynd af líðan þeirra (Davidson, 2005; Kristján Guðmundsson, 2002; 

Sigríður Kr. Gísladóttir o.fl., 2005; Rogers, 2005). 
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Kvíðaröskun einkennist af hræðslutilfinningu gagnvart aðstæðum eða hlutum sem 

undir eðlilegum kringumstæðum myndu ekki kalla fram kvíða. Á meðal grunnskólabarna er 

ástandið algengast hjá börnum á aldrinum 11-16 ára (Sigríður Kr. Gísladóttir o.fl., 2005). 

Einkenni kvíða og þunglyndis haldast oft í hendur. Einkenni hjá börnum geta verið óhóflegar 

áhyggjur af mati annarra eða af hegðun sinni, þau eru verulega meðvituð um sjálf sig og hafa 

mikla þörf fyrir staðfestingu frá öðrum. Börn og unglingar sem eru með félagskvíða geta 

e.t.v. ekki tekið þátt í þeim athöfnum sem þau þurfa eða vilja taka þátt í, eins og t.d. að sækja 

skóla (Davidson, 2005; Kristján Guðmundsson, 2002; Rogers, 2005).  

Árátta og þráhyggja er endurtekin hegðun og hugsanir með það að markmiði að draga 

úr kvíða. Einkennin geta verið endurtekinn handþvottur, talning hluta og röðun hluta á 

ákveðinn hátt. Ef truflun verður á athöfninni þá veldur það kvíða. Árátta og þráhyggja getur 

haft mikil áhrif á skólastarf og eigin umsjá, auk þess sem þessi börn standa illa félagslega 

(Davidson, 2005; Kristján Guðmundsson, 2002; Rogers, 2005).   

Tourette einkennist af hljóð- og/eða hreyfikækjum auk áráttu- og þráhyggjuhegðun. 

Einkenni byrja oft um sjö ára aldur og eru þrefalt algengara hjá drengjum en stúlkum. Mörg 

hver sýna einnig einkenni ADHD. Röskunin getur haft víðtæk áhrif á félags– og námsfærni 

barnanna (Davidson, 2005; Kristján Guðmundsson, 2002; Rogers, 2005). 

Átraskanir eru algengastar meðal ungra kvenna á aldrinum 14-18 ára. Helstu 

einkennin eru afbrigðilegt mataræði og megrunarárátta. Átröskunum fylgja oft geðrænar 

fylgiraskanir s.s. þunglyndi. Algengustu tegundir átraskana eru lystarstol og lotugræðgi. 

Algengt er að skjólstæðingar afneita ástandi sínu og þeir kæra sig sjaldnast um neinar 

breytingar (Kristján Guðmundsson, 2002; Sigurlaug María Jónsdóttir og Guðlaug 

Þorsteinsdóttir, 2006). 
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Einhverfa er mun algengari hjá drengjum en stúlkum. Hún einkennist af  alvarlegum 

hindrunum í félagslegum samskiptum og tjáskiptum auk sérkennilegrar áráttukenndrar 

hegðunar. Almennur þroski einhverfra barna er afar breytilegur og sum hver eru yfir 

meðalgreind, einnig sýna mörg einstaka sérhæfileika (Kristján Guðmundsson, 2002). 

Eins og áður hefður komið fram eru algengustu geðraskanir barna og unglinga 

athyglis- og hegðunarraskanir og fer greiningum þeirra fjölgandi. Ástæður þess eru 

margþættar eins og t.d. að greiningarviðmið eru betur skilgreind nú, auk þess sem athygli 

lækna og annarra sérfræðinga beinist meira að þessum vandamálum en áður (Davidson, 

2005; Rogers, 2005). Mikil aukning hefur einnig orðið á faglærðu starfsfólki í leikskólum og 

grunnskólum og kemur það e.t.v. auga á vandamálin fyrr en ella. Ástæður fyrir auknum 

greiningum geta einnig verið fjárhagslegar því skólarnir eru háðir fjármagni frá Jöfnunarsjóði 

sveitarfélaga og Fræðslumiðstöð Reykjavíkur til að geta staðið undir þeim kostnaði sem felst 

í þjónustu við börnin. Af þeim sökum hefur þrýstingur á greiningar aukist og leitað er eftir 

greiningu fyrir mun fleiri börn og unglinga en áður. Algengt er að börn með athyglis- og 

hegðunarraskanir fái greiningu við upphaf grunnskólagöngunnar (Kristján Már Magnússon, 

2004; Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006).  

   

Orsakir sálfélagslegra vandamála 

Maðurinn er mótaður af flóknu samspili margra erfða- og umhverfisþátta. Við 

fæðingu eru börn búin ákveðnum eiginleikum s.s. skapferli og persónuleika til að bregðast 

við kröfum og möguleikum umhverfisins. Það er hins vegar uppeldi, aðstæður og lífsskilyrði 

barnanna sem móta þessa eiginleika og ráða oft miklu um hvort aðlögun að umhverfinu verði 

farsæl eður ei. Af þeim sökum eru sumir einstaklingar í meiri hættu að þróa með sér 
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geðraskanir en aðrir. Félagsmótunaraðilar barna eru margvíslegir eins og t.d. fjölskylda, 

leikskóli, skóli, vinir og félagar og fjölmiðlar. Bronfenbrenner (1979) setti fram vistfræðilegt 

líkan sem skýrir félagsleg áhrif á líf og líðan barna. Líkaninu er skipt niður í fjögur kerfi sem 

hafa innbyrðis áhrif og einnig á líðan og þroskamöguleika. Samkvæmt líkaninu er barnið 

staðsett í miðjunni og umhverfis það eru áhrifavaldarnir í lífi þess. Áherslum 

Bronfenbrenners svipar nokkuð til kenninga innan iðjuþjálfunar um samspil einstaklings, iðju 

og umhverfis (The Person Environment Occupation Model: PEO). Líkanið lýsir færni við 

iðju sem samspili þriggja vídda; einstaklingsins, iðju hans og umhverfis (Canadian 

Association of Occupational Therapists, 2002). Til dæmis gera viðfangsefni í 

skólaumhverfinu ákveðnar kröfur til einstaklingsbundinna þátta nemenda. Eftir því sem 

skörunin er meiri á milli víddanna þriggja því betri er samsvörun nemenda og skóla.   

Undanfarna áratugi hefur mikið verið einblínt á taugafræðilega þætti hjá barninu 

sjálfu sem orsakavald geðraskana. Fjölskylduumhverfið, þ.e. tengsl við foreldra og systkini 

eru hins vegar yfirleitt áhrifaríkasti mótunarþátturinn í uppeldi hvers barns. Börnum með 

vanvirkni í miðtaugakerfi (t.d. ofvirkum börnum) vegnar afar misjafnlega eftir því hve vel 

umhverfið sem þau alast upp í kemur til móts við þarfir þeirra. Á sama hátt virðast áhrif frá 

umhverfinu yfirleitt ekki ein og sér hafa áhrif á þróun geðraskanna án þess að til komi 

erfðafræðilegur veikleiki einstaklingsins (De Winter o.fl., 1999; Kristján Már Magnússon, 

2004).  

Hegðunarvandi barna tengist oft erfiðum heimilisaðstæðum, áföllum í fjölskyldulífi, 

streitu, slæmum eða ómarkvissum uppeldisaðferðum foreldra, sjúkdómum, óreglu eða fátækt. 

Í einhverjum tilfellum eru einnig að finna skýringar á vandanum innan skólans. Börn með 

geðræna erfiðleika eiga því oft við fjölþætt félagsleg vandamál að stríða. Auk þess hafa 
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komið fram tengsl á milli hegðunarvanda og náms- og tungumálaerfiðleika (Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006).  

Skólaumhverfi 

Samband einstaklings og umhverfis er náið, gagnverkandi og kallar fram ákveðin 

viðbrögð. Auk þess gerir sérhvert umhverfi ákveðnar kröfur um atferli og hegðun og á það 

einnig við um skólaumhverfið (Davidson, 2005; Kielhofner, 2002; Simeonsson o.fl., 2001). 

Umhverfi sem er hæfilega ögrandi kallar fram aukna athygli, þátttöku og hámarks 

frammistöðu hjá einstaklingnum. Það getur hins vegar valdið leiða, áhugaleysi og jafnvel 

fleiri neikvæðum áhrifum á hegðun þegar umhverfið gerir of litlar kröfur. Ef kröfur 

umhverfisins eru langt umfram getu einstaklingsins getur það valdið kvíða, vanlíðan og 

hjálparleysi. Einstaklingar skynja umhverfið á mjög misjafnan hátt og sama umhverfið kallar 

ekki fram sömu viðbrögð hjá öllum (Kielhofner, 2002). 

Umhverfi barna samanstendur af mörgum þáttum s.s. heimili, skóla og samfélagi.  

Börn og unglingar á aldrinum 6 -16 ára eru innan veggja skólans mikinn hluta dags og er 

nemendahlutverkið því megin hlutverkið á þessum aldri. Mikilvægt er að styðja vel við það 

hlutverk til að börnunum farnist vel í skóla og seinna á lífsleiðinni. Samkvæmt íslenskum 

lögum gegnir grunnskólinn uppeldishlutverki gagnvart öllum nemendum sínum. Í 2. grein 

laga um grunnskóla segir að grunnskólinn hafi það hlutverk í samvinnu við heimilin, að búa 

nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun (Lög um grunnskóla, 

1995). Skólinn á því að vera grundvallarumhverfi fyrir menntun og félagsmótun íslenskra 

barna og unglinga.  

Þegar horft er til samverkandi áhrifa einstaklings og umhverfis skilja börnin ekki 

vandamál sín, heimilisins eða samfélagsins eftir við dyr skólans í upphafi skóladags (Aviles 



 15 

ofl., 2006; Bronfenbrenner, 1979; Snæfríður Þóra Egilson, 2004). Sálfélagsleg vandamál 

barna geta haft víðtæk áhrif á viðbrögð þeirra og frammistöðu í hefðbundnu skólaumhverfi. 

Það er því kjörinn vettvangur til að koma auga á vanda barna og útvega þeim þá þjónustu 

sem þau eiga rétt á (Aviles ofl., 2006). Jafnframt getur vellíðan í skóla stuðlað að þroska og 

færni við enn fleiri aðstæður.  

 

Skóli án aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám 

Hugtakið skóli án aðgreiningar var notað fyrst á Íslandi í stefnu fræðsluráðs 

Reykjavíkur um sérkennslu sem kom út árið 2002. Þar segir að meginleiðarljós stefnunnar sé 

skóli án aðgreiningar. Honum er lýst sem skóla með þjónustu fyrir alla nemendur sína, með 

eða án fötlunar. Hver skóli á að vera fær um að sinna öllum nemendum sínum, eins og kostur 

er og taka á sérkennsluþörfum og erfiðleikum sem kunna að koma upp. Auk þess skulu 

foreldrar eiga rétt á að velja á milli sérskóla, sérhæfðrar sérdeildar og almenns skóla fyrir 

börn sín (Ingvar Sigurgeirsson, 2004, Aðalnámskrá, 2006). Í 37. gr. grunnskólalaga, segir að 

börn og unglingar sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra 

eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, eigi rétt á sérstökum stuðningi í námi (Lög um 

grunnskóla, 1995).  

Með skóla án aðgreiningar sækja nemendur með fötlun nám innan síns hverfisskóla, 

með viðeigandi stuðningi. Sú reynsla gerir það að verkum að nemendur með fötlun sem taka 

virkan þátt í almennu skólastarfi fá m.a. þjálfun í að umgangast félagahópinn. Ef vel tekst til 

verða þau oft leiknari í félagslegum samskiptum við ófatlaða jafnaldra sína og að mæta 

kröfum samfélagsins en börn sem stunda nám í sérdeildum (Almqvist og Granlund, 2005; 

Turnbull, Turnbull og Wehmeyer, 2007). Þó sýna rannsóknir að kennsla í sérdeildum getur 
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einnig komið sér vel fyrir nemendur með námsörðugleika og tilfinninga- og/eða 

hegðunarvanda (Turnbull ofl., 2007; Sigríður Einarsdóttir, 2003).  

Rannsókn sem gerð var af Evrópumiðstöðinni fyrir þróun í sérkennslu, sýndi að 

aukinn árangur hlýst af námi án aðgreiningar með öflugu samstarfi kennara og annarra 

sérfræðinga. Samvinnan er ekki einungis skilvirk hvað varðar vitsmunalegan og 

tilfinningalegan þroska nemenda með sérþarfir, hún virðist einnig koma til móts við þarfir 

kennara (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 2005). 

Einstaklingsmiðað nám er ofarlega í huga þeirra sem halda fram hugmyndum um 

skóla án aðgreiningar og hafa áherslurnar verið á þann veg í nokkur ár (Ingvar Sigurgeirsson, 

2003; 2004). Á árinu 2004 bættist við markmið um sterka sjálfsmynd nemenda og 

félagsfærni. Í 2. grein grunnskólalaganna, segir meðal annars: „Grunnskólinn skal leitast við 

að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða 

þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins“ (Lög um grunnskóla, 1995). Samkvæmt 

aðalnámskrá er jafnrétti til náms grundvallarviðmið í skólastarfi og fólgið í því að bjóða 

nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa þeim tækifæri til að spreyta sig á viðfangsefnum 

að eigin vali. Í þessu felast ekki endilega sömu úrræði fyrir alla heldur sambærileg og 

jafngild tækifæri. Eitt mikilvægasta úrlausnarefni skóla og skólayfirvalda í þessu sambandi er 

að finna leiðir til að koma til móts við ólíka getu og ólík áhugamál nemenda, þ.e. að veita 

nemendum menntun við hæfi hvers og eins (Aðalnámskrá, 2006).  

Hugtakið einstaklingsmiðað nám er enn í þróun og felur það m.a. í sér 

einstaklingsmiðaða námsskrá (Ingvar Sigurgeirsson, 2004). Þar er átt við að kennarinn komi 

með sveigjanlegum hætti til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda. Þeir geta verið að 

fást við ólík og misþung viðfangsefni, unnið hver á sínum hraða, á eigin forsendum eða í 
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hópum hvort heldur sem er innan eða utan almennra bekkjardeilda, í sérdeildum eða í 

sérskóla (Ingvar Sigurgeirsson, 2003). Einstaklingsmiðaðar aðferðir leggja yfirleitt áherslu á 

ábyrgð nemandans á eigin námi og á virka þátttöku hans í skólastarfinu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2003).  

 

Þátttaka nemenda í skólaumhverfi 

Mismunandi skilgreiningar á þátttöku hugtakinu eru við lýði og endurspegla þær ólíka 

sýn, áherslu og skilning. Sumar beina sjónum sínum að framkvæmd daglegra athafna en 

aðrar telja að huglæg upplifun af þátttöku og ánægju fólks með virkni sína og hlutdeild skipti 

meira máli (Snæfríður Þóra Egilson, 2006). Flokkunarkerfi 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar varðandi heilsu, færni og fötlun (International 

Classification of Function - ICF) skilgreinir þátttöku sem hlutdeild í fjölbreytilegum 

lífsaðstæðum (World Health Organization, 2001).  

Eriksson og Granlund (2004) könnuðu þann skilning sem nemendur, kennarar, 

foreldrar og sérkennsluráðgjafar lögðu í þátttökuhugtakið. Í ljós kom að nemendurnir leggja 

annan skilning í hugtakið en þeir fullorðnu og er vert að hafa það í huga í vinnu með börnum. 

Nemendurnir lýstu þátttöku sem upplifun af hlutdeild eða aðstæðum í umhverfinu, foreldrar 

og kennarar einblíndu á atferli og virkni en sérkennsluráðgjafar á aðstæður, atferli og virkni. 

Skilgreiningar á þátttöku gefa til kynna að þær kröfur sem viðfangsefnin gera auk 

umhverfis- og einstaklingsþátta hafi áhrif á þátttöku. Það eru margir þættir í fari einstaklinga 

sem geta haft áhrif á þátttöku í daglegum viðfangsefnum í skólaumhverfinu. Má þar nefna 

félagsfærni, aldur, þroska, áhuga, viljastyrk og upplifun á stjórn á eigin lífi. Viðfangsefni 

skólans eru fjölbreytt og reyna á marga þætti í fari nemendanna og gera mismunandi kröfur 
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um frammistöðu (Law o.fl.,2004; Snæfríður Þóra Egilson, 2004; Egilson og Coster, 2004). 

Helstu viðfangsefni nemenda í skólastarfinu eru að lesa, skrifa, leggja á minnið, vinna 

stærðfræði, heimaverkefni og taka próf. Að ógleymdri þátttöku í bekkjarstarfi, 

vettvangsferðum, sérgreinatímum, ýmiskonar viðfangsefnum í hléum, félagslegum 

samskiptum við kennara, samnemendur og annað starfsfólk skólans (Hemmingsson o.fl., 

2006). Þótt mörg viðfangsefnanna reyni á alhliða frammistöðu nemendanna þá reyna sum 

meira á afmarkaða þætti vitrænnar færni, líkamlegrar færni eða almenns atferlis (Snæfríður 

Þóra Egilson, 2004; 2005). Þátttaka nemenda með sérþarfir í skólastarfi er einnig mjög 

mismunandi eftir aðstæðum og hafa sveigjanlegir kennsluhættir og einstaklingsbundin 

nálgun þar mikil áhrif (Snæfríður Þóra Egilson, 2004). Auk þess virðist skerðing nemenda að 

einhverju leyti hafa áhrif á hversu mikið þeir taka þátt. Í rannsókn Simeonsson o.fl. á eðli og 

umfangi þátttöku barna með skerðingu af ólíkum toga í skólaumhverfinu kom í ljós að 

nemendur með athyglisbrest og námsörðugleika tóku mestan þátt í skólastarfinu. Þeir sem 

hins vegar tóku hvað minnstan þátt voru nemendur með hreyfihömlun og taugafræðilega 

fötlun auk nemenda með tilfinningaleg-, hegðunar-, og væg skyn vandamál (Simeonson o.fl., 

2004). Law o.fl. (2004) könnuðu hvort eðli skerðingar barna með hreyfihömlun hefði áhrif á 

þátttöku þeirra. Niðurstöður þeirra leiddu aftur á móti í ljós að tegund hreyfihömlunar virtist 

ekki hafa áhrif á þátttöku barnanna heldur frekar lýðfræðilegir þættir og almenn færni.   

Nemendur sem eru virkir þátttakendur í skólaumhverfi sínu eru líklegri til að upplifa 

jákvæð og árangursrík samskipti við samnemendur, kennara og aðra. Auk þess sem þau 

upplifa sig sem mikilvæg, velkomin og metin að verðleikum. Með þátttöku hafa börnin betri 

stjórn á lífi sínu og það eitt eflir sjálfstraust þeirra og virðingu. Það að læra með því að taka 

þátt, í stað útilokunar, eflir sjálfstraust, sjálfsvirðingu og trú þeirra á eigin áhrifamátt. Þessi 
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upplifun eða reynsla er grunnurinn að vitrænum og félagslegum þroska nemendanna. Það er 

því bæði félagslegur og fræðilegur ávinningur af því að vera virkur þátttakandi í skólastarfi 

(Almqvist og Granlund, 2005; De Winter ofl., 1999; Simeonsson o.fl., 2001).  

 

Stuðningur og hindranir í skólaumhverfi 

Skólaskyldan og kröfur Menntamálaráðuneytisins um árangur í námi setja ákveðinn 

þrýsting um samsvörun nemenda og skóla. Það gerir það m.a. að verkum að takmarkað 

svigrúm er innan skólakerfisins fyrir frávik í hegðun nemenda (Gretar L. Marinósson, 2003). 

Samfélagsþróunin hefur einnig verið í þá átt að nemendur sætta sig ekki lengur við einhliða 

ákvarðanir og telja sig eiga rétt á því að tekið sé tillit til óska þeirra innan skólakerfisins. 

Þetta getur valdið ákveðinni spennu í samstarfi foreldra, kennara og nemenda. Foreldrar 

vænta þess að skólinn veiti góða einstaklingsþjónustu, líkt og aðrar stofnanir í samfélaginu 

og krefjast þess jafnframt að börn þeirra fái frið til náms frá öðrum nemendum sem trufla. 

Þetta er nýtt viðhorf sem fylgir auknum kröfum um námsárangur en stangast á við hugmyndir 

um skóla án aðgreiningar (Gretar L. Marinósson, 2003). 

Börn með erfiðleika af sálfélagslegum toga eiga oft í erfiðleikum með að fylgja 

reglum skólans og eru í aukinni hættu á að dragast aftur úr í námi. Eins og gefur að skilja er 

námsárangur ungmenna með sálfélagsleg vandamál þó misjafn og meðal annars háður þeim 

stuðningi sem þau fá frá foreldrum, forráðamönnum og kennurum. Rannsóknir sýna að því 

meiri stuðning sem þau fá frá umhverfinu því meiri líkur eru á árangursríku námi (Aviles 

ofl., 2006; Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005; Margrét Þ. Jóelsdóttir, 2000).  

Hegðunarvandkvæði nemenda leiða gjarnan til neikvæðra viðbragða fullorðinna og 

afleiðingin getur orðið sú að námstilraunir mistakast, m.a. vegna lágs sjálfsmats gagnvart 
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námi (Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005; Ogden, 1994; Margét Þ. Jóelsdóttir, 2000). Skólar 

leggja oft mikla áherslu á „rétt“ vinnubrögð og en minni áherslu á spennandi eða skapandi 

viðfangsefni. Hugsanlega má draga úr ýmsum hegðunarerfiðleikum með því að beina sjónum 

nemenda að viðfangsefnum sem hafa með vinnu með hugsun, merkingu, tilfinningu og 

sköpun að gera. Að margra mati þarf að horfa meira á hvar styrkleikar og áhugi hvers 

einstaklings liggja og hvetja þannig nemendur til dáða í námi sínu (Gretar L. Marinósson, 

2003; Bennett, 2006).  

Í meistararannsókn Ágústu Elínar Ingþórsdóttur (2005) á upplifun og reynslu 

unglinga og fullorðinna af því að vera með einkenni (ADHD), æsku þeirra og uppvaxtarár, 

skólagöngu og framtíðarhorfur kom fram að skólagangan hafði yfirleitt neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd þátttakendanna. Fram komu ýmsar hindranir í skólaumhverfinu, meðal annars 

vanhæfni annarra til að skilja og sætta sig við að ekki eru allir eins. Rannsókn Ágústu og 

annarra hafa sýnt að það sem styður mest við bakið á nemendum er að einhver hafi trú á þeim 

og að þeim sé hjálpað til að styrkja sjálfsmynd sína. Til dæmis með því að gera þeim kleift að 

fylgja jafnöldrum í námi, styðja eðlileg félagstengsl og hjálpa þeim að átta sig á styrkleikum 

sínum og nýta þá til hins ýtrasta (Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005; Ogden, 1994; Sigríður 

Einarsdóttir, 2003). Þótt kennarar vinni markvisst að því að efla félagstengsl innan bekkja 

dugar það skammt í erfiðum tilvikum þegar takmarkaða hjálp er að fá. Kennarar telja að 

sumir nemendur sem aðlagast illa í almennum bekkjum séu oft betur settir í sérdeild. Þessi 

viðhorf geta stafað af úrræðaleysi, skorti á faglegum stuðningi og fjárskorti innan skólans 

(Anna Sigríður Jónsdóttir o.fl., 2007). Mikil þörf er því fyrir aukna þekkingu, betra skipulag, 

greiðari aðgang að fagfólki og samvinnu milli skóla, fjölskyldu, heilbrigðis- og 

félagskerfisins til að bregðast við hegðunarafbrigðum innan skólans. Áhugasamir og hæfir 
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kennarar eru mikilvægasta einstaka forsendan í þeirri viðureign (Aviles ofl., 2006; Ágústa 

Elín Ingþórsdóttir, 2005; Ogden, 1994; Snæfríður Þóra Egilson 2004; Margrét Þ. Jóelsdóttir, 

2000).  

   

Upplifun nemenda á skólaumhverfi 

Rannsóknir á málefnum barna taka sjaldan mið af upplifun og reynslu barnanna 

sjálfra. Það er hins vegar brýnt að fá fram sjónarmið þeirra um eigin afstöðu til náms (Ágústa 

Elín Ingþórsdóttir, 2005). Í rannsókn Eriksson (2005), þar sem skoðað var sambandið á milli 

þátttöku barna með fötlun í skólastarfi og skólaumhverfis, kom fram að mat nemendanna 

sjálfra hafði mest forspárgildi hvað varðar þátttöku. Það eitt að hlustað sé á raddir barnanna 

og þeim gefinn möguleiki á að hafa virka stjórn á eigin umhverfi styður við þroska þeirra. 

Mikilvægt er því að aðstoða börn í að koma skoðunum sínum á framfæri hvað varðar 

umhverfi þeirra og er það í raun sjálfsagður réttur hvers barns (Almqvist og Granlund, 2005; 

De Winter ofl., 1999; Simeonsson ofl., 2001; Margét Þ. Jóelsdóttir, 2000; Hemmingsson, 

o.fl. 2006).  

Matstækið Mat nemenda á skólaumhverfi (MNS) er matstæki á sviði iðjuþjálfunar. 

Það er sænskt að uppruna og hefur verið í þróun frá árinu 1994 en þá hóf dr. Helena 

Hemmingsson vinnu við það. MNS er enn í þróun, nú á alþjóðavísu, og hafa rannsóknir á 

áreiðanleika og réttmæti skilað jákvæðum niðurstöðum. Önnur útgáfa matstækisins hefur 

verið í notkun hér á landi frá árinu 2002 undir nafninu Upplifun nemenda á skólastarfi 

(UNS). Iðjuþjálfafélag Íslands hefur nýlega gefið út þriðju útgáfu handbókarinnar í íslenskri 

þýðingu og er hún notuð í þessari rannsókn (Hemmingsson o.fl., 2006).  
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Matið er skjólstæðingsmiðað, byggir á hálfbundnu viðtali og er sérstaklega hannað 

með þarfir nemenda með hreyfi- og skynhamlanir í huga. Reynslan sýnir hins vegar að það 

nýtist mun stærri hópi nemenda (Antonía M. Gestsdóttir munnleg heimild, 14. mars 2007). 

Matsþættirnir beinast að daglegum athöfnum en ekki skerðingunni sjálfri og má því ætla að 

matstækið geti nýst nemendum með mismunandi hömlun. Niðurstöður matsins gefa 

iðjuþjálfanum upplýsingar um hvernig nemandinn tekst á við viðfangsefni skólans og hvaða 

þarfir hann hefur fyrir aðlögun. Því er ætlað að vera fyrsta skrefið í þá átt að aðstoða 

nemandann og iðjuþjálfann við að auka samsvörunina með því að greina þau svið sem hægt 

er að bæta með aukinni aðlögun umhverfisins (Hemmingsson o.fl., 2006).  

Hérlendis hafa verið gerðar allnokkrar rannsóknir þar sem MNS var notað. Árið 2002 

var gerð eigindleg rannsókn með 10 íslenskum nemendum með hreyfihömlun (Snæfríður 

Þóra Egilson, Antonía Gestsdóttir, Erla Björnsdóttir og Inga Dís Árnadóttir, 2003). Jafnframt 

notaði Snæfríður Þóra Egilson (2005) MNS til að endurspegla raddir nemenda í 

doktorsrannsókn sinni: Þátttaka nemenda með hreyfihömlun í skólastarfi. Vorið 2006 var að 

lokum gerð megindleg rannsókn meðal 39 nemenda með hreyfihömlun á mismunandi 

skólastigum (Björk Steingrímsdóttir og Þórunn Þórarinsdóttir, 2006). 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu m.a. í ljós að meirihluti nemenda með 

hreyfihamlanir upplifði hindranir við þátttöku við flest verk í skólanum. Minnst var 

samsvörunin við; að skrifa, að taka þátt í íþróttum og sundi og að taka þátt í 

vettvangsferðum. Mest samsvörun var aftur á móti í samskiptum við starfsfólk, að tala og tjá 

sig og að leggja á minnið (Björk Steingrímsdóttir og Þórunn R. Þórarinsdóttir, 2006).   
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Samantekt 

Orsakir sálfélagslegra erfiðleika eru að finna í flóknu samspili einstaklings og 

umhverfisþátta. Hegðunarvandi tengist oft erfiðum heimilisaðstæðum, áföllum, streitu, 

óreglu og fátækt. Einnig geta skýringa verið að finna innan veggja skólans. Skólaumhverfið 

gerir ákveðnar kröfur um atferli og hegðun og geta sálfélagsleg vandamál haft víðtæk áhrif á 

frammistöðu nemenda í skólaumhverfinu. Samkvæmt lögum ber hverjum skóla að koma til 

móts við þarfir allra nemenda sinna, með eða án fötlunar. Liður í því er stefna um skóla án 

aðgreiningar og einstaklingsmiðað nám. Eitt mikilvægasta úrlausnarefni skóla er að veita 

nemendum menntun við hæfi hvers og eins. Einstaklingsbundin nálgun og sveigjanleiki í 

kennsluháttum bætir möguleika nemenda með sérþarfir til þátttöku. Einnig hafa þær kröfur 

sem viðfangsefnin gera og umhverfis- og einstaklingsþættir mikil áhrif. Rannsóknir hafa sýnt 

að virk þátttaka í skólaumhverfinu styður við vitrænan- og félagslegan þroska nemenda. 

Nemendur með erfiðleika af sálfélagslegum toga geta átt það á hættu að dragast aftur úr í 

námi og skiptir stuðningur og frá umhverfinu miklu máli. Það afar þýðingarmikið fyrir 

nemendur að einhver hafi trú á þeim og að þeir fái tækifæri til að nýta styrkleika sína til hins 

ýtrasta. Gríðarlega mikilvægt er að fá fram sjónarmið nemendanna sjálfra um eigin afstöðu til 

náms. MNS er matstæki á sviði iðjuþjálfunar. Það er skjólstæðingsmiðað og gefur 

upplýsingar um hvernig nemandinn tekst á við dagleg viðfangsefni í skólanum og hvaða 

þarfir hann hefur fyrir aðlögun. Því er ætlað að vera fyrsta skerfið í þá átt að aðstoða 

nemandann og iðjuþjálfann við að auka samsvörun nemenda og skólaumhverfis.  

Hingað til hefur lítið verið skrifað um börn með erfiðleika af sálfélagslegum toga og 

skólaumhverfið innan fagsins, þótt um sé að ræða stærsta hóp barna með sérþarfir í 

skólakerfinu og þann sem starfsfólk skólanna telur sig vera hvað verst í stakk búið til að 
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mæta. Aftur á móti hefur töluvert verið rannsakað og ritað um þarfir nemenda með 

heyfihömlun í skólanum. Með þessari rannsókn er þvi leitast við að bæta úr brýnni þörf með 

því að kanna þarfir barna með erfiðleika af sálfélagslegum toga innan skólakerfisins. 
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KAFLI III 

AÐFERÐAFRÆÐI 

Í þessm kafla verður rannsóknaraðferð gerð skil og rannsóknarspurningar settar fram. 

Greint verður frá þátttakendum og matstækinu MNS sem og aðferðum við gagnaöflun og 

greiningu. Að lokum verður skýrt frá þeim siðfræðilegu þáttum sem geta haft áhrif á 

framkvæmd rannsóknar.  

 

Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var notuð megindleg rannsóknaraðferð en hún byggir á þekkingu á 

formi staðreynda sem settar eru fram í tölum (Helga Jónsdóttir, 2003). Í megindlegum 

rannsóknum er unnið með breytur en það eru stærðir eða eiginleikar sem eru breytileg frá 

einu fyrirbæri til annars (Guðmundur B. Arnkelsson, 2000).  

Matstækið Mat nemenda af skólaumhverfi er hálfbundinn viðtalsrammi með staðlaða 

fyrirgjöf og eru því megindlegar rannsóknaraðferðir hentugar til að túlka niðurstöður þess. 

Með stöðluðu matstæki er átt við að reynt er að tryggja að öll viðtöl séu framkvæmd með 

sem líkustum hætti og að viðmælendur skilji allar spurningar á einn veg (Helga Jónsdóttir, 

2003). MNS er skjólstæðingsmiðað og getur því aldur barns og skerðing haft áhrif á hvernig 

upplýsinganna er aflað. Röð spurninganna kann að vera breytileg eftir því hvað hentar hverju 

sinni. Stigagjöfin er aftur á móti skýr og stöðluð og verða niðurstöður hennar notaðar í 

þessari rannsókn. Gerðar hafa verið nokkrar rannsóknir á próffræðilegum eiginleikum 

matstækisins og styðja þær rannsóknir notagildi MNS (Hemmingsson o.fl., 2006). 
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Þegar megindlegar rannsóknir eru unnar eru það rannsóknarspurningarnar sem stýra 

tölfræðilegri úrvinnslu og leitast er við að fá svör við þeim spurningum sem settar hafa verið 

fram (Amalía Björnsdóttir, 2003). 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá svör við eftirfarandi spurningum: 

1. Hver er samsvörun nemenda með erfiðleika af sálfélagslegum toga og 

skólaumhverfis, samkvæmt matstækinu MNS? 

2. Hver er samsvörun nemenda með vanda af sálfélagslegum toga og 

skólaumhverfis samanborið við samsvörun barna með hreyfihömlun og 

skólaumhverfis, samkvæmt matstækinu MNS? 

 

Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar voru nemendur með erfiðleika af sálfélagslegum toga sem njóta 

þjónustu iðjuþjálfa á Barna- og unglingageðdeild Landspítala háskólasjúkrahúss (BUGL), 

Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra (SLF), Heilsugæslustöðinni á Akranesi og grunnskólum 

Akureyrarbæjar. Við val á þátttakendum var notað hentugleikaúrtak en sú úrtaksgerð byggir 

ekki á fyrirfram þekktum líkindum fyrir hvert stak þýðisins (Guðmundur B. Arnkelsson, 

2000). Með þessari aðferð völdu rannsakendur úrtak eða þátttakendur þar sem auðvelt var að 

ná til þeirra og héldu áfram að gera slíkt þar til ákveðnum fjölda þátttakenda var náð (Hoyle, 

Harris og Judd, 2002). Hentugleikaúrtak er aðallega notað þegar markmið rannsóknarinnar er 

að álykta um tengsl á milli breyta. Þetta úrtak er of ónákvæmt til að álykta um meðaltal og 

hlutfall í þýði (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003).  

Þátttakendur í rannsókninni (tafla 1) voru 24 börn og unglingar, 10 stúlkur og 14 

drengir sem komu víðsvegar af landinu. Aldur þeirra var frá 9-17 ára og voru þau því í 3.-10. 



 27 

bekk grunnskóla og á fyrsta ári í framhaldsskóla. Þátttakendur voru með erfiðleika af 

sálfélagslegum toga og höfðu annað hvort fengið formlega greiningu eða staðfestur grunur 

um röskun lá fyrir. Af þeim þátttakendum sem voru með greiningu voru fimm með fleiri en 

eina greiningu. Tveir voru með tvær greiningar en þrír með þrjár.  

Til að svara seinni rannsóknarspurningunni voru nýtt fyrirliggjandi gögn úr rannsókn 

sem unnin var af þeim Þórunni R. Þórarinsdóttur og Björk Steingrímsdóttur um samsvörun 

nemenda með hreyfihömlun og skólaumhverfisins. Þátttakendur þeirra (tafla 2) voru 39 börn, 

19 stúlkur og 20 drengir með hreyfihömlun. Nemendurnir voru á aldrinum 9-18 ára, þ.a.l í 3.-

10. bekk grunnskóla og á fyrsta og öðru ári í framhaldsskóla.  
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Tafla 1. Lýðfræðilegar upplýsingar N = 24 
 
                 Nemendur með erfiðleika af sálfélagslegum toga 

Kyn N 

    

Stúlkur 10 

Drengir 14 

    

Búseta  

    

Höfuðborgarsvæðið 16 

Landsbyggðin 8 

    

Bekkjardeild  

    

Yngsta- og miðstig grunnskóla 13 

Efsta stig grunnskóla 9 

Framhaldsskólanemar 2 

    

Sjúkdómsgreining  

    

ADHD, 6 

ADHD, Tourette 1 

Þunglyndi 1 

Þunglyndi, Kvíði 2 

Þunglyndi, Kvíði, Árátta og þráhyggja 1 

Átröskun 2 

Einhverfa 2 

Hegðunarvandi (án greiningar) 5 

Tourette, ADHD, Mótþróaþrjóskuröskun 1 

Hreyfiþroskaröskun, Hegðunarvandi (án greiningar) 2 

ADHD, Þroskahömlun, Lesblinda 1 
    

      

 



 29 

       Tafla 2. Lýðfræðilegar upplýsingar N = 39 

                              Nemendur með hreyfihömlun 

Kyn N 
   

Stúlkur 19 
Drengir 20 

   

Búseta  
   

Höfuðborgarsvæðið 24 
Landsbyggðin 15 
   

Bekkjardeild  
   

Yngsta- og miðstig grunnskóla 22 
Efsta stig grunnskóla  12 
Framhaldsskólanemar 5 
   

Sjúkdómsgreining  

   
Heilalæg lömun (Cerebral Palsy) 21 
Hryggrauf (Spina Bifida)  7 
Stoðkerfis-, vöðva- eða taugasjúkdómar  11 

    

 

Gagnasöfnun 

Í þessari rannsókn var notuð íslensk þýðing á matstækinu MNS sem gefin var út í 

nóvember 2006 af Iðjuþjálfafélagi Íslands. Aflað var samþykkis yfirmanna (fylgiskjöl A, B, 

C og D) á Barna- og unglingageðdeild Landspítala háskólasjúkrahúss (BUGL), Styrktarfélagi 

lamaðra og fatlaðra (SLF), Heilsugæslustöðinni á Akranesi og skólaskrifstofu 

Akureyrarbæjar, um að nýta fyrirliggjandi MNS gögn sem safnað var af iðjuþjálfum á 

viðkomandi stöðum á tímabilinu 1. ágúst 2006 – 31. mars 2007. Um var að ræða útfyllta 
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matslista með 16 matsþáttum. Eingöngu voru veittar upplýsingar um fæðingarár barns, 

bekkjardeild og greiningu (ef við átti) og voru gögnin því ópersónugreinanleg. Auk þess 

fengu rannsakendur í hendur fyrirliggjandi gögn um 39 nemendur með hreyfihömlun, frá 

tímabilinu 2002 – 2006.  

Allir þeir iðjuþjálfar sem öfluðu gagna höfðu sótt vinnusmiðju á vegum Háskólans á 

Akureyri og Iðjuþjálfafélags Íslands í fyrirlögn matstækisins. Sumir iðjuþjálfanna voru 

jafnframt með áralanga reynslu í notkun á eldri útgáfu matstækisins en aðrir voru 

reynsluminni.   

 

Mat nemenda á skólaumhverfi (MNS) 

Matstækið MNS beinist að því hvernig skólaumhverfið kemur til móts við þarfir 

nemenda með hömlun af einhverju tagi. Mikil samsvörun einkennist af góðu samræmi milli 

nemandans og aðstæðna hans í skólanum þannig að engrar aðlögunar er þörf. Lítil samsvörun 

einkennist aftur á móti af því að nemendur lýsa óuppfylltum þörfum fyrir aðlögun á ýmsum 

sviðum skólastarfsins.  

MNS skiptist í fjóra hluta (fylgiskjal F). Í upphafi er aflað almennra upplýsinga um 

nemandann með opnum inngangsspurningum til að kynnast reynslu hans af skólanum. Næst 

er mat á þörf fyrir aðlögun, sem samanstendur af 16 matsþáttum um dagleg viðfangsefni í 

skólanum. Þá kemur íhlutunaráætlun, þar sem iðjuþjálfinn og nemandinn ræða hugsanlegar 

leiðir til að uppfylla þær þarfir sem komið hafa í ljós. Að lokum er yfirlit sem samanstendur 

af töflum sem iðjuþjálfinn notar til að færa inn tölulegar upplýsingar (Hemmingsson o.fl., 

2006). Þriðji hluti matstækisins (íhlutunaráætlunin) var ekki nýttur í þessari rannsókn.  
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MNS inniber fjögurra þrepa matskvarða sem iðjuþjálfinn fyllir út eftir að viðtali við 

nemandann er lokið. Hann skiptist niður á eftirfarandi hátt: 

 4 = Fullkominn samsvörun er þegar nemandanum finnst samsvörun eins og best 

verður á kosið og hefur ekki þörf fyrir neina aðlögun.  

3 = Góð samsvörun er þegar nemandanum finnst að skólaumhverfið hafi verið lagað 

að þörfum hans og er almennt sáttur við þá aðlögun sem gripið hefur verið til. Aðstæður geta 

verið þannig að lítið megi út af bera, t.d. ef nemandinn er háður tilteknum einstaklingum eða 

búnaði. Enn fremur getur verið að nemandinn sé ekki fær um ýmsar athafnir á sama hátt og 

bekkjarfélagar hans.  

2 = Samsvörun að hluta er þegar nemandanum finnst að laga þurfi skólaumhverfið að 

þörfum hans og það hefur verið gert að nokkru leyti en nemandanum finnst að betur þurfi að 

gera. 

1 = Engin samsvörun er þegar nemendanum finnst að skólaumhverfið þarfnast 

aðlögunar án þess að nokkur aðlögun hafi átt sér stað. Nemandinn hefur þannig þörf fyrir 

nýja aðlögun.   

Hægt er að reikna út samtölu allra matsþáttanna. Þegar nemandinn telur fullkomna 

samsvörun á öllum matsþáttunum verður samtalan 64 en ef nemandinn telur enga samsvörun 

í öllum þáttunum verður samtalan 16 (Hemmingsson o.fl., 2006). 

 

Greining gagna 

Við greiningu gagna var notað tölfræðiforritið Statistical Package for the Social 

Science (SPSS). Lýsandi tölfræði var notuð til að svara fyrri rannsóknarspurningunni en 

seinni spurningunni var svarað með marktektarprófum. Með lýsandi tölfræði var leitast við 
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að finna hvað er dæmigert fyrir gögnin og hversu miklu munar á einstaklingum innan 

hópsins. Marktektarpróf meta aftur á móti líkurnar á því hvort munurinn milli hópanna 

tveggja sem skoðaðir voru sé raunverulega til staðar í þýðinu (Amalía Björnsdóttir, 2003).  

Til að bera saman hópana tvo var notað Mann Whitnhey U tölfræðipróf. Er það notað 

þegar bera á saman tvo hópa sem eru óháðir hver öðrum og ákvarða á hvort marktækur 

munur sé á milli þeirra (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Niðurstöður voru 

skoðaðar úr frá meðaltölum, miðgildi, staðalfráviki, D-gildi Cohens og spönn. D-gildi 

Cohens er staðlaður mælikvarði á áhrif milli tveggja hópa og segir til um klíníska marktækni 

niðurstaðnanna. Það gefur viðmið um hvað talið er lítil-, miðlungs- eða stór áhrifastærð. 

Cohen flokkaði þetta niður í lítil- d=0,2, miðlungs- d=0,5 og mikil d=0,8 áhrif (Hoyle, Harris 

og Judd, 2002). Niðurstöður voru settar fram í myndrænu formi, texta og töflum. 

 

Siðfræðilegir þættir 

Rannsakendur verða að sýna heilindi og láta siðfræðilegar reglur leiða sig áfram í 

rannsókninni. Þeir verða því að virða rétt þátttakenda, fara eftir rannsóknarsniði og segja frá 

niðurstöðum eins og þær koma fyrir (Bailey, 1997). Í siðfræði heilbrigðisgreina liggja fjórar 

reglur öllum sérhæfðari siðaboðum til grundvallar. Þessar höfuðreglur eru kenndar við 

sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti og var leitast við að uppfylla þær allar í þessari 

rannsókn (Bailey, 1997; Sigurður Kristinsson, 2003).  

Aflað var nauðsynlegra leyfa til að tryggja hagsmuni þátttakenda í rannsókninni. Send 

var umsókn til Vísindasiðanefndar 16. nóvember 2006 og lá samþykki fyrir 3. janúar 2007 

(fylgiskjal E). Samkvæmt upplýsingum frá Vísindasiðanefnd var hvorki þörf fyrir upplýst 

samþykki né kynningarbréf heldur nægði leyfi yfirmanna samstarfsstofnanna um að nýta 
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fyrirliggjandi rannsóknargögn. Jafnframt fékkst leyfi Vísindasiðanefndar til að samnýta gögn 

um hreyfihamlaða nemendur úr rannsókninni „Upplifun nemenda af skólaumhverfi“ (02-

162). 

 Rannsakendur skrifuðu undir þagnarskyldu og höfðu heiðarleika og siðareglur 

iðjuþjálfa að leiðarljósi í vinnu sinni. Þar sem um er að ræða ópersónugreinanleg gögn sem 

aflað var af starfandi iðjuþjálfum var ekki mikið um siðfræðileg álitamál að ræða. Loks 

höfðu rannsakendur og ábyrgðarmaður rannsóknarinnar einir aðgang að frumgögnum og 

gögnum á tölvutæku formi og verður þeim eytt í votta viðurvist að fimm árum liðnum. 
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KAFLI IV 

NIÐURSTÖÐUR 

 Í kaflanum er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og leitast er við að 

svara rannsóknarspurningunum tveimur: 

1. Hver er samsvörun nemenda með erfiðleika af sálfélagslegum toga og 

skólaumhverfis, samkvæmt matstækinu MNS? 

2. Hver er samsvörun nemenda með vanda af sálfélagslegum toga og 

skólaumhverfis samanborið við samsvörun barna með hreyfihömlun og 

skólaumhverfis, samkvæmt matstækinu MNS? 

Niðurstöðurnar eru settar fram í töflum og fylgja skýringar með hverri og einni. 

Upplýsingar fengust um 24 börn með erfiðleika af sálfélagslegum toga en einnig eru nýtt 

fyrirliggjandi gögn um 39 nemendur með hreyfihömlun.  

Til að svara fyrri rannsóknarspurningunni er fundið meðaltal, miðgildi, staðalfrávik 

og spönn fyrir hvern og einn matsþátt matstækisins MNS (tafla 3). Minnsta samsvörun 

nemenda og skólaumhverfis er að finna við; að vinna stærðfræði, að skrifa og að taka þátt í 

íþróttum og sundi. Hins vegar er samsvörunin mest í matsþáttunum; aðgengi að skólanum, 

samskipti við starfsfólk og að sinna daglegum viðfangsefnum í frímínútum. Spönnin er á 

bilinu 1-4 á öllum matsþáttunum nema aðgengi en þar er samsvörun allra þátttakenda og 

umhverfis fullkomin. Einn þýðir engin samsvörun en fjórir fullkomin samsvörun. Miðgildi 

matsþáttana er lægst þrír en nær allir matsþættirnir eru með miðgildið fjóra. Flestir nemendur 

meta því fullkomna eða góða samsvörun og er þörfum þeirra þ.a.l. þegar mætt eða ekki er 

þörf á frekari aðlögun að skólaumhverfinu.  
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Tafla 3. Samsvörun nemenda (N=24) og skólaumhverfis samkvæmt 16 matsþáttum MNS 

Matsþættir Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik Spönn 

          

Að skrifa 2,71 3 1,16 1-4 
     
Að lesa 3,25 3 0,99 1-4 
     
Að tala og tjá sig 3,38 4 1,01 1-4 
     
Að leggja á minnið 2,92 3 1,21 1-4 
     
Að vinna stærðfræði 2,58 3 1,10 1-4 
     
Að vinna heimaverkefni 2,88 3 1,15 1-4 
     
Að taka próf 2,92 3 1,14 1-4 
     
Að taka þátt í íþróttum og 
sundi 2,79 3 1,10 1-4 
     
Að vinna í list og 
verkgreinum 3,46 4 1,02 1-4 
     
Að taka þátt í bekkjarstarfinu 3,38 4 1,09 1-4 
     

Að taka þátt í félagslegum 
athöfnum í frímínútum 3,08 4 1,25 1-4 
     

Að sinna daglegum 
viðfangsefnum í frímínútum   3,58 4 0,93 1-4 
     
Að taka þátt í 
vettvangsferðum 3,46 4 1,02 1-4 
     
Að fá aðstoð 3,08 3,5 1,06 1-4 
     
Aðgengi að skólanum 4,00 4 0 4 
     
Samskipti við starfsfólk 3,63 4 0,92 1-4 
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Til að kanna áhrif sjúkdómsgreiningar á samsvörun nemenda og skólaumhverfis er 

þátttakendum skipt upp í þrjá hópa. Hóparnir eru; nemendur með ADHD, nemendur með 

þunglyndi og nemendur án formlegrar greiningar af geðrænum toga. Þessir þrír hópar urðu 

fyrir valinu því flestir þátttakendur rannsóknarinnar eru með eina af áðurnefndum 

sjúkdómsgreiningum. Tafla 4 sýnir niðurstöður þessa samanburðar í hverjum matsþætti fyrir 

sig. Meðaltöl og miðgildi hópanna leiða í ljós að nemendur með þunglyndisgreiningu hafa 

meiri þörf fyrir aðlögun í skólaumhverfinu, í öllum 16 matsþáttunum, en hinir hóparnir tveir.  

Minnst samsvörun meðal nemenda með þunglyndisgreiningu er við; að sinna 

heimaverkefnum og að leggja á minnið auk þáttanna að skrifa og vinna í stærðfræði. Mest 

samsvörun er við að vinna í list- og verkgreinum, aðgengi að skólanum og samskipti við 

starfsfólk. 

 Hjá hópnum sem er án formlegar sjúkdómsgreiningar af geðrænum toga er minnst 

samsvörun í; að vinna stærðfræði, að skrifa og að taka þátt í félagslegum athöfnum í 

frímínútum. Hins vegar er mest samsvörun við; að sinna daglegum viðfangsefnum í 

frímínútum, aðgengi að skólanum og að fá aðstoð.  

Nemendur með ADHD meta minnsta samsvörun í því; að taka próf, að vinna 

stærðfræði, að taka þátt í íþróttum og sundi og að fá aðstoð. Mesta samsvörun meta þeir í 

matsþáttunum; að taka þátt í félagslegum athöfnum í frímínútum, að sinna daglegum 

viðfangsefnum í frímínútum, aðgengi að skólanum og samskipti við starfsfólk.   
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Tafla 4. Samsvörun nemenda og skólaumhverfis eftir sjúkdómsgreiningum 

  
ADHD  
N = 9 

Þunglyndi  
N = 4 

Án greiningar 
N = 7 

Matsþættir Meðaltal Miðgildi Meðaltal Miðgildi Meðaltal Miðgildi 

Að skrifa 3,11 3 2,00 1,5 2,71 3 
       

Að lesa 3,67 4 2,25 2 3,29 4 
       

Að tala og tjá sig 3,89 4 2,75 3 3,43 4 
       

Að leggja á minnið 3,11 3 1,75 1 3,43 4 
       

Að vinna stærðfræði 3,00 3 2,00 2 2,57 2 
       

Að vinna heimaverkefni 3,11 3 1,25 1 3,43 4 
       

Að taka próf 2,89 3 2,25 2 3,57 4 
       

Að taka þátt í íþróttum og 
sundi 3,00 3 2,25 2 3,14 4 
       

Að vinna í list- og 
verkgreinum 3,33 4 4,00 4 3,29 4 
       
Að taka þátt í bekkjarstarfinu 3,78 4 2,75 3 3,57 4 
       

Að taka þátt í félagslegum 
athöfnum í frímínútum 4,00 4 2,75 3 2,86 4 
       

Að sinna daglegum 
viðfangsefnum í frímínútum    4,00 4 3,00 3,5 4,00 4 
       
Að taka þátt í 
vettvangsferðum 3,78 4 3,00 3,5 3,26 4 
       
Að fá aðstoð 3,00 3 2,25 2,5 3,71 4 
       

Aðgengi að skólanum 4,00 4 4,00 4 4,00 4 
       

Samskipti við starfsfólk 4,00 4 3,75 4 3,29 4 
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Þegar litið er á töflu 5 um samsvörun nemenda eftir bekkjardeildum  kemur í ljós að 

nemendur í eldri bekkjum grunnskóla meta almennt meiri þörf fyrir aðlögun en nemendur í 

yngri bekkjunum. Minnst samsvörun hjá nemendum í 8.-10. bekk er við að skrifa, að vinna í 

stærðfræði, að lesa og að vinna heimaverkefni. Mesta samsvörun meta þeir við; að vinna í 

list- og verkgreinum og að taka þátt í daglegum viðfangsefnum í frímínútum. Nemendur í 3.-

7. bekk meta minnsta samsvörun við; að vinna stærðfræði, að taka þátt í íþróttum og sundi 

og að skrifa. Aftur á móti meta þeir mesta samsvörun við; að lesa, að sinna daglegum 

viðfangsefnum í frímínútum og að taka þátt í vettvangsferðum. 

 Kannað er hvort marktækur munur er á matsþáttunum 16 milli eldri- og yngri 

bekkja grunnskóla. Matsþátturinn að lesa reyndist vera sá eini sem marktækur munur er á 

með 95% öryggi og meta eldri nemendur minni samsvörun en þeir yngri.   
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Tafla 5. Samsvörun nemenda í efri- og neðri bekkjadeildum grunnskóla (N= 22) 

 3.-7. bekkur (N=13) 8.-10. bekkur (N=9) 

Matsþættir Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 
     
Að skrifa 2,92 1,19 2,22 1,09 
     
Að lesa 3,77 0,60 2,44 1,01 
     
Að tala og tjá sig 3,38 0,96 3,22 1,20 
     
Að leggja á minnið 3,00 1,08 2,90 1,36 
     
Að vinna stærðfræði 2,85 1,21 2,33 1,00 
     
Að vinna heimaverkefni 3,31 0,95 2,44 1,24 
     
Að taka próf 3,23 1,01 2,56 1,13 
     

Að taka þátt í íþróttum og 
sundi 2,85 2,85 2,67 1,00 
     
Að vinna í list- og 
verkgreinum 3,46 1,05 3,33 1,12 
     
Að taka þátt í bekkjarstarfinu 3,54 0,97 3,00 1,32 
     

Að taka þátt í félagslegum 
athöfnum í frímínútum 3,23 1,24 2,89 1,36 
     

Að sinna daglegum 
viðfangsefnum í frímínútum  3,69 0,85 3,56 1,01 
     
Að taka þátt í 
vettvangsferðum 3,69 0,85 3,00 1,22 
     
Að fá aðstoð 3,38 0,96 2,78 1,2 
     
Aðgengi að skólanum  0 0 0 0 
     
Samskipti við starfsfólk 3,46 1,13 3,78 0,67 
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Rannsóknargögnin leiða einnig í ljós að níu af 24 (37,5%) nemendum með erfiðleika 

af sálfélagslegum toga eru með sérkennslu af einhverju tagi. Aðeins átta af 24 (23%) þeirra 

segjast eiga fleiri en einn vin. Jafnframt sögðu 14 af 24 (58%) nemendanna að einbeiting og 

minni hafi truflandi áhrif á þátttöku þeirra í ýmsum verkefnum í skólastarfinu. Nemendurnir 

nefndu oft fleiri en einn matsþátt sem einbeiting- og minni hafa áhrif á (tafla 6).  

 

Tafla 6. Þeir matsþættir sem einbeiting og minni hefur áhrif á 

Matsþættir Fjöldi  
  
Að skrifa 4 
  
Að lesa  10 
  
Að leggja á minnið 13 
  
Að vinna í stærðfræði 3 
  
Að vinna heimaverkefni 2 
  
Að taka próf (læra fyrir próf) 2 
  
Að sinna daglegum daglegum 
viðfangsefnum í frímínútum 1 
 

 

Til að svara seinni rannsóknarspurningunni er samsvörun nemenda með erfiðleika af 

sálfélagslegum toga og skólaumhverfis, borin saman við samsvörun nemenda með 

hreyfihömlun og skólaumhverfis. Er það gert með Mann Whitney U prófi við 95% öryggisbil 

(tafla 7). Samanburðurinn leiðir í ljós marktækt meiri þátttöku barna með erfiðleika af 

sálfélagslegum toga í matsþáttunum; að vinna í list- og verkgreinum, að taka þátt í 

bekkjarstarfinu, að sinna daglegum viðfangsefnum í frímínútum, að taka þátt í 



 41 

vettvangsferðum og aðgengi að skólanum. Aftur á móti er marktækt meiri þátttaka nemenda 

með hreyfihamlanir í að vinna stærðfræði. Það er einnig áberandi meiri þörf fyrir aðlögun hjá 

nemendum með erfiðleika af sálfélagslegum toga í matsþættinum að leggja á minnið þó ekki 

sé um marktækan mun að ræða (p=0,61).  

Til að kanna klíníska marktækni á milli hópanna tveggja er d-gildi Cohens reiknað. 

Fram koma nokkuð há d-gildi Cohens á matsþáttunum; að leggja á minnið (0,52), að vinna 

stærðfræði (0,77), að taka þátt í bekkjarstarfinu (0,50), að sinna daglegum viðfangsefnum í 

frímínútum (0,58), að taka þátt í vettvangsferðum (0,65) og aðgengið að skólanum (1,45). D-

gildi Cohens er sérstaklega hátt í matsþættinum aðgengi að skólanum þar sem fram kemur 

fullkomin samsvörun meðal nemenda með erfiðleika af sálfélagslegum toga. Rennir það 

stoðum undir kliníska marktækni þessara niðurstaðna. 

Heildarskor hópanna tveggja eru einnig borin saman og reynist ekki vera marktækur 

munur þar á (p=0,35).  
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Tafla 7. Marktækur munur milli hópanna tveggja samkvæmt Mann Whitney U prófi 

   

 

Sálfélagslegur vandi 

N=24 

Hreyfihömlun    

N=39 
  

Matsþættir Meðaltal Sf Meðaltal Sf P d 
       

Að skrifa 2,71 1,16 2,56 1.00 EM 0,14 
      

Að lesa 3,25 0,99 3,08 0,96 EM 0,17 
      

Að tala og tjá sig 3,37 1,01 3,54 0,91 EM 0,18 
      

Að leggja á minnið 2,91 1,21 3,46 0,91 EM 0,52 
      

Að vinna stærðfræði 2,58 1,1 3,23 0,58 < 0,05 0,77 
      

Að vinna heimaverkefni 2,87 1,15 3,03 0,71 EM 0,17 
      

Að taka próf 2,91 1,14 2,82 0,91 EM 0,09 
      

Að taka þátt í íþróttum og 
sundi 2,79 1,1 2,62 0,75 EM 0,18 

      
Að vinna í list- og 
verkgreinum 3,45 1,02 3,05 0,79 < 0,05 0,44 

      

Að taka þátt í bekkjarstarfinu 3,37 1,1 2,85 0,99 < 0,05 0,50 
      

Að taka þátt í félagslegum 
athöfnum í frímínútum 3,08 1,25 3,36 0,93 EM 0,26 

      

Að sinna daglegum 
viðfangsefnum í frímínútum  3,58 0,93 3,08 0,81 < 0,05 0,58 

      
Að taka þátt í 
vettvangsferðum 3,45 1,02 2,77 1,09 < 0,05 0,65 

      

Að fá aðstoð 3,08 1,06 3,1 0,68 EM 0,02 
      

Aðgengi að skólanum  4 0 3,26 1,02 < 0,05 1,45 
      

Samskipti við starfsfólk 3,62 0,92 3,72 0,67 EM 0,12 
EM = Ekki marktækur munur 
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Samantekt 

Settar eru fram niðurstöður sem svara rannsóknarspurningunum tveimur: 

1. Hver er samsvörun nemenda með erfiðleika af sálfélagslegum toga og 

skólaumhverfis, samkvæmt matstækinu MNS? 

2. Hver er samsvörun nemenda með vanda af sálfélagslegum toga og skólaumhverfis 

samanborið við samsvörun barna með hreyfihömlun og skólaumhverfis, 

samkvæmt matstækinu MNS? 

Niðurstöðurnar leiða í ljós minnsta samsvörun meðal nemenda með erfiðleika af 

sálfélagslegum toga við matsþættina; að vinna stærðfræði, að skrifa og að taka þátt í 

íþróttum og sundi. Hins vegar er samsvörunin mest í matsþáttunum; aðgengi að skólanum, 

samskipti við starfsfólk og að sinna daglegum viðfangsefnum í frímínútum. Allir þátttakendur 

(N=24) eru með fullkomna samsvörun í matsþættinum, aðgengi að skólanum. Miðgildi 

matsþáttanna er lægst þrír en flestir matsþættirnir eru með miðgildið fjóra. Spönnin er aftur á 

móti 1-4 á öllum matsþáttunum nema aðgengi að skólanum en þar er samsvörunin fullkomin 

í öllum tilvikum. Þegar áhrif sjúkdómsgreiningar eru könnuð kemur í ljós að nemendur með 

þunglyndisgreiningu hafa meiri þörf fyrir aðlögun í skólaumhverfinu í öllum matsþáttunum 

16 en hinir hóparnir tveir. Minnst samsvörun hjá nemendum með þunglyndisgreiningu er við; 

að sinna heimaverkefnum, að leggja á minnið, að skrifa og að vinna stærðfræði. Niðurstöður 

benda jafnframt til þess að nemendur í eldri bekkjum grunnskóla hafi meiri þörf fyrir aðlögun 

en nemendur í yngri bekkjunum. Marktækur munur á milli eldri- og yngri bekkja kemur í ljós 

í matsþættinum að lesa.  

Niðurstöður seinni rannsóknarspurningarinnar leiða í ljós marktækt meiri þátttöku 

nemenda með erfiðleika af sálfélagslegum toga í matsþáttunum; að vinna í list- og 
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verkgreinum, að taka þátt í bekkjarstarfinu, að sinna daglegum viðfangsefnum í frímínútum, 

að taka þátt í vettvangsferðum og aðgengi að skólanum. Aftur á móti er marktækt meiri 

þátttaka nemenda með hreyfihamlanir í að vinna í stærðfræði. Fram kemur nokkuð hátt d-

gildi Cohens á þessum þáttum sem rennir stoðum undir klíníska marktækni niðurstaðanna.       
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KAFLI V 

UMRÆÐUR 

 Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar útlistaðar í samhengi við þá 

fræðilegu umfjöllun sem áður hefur farið fram. Í upphafi verður fjallað um samsvörun 

nemenda með erfiðleika af sálfélagslegum toga og skólaumhverfis samkvæmt matstækinu 

MNS. Þá eru niðurstöður bornar saman við fyrirliggjandi gögn um samsvörun nemenda með 

hreyfihömlun og skólaumhverfis. Skoðað er að hvaða marki skólinn kemur til móts við þarfir 

nemenda út frá þremur flokkum sjúkdómsgreininga og bekkjardeildum. Jafnframt er greint 

frá hagnýtu gildi rannsóknarinnar og tillögur að framtíðar rannsóknarefni settar fram. Að 

lokum er fjallað um takmarkanir rannsóknarinnar.  

 

Samsvörun nemenda og skólaumhverfis 

Niðustöður fyrri rannsóknarspurningarinnar sýndu að nemendur með erfiðleika af 

sálfélagslegum toga þurfa aðlögun við flest verk í skólanum. Aðgengi að skólanum var þó 

matsþáttur sem skar sig úr því allt úrtakið mat fullkomna samsvörun á þeim þætti. Flestir 

nemendur mátu minnsta samsvörun í að vinna í stærðfræði, að skrifa og að taka þátt í 

íþróttum og sundi. 

Það að vinna í stærðfræði krefst mikillar einbeitingar og samfelldrar athygli og getur 

skortur á því hjá þessum hópi nemenda skýrt litla samsvörun á þeim matsþætti. Til að geta 

lært á farsælan hátt þarf áhuga og hæfni til að geta einbeitt sér að tilteknu verki. Hins vegar er  

eirðar- og áhugaleysi oft hluti af röskun nemendanna. Rannsóknir hafa sýnt að það er 

sammerkt með börnum með erfiðleika af sálfélagslegum toga að skerðingar þeirra geta haft 

mikil áhrif t.d. á einbeitingu og minni. Mikilvægt er því að hafa skýran ramma og að regla sé 
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á skólastarfinu (Kristján Guðmundsson, 2002; Ingvar Sigurgeirsson, 2003; Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006).  

Færni í því að skrifa byggist að miklu leyti á fínhreyfiþroska nemendanna. 

Hreyfiþroskavandamál geta því haft áhrif á þátttöku þeirra í þessum matsþætti. Þekkt er að 

eirðarleysi og ofvirkni geta hamlað fínhreyfifærni barna með erfiðleika af sálfélagslegum 

toga. Mörg hver sýna fínhreyfivinnu lítinn áhuga því hún krefst samfelldrar athygli og þess 

að þau sitji kyrr í tiltölulega langan tíma. Þau hafa því ekki fengið þá þjálfun sem þau þurfa 

t.d. til að þróa með sér rétt grip um skriffæri en það er ein af undirstöðum þess að skrifa 

farsællega. Það er einnig mögulegt að ástæðan fyrir mestri þörf fyrir aðlögun í þessum 

matsþætti sé sú að matstækið sé sérstaklega næmt á þætti er krefjast líkamlegrar færni.  

Að taka þátt í íþróttum og sundi krefst þess m.a. að nemendurnir fylgi ákveðnum 

leikreglum en það er einnig þekkt að börn með erfiðleika af sálfélagslegum toga geta átt í 

erfiðleikum með það. Á það sérstaklega við um þau börn sem eiga við hegðunarvanda að 

stríða eða ADHD (Aviles o.fl., 2006; Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005; Margrét Þ. Jóelsdóttir, 

2000). Íþróttir gefa oft einnig ákveðið frjálsræði þar sem tímarnir fara fram í stóru rými sem 

erfitt getur reynst að halda reglu á. Þar eru líka mörg börn samankomin og áreitið mikið. 

Yfirleitt hentar það börnum með erfiðleika af sálfélagslegum toga betur að vinna í smærri 

hópum þar sem minna er um áreiti (Davidson, 2005) 

Nemendurnir mátu mesta samsvörunin við aðgengi að skólanum, samskipti við 

starfsfólk og að sinna daglegum viðfangsefnum í frímínútum. Niðurstöður um aðgengi að 

skólanum komu ekki á óvart m.a. vegna þess að matstækið MNS er hannað fyrir nemendur 

með hreyfihömlun í huga. Aðgengi að skólanum er gríðarlega mikilvægur þáttur fyrir þann 

hóp hvað varðar möguleika á þátttöku í skólastarfinu. Aðgengi fellur undir efnislegt umhverfi 
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og er m.a. átt við aðgengi innan skólans og á leikvellinum. Horft er á þætti eins og fjarlægðir 

milli kennslustofa og aðgengi að innréttingum og tækjum (Hemmingson o.fl., 2006). Er 

aðgengi að borðum og áhöldum nægilega gott til að nemendur með hreyfihömlun eigi 

möguleika á að taka þátt í heimilisfræði? Aftur á móti er hægt að túlka hugtakið aðgengi á 

víðari hátt og aðlaga að nemendum með erfiðleika af sálfélagslegum toga. Þar sem matstækið 

MNS er skjólstæðingsmiðað og á formi hálfbundins viðtalsramma þá býður það upp á 

mögulega aðlögun spurninga að hverjum og einum einstaklingi. Vert er að spyrja um hvort 

umhverfið feli í sér hættu á árekstrum við samnemendur eða starfsfólk skólanna. Einnig hvort 

nemendur sem þola illa að vera innan um stóran hóp eigi kost á því að velja fáfarnari leiðir 

um skólann eða að fara um utan háannatíma. Jafnframt getur aðgengi að skólanum átt við 

þætti eins og hvort nemendur þurfa oft að skipta um kennslustofu á skóladeginum, sem á 

gjarnan við um nemendur í eldri bekkjum grunnskóla og í framhaldsskóla. Iðjuþjálfar sem 

leggja matstækið fyrir þurfa því að spyrja mjög sértækt um þætti eins og aðgengi, þannig að 

það höfði til nemenda með sálfélagslega erfiðleika. Matstækið býður upp á að slíkt sé gert en 

það er undir iðjuþjálfanum komið hvernig til tekst.  

Það er athyglisvert að nemendurnir meta mikla samsvörun í þættinum samskipti við 

starfsfólk þar sem rannsóknir benda til að börn með sálfélagslegan vanda eigi oft í 

erfiðleikum með samskipti (Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006). Aftur á móti 

voru hinir þættirnir fyrirsjáanlegri og tengjast því að börnin eiga ekki við hreyfihömlun að 

stríða. Í handbók matstækisins er þátturinn að sinna daglegum viðfangsefnum í frímínútum og 

öðrum hléum skilgreindur út frá þeim athöfnum sem hreyfihamlaðir gætu átt í erfiðleikum 

með. Það vísar til þátta eins og að klæða sig í og úr, sækja sér mat, borða og fara á salernið 

svo eitthvað sé nefnt. Það getur því verið að matstækið sé ekki nægilega næmt á þarfir barna 
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með erfiðleika af sálfélagslegum toga og því er það enn undir iðjuþjálfanum komið að aðlaga 

spurningarnar að hverjum og einum einstaklingi. Hægt er að spyrja nemendurna um atriði 

eins og hvort þau muni eftir að klæða sig við hæfi áður en farið er út eða hvort þau séu gjörn 

á að týna fötunum sínum eða skólatöskunni. Börn með ADHD geta átt í erfiðleikum með slík 

atriði (Davidson, 2005; Kristján Guðmundsson, 2002; Rogers, 2005). Fyrir þau börn sem eru 

með átröskun er hægt að spyrja hvernig þeim gangi að borða í hléum og þau sem eru 

félagsfælin hvernig þeim gangi að vera innan um marga í matsalnum eða í frímínútum.  

Áhrif sjúkdómsgreiningar á samsvörun nemenda og skólaumhverfis leiddi í ljós 

minnsta samsvörun hjá nemendum með þunglyndisgreiningu á öllum matsþáttunum 16 

miðað við aðra nemendur með erfiðleika af sálfélagslegum toga. Niðurstöðurnar verður að 

túlka með varúð vegna þess hve fáir nemendur eru í hverjum hópi. Einungis voru fjórir 

þátttakendur sem féllu undir hópinn þunglyndi en níu voru í hópnum ADHD og sjö í hópnum 

sem var án sjúkdómsgreiningar. Niðurstöðurnar úr þessum samanburði gefa þó vísbendingar 

um að huga þurfi sérstaklega að nemendum með þunglyndi í ljósi þeirrar vanlíðunar sem 

fylgir sjúkdómnum og að börnin bera líðan sína ekki endilega utan á sér (Davidson, 2005; 

Kristján Guðmundsson, 2002; Rogers, 2005). Hætt er við að hópurinn gleymist innan 

skólanna því ekki fer eins mikið fyrir þessum börnum og þeim sem eru með athyglis- eða 

hegðunarvandamál. Einnig er hugsanlegt að börnin upplifi sig í meiri þörf fyrir aðlögun því 

sjálfsmat þeirra er lágt og oft hafa þau litla trú á eigin áhrifamátt. Það er því mikilvægt að 

aðstoða börnin við að styrkja sjálfsmynd sína og e.t.v. auka þannig samsvörun nemanda og 

skólaumhverfis.  
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Hjá hinum hópunum tveimur kom í ljós að flest eru börnin með einhverja aðlögun 

fyrir eða að ekki var þörf á nýrri. Hópurinn án greiningar skar sig aftur á móti úr hvað varðar 

að vinna í stærðfræði en þar voru þau með aðlögun að hluta en þörf var á úrbótum.  

Þegar á heildina er litið meta nemendurnir mikla samsvörun í að vinna í list og 

verkgreinum. Gretar L. Marinósson (2003) og Bennett (2006) telja að skólarnir leggi of litla 

áherslu á skapandi viðfangsefni en sé það gert geti það dregið úr hegðunarerfiðleikum innan 

skólanna. Í sérgreinatímunum er unnið í minni nemendahópum, þar er aukið valfrelsi og 

sveigjanlegri umgjörð sem gerir nemendum kleift að vinna á mismunandi hraða. Slíkt gerir 

það að verkum að auðveldara er að koma til móts við þarfir hvers og eins nemanda 

(Snæfríður Þóra Egilson, 2004). Mikilvægt er að taka tillit til þessara þátta þegar nám er 

skipulagt. Horfa ber á styrkleika og áhuga hvers og eins til að allir fái notið sín. 

Samsvörun nemenda og skóla eftir bekkjadeild leiddi í ljós að nemendur með 

sálfélagslegan vanda í 8.-10. bekk meta almennt meiri þörf fyrir aðlögun en nemendur í yngri 

bekkjum grunnskóla. Hjá eldri nemendunum var samsvörunin minnst í að skrifa, að vinna í 

stærðfræði, að lesa og vinna heimaverkefni. Aftur á móti var samsvörunin minnst hjá yngri 

nemendunum við að vinna í stærðfræði, að taka þátt í íþróttum og sundi og að skrifa. Ein 

ástæðan fyrir því getur verið að eftir því sem nemendur eldast eru gerðar meiri kröfur á 

námsárangur innan skólakerfisins (Gretar L. Marinósson, 2003). Gefur það vísbendingar um 

að hugsanlega sé meiri stuðningur við yngri börnin og að betur sé haldið utan um þeirra mál. 

Í efri bekkjum grunnskóla verður oft sú breyting að nemendur fá fleiri kennara og tengsl við 

umsjónarkennara minnka. Að auki fjölgar bóklegum fögum og heimanám eykst samfara því. 

Kröfur til nemenda verða því meiri eftir því sem þau færast ofar í skólakerfinu 

(Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 2005). Marktækur munur fannst á milli eldri- og 
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yngri bekkinga í að lesa þar sem eldri nemendur mátu meiri þörf fyrir aðlögun á þeim 

matsþætti. Lestrarfærni skiptir æ meira máli eftir því sem bóklegum fögum fjölgar og 

viðfangsefni skólans verða flóknari, en lestur er undirstaða alls náms.  

 

Samanburður á samsvörun nemendahópanna tveggja 

Niðurstöður seinni rannsóknarspurningarinnar leiddi í ljós marktækt meiri þátttöku 

nemenda með erfiðleika af sálfélagslegum toga í matsþáttunum að vinna í list og 

verkgreinum, að taka þátt í bekkjarstarfinu, að sinna daglegum viðfangsefnum í frímínútum, 

að taka þátt í vettvangsferðum og aðgengi að skólanum heldur en nemenda með 

hreyfihamlanir. Þessar niðurstöður komu ekki á óvart og eru í nokkru samræmi við 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á samsvörun nemenda með hreyfihömlun og 

skólaumhverfisins (Björk Steingrímsdóttir og Þórunn R. Þórarinsdóttir, 2006). Þetta eru 

matsþættir sem hafa mikið með aðgengi og ferlimál að gera og reynast börnum með 

sálfélagslega erfiðleika yfirleitt ekki erfiðir. Aftur á móti var marktækt meiri þátttaka 

nemenda með hreyfihamlanir í að vinna stærðfræði. Einnig var áberandi meiri þörf fyrir 

aðlögun hjá nemendum með erfiðleika af sálfélagslegum toga í matsþættinum að leggja á 

minnið þó ekki hafi verið um marktækan mun að ræða. Er það einnig í samræmi við 

niðurstöður Bjarkar Steingrímsdóttur og Þórunnar R. Þórarinsdóttur (2006). Þar kemur í ljós 

að nemendur með hreyfihömlun meta mesta samsvörun í matsþættinum að leggja á minnið. 

Einbeiting er mikilvægur þáttur í því að leggja á minnið og eiga 58% þátttakenda í þessari 

rannsókn í erfiðleikum með einbeitingu og minni. Þessar niðurstöður koma því ekki á óvart. 

Samanburðurinn gefur vísbendingar um meiri þátttöku nemenda með erfiðleika af 



 51 

sálfélagslegum toga heldur en nemenda með hreyfihamlanir og er það í samræmi við 

niðurstöður Simeonsson o.fl. (2004).   

Þegar klínísk marktækni niðurstaðanna var könnuð komu fram nokkuð há d- gildi 

Cohens á matsþáttunum aðgengi að skólanum sem var (1,45), að vinna stærðfræði (0,77), að 

taka þátt í vettvangferðum (0,65), að sinna daglegum viðfangsefnum í frímínútum (0,58), að 

leggja á minnið (0,52) og að taka þátt í bekkjarstarfinu (0,50). Samkvæmt Cohen gefa d-

gildi = 0,50 vísbendingar um meðal áhrif en d-gildi = 0,80 mikil áhrif. Fram kom fullkomin 

samsvörun meðal nemenda með erfiðleika af sálfélagslegum toga á matsþættinum aðgengi 

að skólanum og rennir sérstaklega hátt d-gildi Cohens styrkum stoðum undir það.  

Fram kom í rannsóknargögnunum að 14 þeirra 24 nemenda með sálfélagslega 

erfiðleika sem þátt tóku í rannsókninni standa illa félagslega. Aðeins 23% þeirra segjast eiga 

einn eða fleiri vini. Þessar niðurstöður gefa til kynna að mikilvægt sé að huga sérstaklega að 

félagsfærni nemendanna innan skólakerfisins. Einn mikilvægasti þátturinn í að börnunum 

farnist vel innan skólanna er að eiga vini og standa vel félagslega (Almqvist og Granlund, 

2005; Anna Sigríður Jónsdóttir o.fl., 2007; Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005; Margrét Þ. 

Jóelsdóttir, 2000 og Sigríður Einarsdóttir, 2003; Turnbull o.fl., 2007)  

 

Matstækið MNS 

Reynslan hefur sýnt að matstækið MNS nýtist vel fyrir nemendur með erfiðleika af 

sálfélagslegum toga. Nálgunin við þennan hóp þarf aftur á móti að vera nokkuð frábrugðin 

nálgun við aðra skjólstæðingahópa. Mikilvægt er að vinna traust barnanna en það getur 

reynst mörgu barninu erfitt að treysta. Koma þarf skýrt í ljós í upphafi viðtals að þetta sé 

tækifæri barnsins til að hafa áhrif á skólaumhverfi sitt. Nauðsynlegt er að gera barninu ljóst 
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að allar þær upplýsingar sem það gefur séu trúnaðarmál og að einungis það sem barnið vill að 

skili sér inn í skólana geri það (Antonía M. Gestsdóttir munnleg heimild, 13. mars 2007). Oft 

getur það verið viðkvæmt fyrir þennan hóp barna að skera sig úr og að vekja athygli á 

erfiðleikum sínum. Börnin bera skerðingu sína ekki utan á sér og því kemur fyrir að þau vilja 

engu breyta þrátt fyrir að telja sig vera í þörf fyrir aðlögun. Það er einnig einkenni ákveðinna 

sjúkdóma eins og t.d. átraskana að börnin hafa lítið innsæi í vandamál sín og vilja litlar 

breytingar.  

Þegar MNS viðtal er tekið við barn með erfiðleika af sálfélagslegum toga er 

sérstaklega mikilvægt að aðstoða þau við að sjá styrkleika sína. Viðtalið þarf því að vera 

þannig uppbyggt að lögð sé áhersla á það sem vel gengur en þau atriði sem börnin þurfa 

aðlögun við fylgja þá yfirleitt á eftir (Antonía M. Gestsdóttir munnleg heimild, 13. mars 

2007). Börn sem eiga við sálfélagslega erfiðleika að etja hafa oft takmarkað sjálfsálit og litla 

trú á eigin áhrifamátt og eiga því oft í erfiðleikum með að sjá styrkleika sína (Davidson, 

2005; Kristján Guðmundsson, 2002).  

Þar sem matstækið er hannað með þarfir nemenda með hreyfihömlun í huga þarf 

sérstaklega að huga að ákveðnum atriðum við fyrirlögn fyrir nemendur með sálfélaglega 

erfiðleika. Eru það aðallega þættir sem hafa með ferlimál að gera eins og; aðgengi að 

skólanum, að sinna daglegum viðfangsefnum í frímínútum og að taka þátt í vettvangsferðum. 

Mikilvægt er að spyrja nemendur mjög sértækt og aðlaga spurningarnar að þörfum þessa 

hóps. Hvað varðar að taka þátt í vettvangsferðum þá er hægt að einblína meira t.d. á 

félagsfærni barnsins, hvort það hafi félagsskap í ferðunum, hvort það upplifi sig sem hluta af 

hópnum og almenna líðan í slíkum ferðum. Í stað þess að huga eingöngu að því hvort barnið 

komist leiða sinna og þörf þess fyrir ferlihjálpartæki. Þrátt fyrir að aðgengismál séu 
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grundvöllurinn fyrir mögulegri þátttöku þá er félagslegi þátturinn ekki síður mikilvægur fyrir 

upplifun á hlutdeild. Upplýsingar sem þessar geta verið mikilvægar fyrir kennara og annað 

starfsfólk í ferðunum þannig að mögulegt er beina sérstakri athygli að þessum þáttum og 

aðstoða barnið í kringumstæðunum. 

Upp geta komið ýmis siðferðileg álitamál þegar MNS viðtal er tekið við barn með 

vanda af sálfélagslegum toga. Það getur reynst iðjuþjálfum erfitt að fylgja 

skjólstæðingsmiðaðri nálgun í vinnu sinni því sum börn vilja aðlögun þótt það sé ekki sýnileg 

þörf fyrir hana og önnur vilja ekki aðlögun þótt að þörf sé fyrir hana, að mati annarra. Eðli 

sjúkdóma þessara barna gerir það að verkum að þau hafa ekki alltaf innsæi í vandamál sín. 

Dæmi um slíka sjúkdóma eru átröskun, árátta- og þráhyggja og þunglyndi (Davidson, 2005; 

Kristján Guðmundsson, 2002). Fram kemur í einu viðtalinu að barn vildi ekki sleppa 

íþróttum og sundi þrátt fyrir að þátttaka í þeim tímum ógnaði heilsu barnsins. Annað dæmi er 

barn sem á í miklum erfiðleikum innan skólakerfisins en hefur engan áhuga á að fá neina 

aðlögun. Slíkt ógnar framtíðarmöguleikum barnsins á að vera virkur þátttakandi í 

samfélaginu. Á sama hátt geta þunglyndir nemendur verið mun gagnrýnni á stöðu sína heldur 

en kennararnir og gera óraunhæfar kröfur til sín. Þeim fagmönnum sem vinna með börnum 

ber skylda til að grípa inn í slíkt þegar það ógnar heilsu og velferð barnanna. Matstækið 

endurspeglar huglæga upplifun nemendanna sjálfra af þátttöku sinni í skólaumhverfinu og 

mikilvægt er að fá sjónarmið þeirra fram (Ágústa Elín Ingþórsdóttir, 2005; Eriksson, 2005). 

Að fá fram upplifun nemendanna ætti að auðvelda iðjuþjálfum og öðrum að koma til móts 

við þarfir nemenda, hvort sem er með ráðgjöf eða aukinni aðlögun.  

Skilgreiningar ICF á þátttöku taka einungis mið af hlutlægu mati sem áhrifavald á 

þátttöku en ekki huglægu (World Health Organization, 2001). Rannsóknir hafa hins vegar 
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sýnt að börnin upplifa þátttöku í viðfangsefnum ekki á sama hátt og þeir fullorðnu og er ekki 

hægt að horfa fram hjá því þegar leitast er við að auka þátttöku þeirra í skólaumhverfinu. Að 

þessu leiti eru niðurstöður okkar eru í samræmi við niðurstöður Eriksson og Granlund (2004). 

Raddir barnanna sjálfra eru einn hluti af pússlinu sem hefur vantað til þessa. Það er einnig 

sjálfsagður réttur hvers barns að fá að tjá skoðanir sínar um þær aðstæður sem það býr við 

(Almqvist og Granlund, 2005; De Winter o.fl., 1999; Simeonsson o.fl., 2001; Margrét Þ. 

Jóelsdóttir, 2000).  

Þeir iðjuþjálfar sem tóku viðtölin fyrir þessa rannsókn bentu á nokkur atriði sem betur 

mættu fara í almennri uppsetningu á matseyðublaðinu. Þeir tóku fram að nauðsynlega vantaði 

dálk þar sem hægt væri að punkta niður ýmis atriði sem fram komu í viðtalinu og eru 

mikilvæg til að fá heildarmynd af stöðu barnsins. Að auki nefndu þeir að hluti 

matseyðublaðsins sem kallast; Núverandi staða og framtíðarhorfur, mætti vera stærri. Þá 

vantar matsþátt sem hefur með mætingu að gera. Það er algengt vandamál meðal hluta 

þessara barna að þau skrópa í skólanum en upplýsingar um slíkt koma ekki fram í 

matstækinu. Þessar upplýsingar geta e.t.v. nýst við gerð komandi útgáfa af matstækinu Mat 

nemenda á skólaumhverfi.  

 

Hagnýtt gildi fyrir iðjuþjálfun 

Matstækið MNS styður við þjónustu iðjuþjálfa á mörgum mismunandi 

þjónustustigum og er það liður í að veita markvissa og árangursríka íhlutun. MNS nýtist vel í 

þjónustu við börn innan skólakerfisins og í heilsugæslunni og gæti verið öflugt tæki til að 

auka slíka grunnþjónustu sem hugsanlega myndi draga úr biðlistum á sérhæfðari stofnanir 

eins og BUGL. Matstækið getur einnig komið að góðum notum við markaðssetningu 
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iðjuþjálfunar innan þessara stofnanna. Því er ætlað að vera fyrsta skrefið í að veita 

árangursríka íhlutun og getur verið kærkomið tæki til að taka á þeim vanda sem skólarnir 

glíma við. Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt er að grípa sem fyrst inni sálfélagslega 

erfiðleika til þess að skólaganga barnanna verði sem farsælust. Ef þessum málaflokki er betur 

sinnt innan skólakerfisins þá er að einhverju leyti hægt að sporna við neikvæðri þróun og að 

börnin verði í þörf fyrir sérhæfðari þjónustu (Kristján Már Magnússon, 2004). Þar sem 

fyrirgjöf MNS er stöðluð og gert er ráð fyrir endurmati þá kemur matstækið einnig til með að 

nýtast sem tæki til að mæla árangur af þjónustu iðjuþjálfa.  

 

Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 

Þar sem mikil þörf er á úrbótum í málefnum barna með erfiðleika af sálfélagslegum 

toga, er mikilvægt að gera sambærilega íslenska rannsókn á þessu sviði en með mun stærra 

úrtaki. Auk þess væri áhugavert að sjá hvort og hvernig skólar um allt land eru að koma til 

móts við þarfir þessara nemenda og hvaða þættir eru að gera gæfumuninn í þjónustunni. 

Fróðlegt væri að gera rannsókn þar sem kannað er hvernig mismunandi skólastig mæta 

þörfum nemenda með erfiðleika af sálfélagslegum toga samkvæmt matstækinu MNS. Einnig 

væri athyglivert að gera eigindlega rannsókn til að kanna nánar andlega líðan þessa hóps í 

skólanum.  

 

Takmarkanir rannsóknar  

  Takmarkanir rannsóknarinnar eru meðal annars fjöldi þátttakenda en erfiðara 

reyndist að fá gögn en áætlað var í upphafi. Ástæðan þess er fyrst og fremst mannekla á 
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Barna- og unglingageðdeild Landspítala háskólasjúkrahúss (BUGL) en þar voru einungis 

starfandi tveir iðjuþjálfar á gagnaöflunartímabilinu. Enginn iðjuþjálfi var á unglingadeild 

BUGL sem hefur e.t.v. haft áhrif á að minnihluti þátttakenda er í efri bekkjum grunnskóla og 

í framhaldsskóla. Að þeim sökum eru gögnin einsleitari en ella hefði orðið. 

Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki en slík úrtaksgerð er talin of 

ónákvæm til að álykta með vissu um meðaltöl og hlutföll í þýði (Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003). Þótt niðurstöður rannsóknarinnar varpi tilteknu ljósi á stöðu 

þátttakenda innan skólakerfisins ber að varast að yfirfæra þær á öll börn með erfiðleika af 

sálfélagslegum toga. Síðast en ekki síst getur reynsluleysi rannsakenda haft áhrif en þeir eru 

að gera sína fyrstu rannsókn. 
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