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Útdráttur 
Þær forsendur sem þurfa að vera til staðar til að grunnskólanemendur geti náð góðum árangri 
í námi sínu eru margar en ein mikilvægasta er án efa að þeim líði vel. Kennarar, foreldrar og 
aðrir sem koma að uppeldi barna á einn eða annan hátt ættu því ávallt að stefna að því að 
skapa þannig aðstæður að börnum líði vel og aðstoða þau við að leysa vandamál sem valda 
þeim ama skjóti þau upp kollinum.  
 Í þessari ritgerð er spjótunum beint að nokkrum félagslegum-, námslegum- og 
heilsufarslegum þáttum er varða líðan nemenda og til hvaða aðgerða hægt er að grípa til að 
koma í veg fyrir hugsanlega vanlíðan sem fylgir í kjölfarið eða auka vellíðan þeirra þegar í 
óefni er komið. Þó listinn sé engan veginn tæmandi þá er það ósk mín að ritgerðin geti opnað 
augu einhverra og komið þeim að gagni. Í lok hvers meginmálskafla er að finna stutta 
samantekt þar sem aðalatriði hans eru dregin saman og þær ályktanir sem ég dreg af honum. 
Við gerð ritgerðarinnar studdist ég við fræðilegar bækur og greinar en einnig skoðaði ég 
nýlegar kannanir í þeim tilgangi að ritgerðin varpi sem allra bestu ljósi á nútímaaðstæður.     
 Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að viðhorf til barna hefur batnað mikið 
síðustu ár og áratugi og vellíðan meðal barna er ekki sjálfgefinn hlutur en fjölmargir þættir 
geta haft áhrif á líðan grunnskólanemenda. Hlutverk kennarans eru mun fleiri en einungis að 
kenna en hann þarf meðal annars að skapa hentugar aðstæður til námsöflunar fyrir nemendur 
en þar gegnir vellíðan þeirra stóru hlutverki. Þar með sannreynist það sem rannsóknir hafa 
þegar sýnt, að betri líðan nemenda hefur betri námsárangur í för með sér. Viðbrögð kennara 
við vanlíðan nemenda geta haft úrslitaáhrif upp á framhaldið að gera og af þeim ástæðum er 
mikilvægt að kennarar séu vel að sér í þáttum er geta valdið vanlíðan hjá nemendum.   
 

Abstract 
Numerous preconditions need to be fulfilled for primary school pupils to succeed in their 
studies; one of the most important, however, is their well-being. Teachers, parents and others 
who are involved in the upbringing of children in one way or another should always aim to 
create an environment where the children feel at ease and help them to resolve situations that 
cause problems, should they arise. 

This dissertation focuses on a number of social, study and health related aspects of 
pupils’ well-being and discusses measures that may be taken to prevent them from feeling ill 
at ease or to increase their sense of well-being when things have gone wrong. Although this 
list can by no means cover every eventuality, I hope, nevertheless, that the dissertation may 
serve as an eye opener to some people and thus be of help. Each main chapter ends in a brief 
summary of main points and conclusions drawn therefrom. In compiling the dissertation I 
made use of theoretical books and articles as well as studying recent research so that the 
dissertation might, in so far as possible, relate to current conditions. 

The main conclusions of the dissertation are that attitudes to children have improved 
significantly during the past years and decades. It has come to be increasingly realised that 
the well-being of children cannot be taken for granted and is influenced by numerous factors 
in the primary school environment. The teachers’ role is by no means confined to teaching; 
they have to create conditions that are favourable to learning and in this context the well-
being of the children is highly significant with regard to success in their studies, as already 
demonstrated by research. The way teachers react to children who feel ill at ease in school 
may have a decisive impact on their future studies; It is of prime importance, therefore, that 
teachers should be well informed with regard to aspects which may have a negative impact 
on pupils’ emotions and attitudes. 
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1. Inngangur 
Á Íslandi ber öllum einstaklingum skylda til að ganga í skóla frá 6-16 ára aldurs, þó vissulega 

sé hægt að fá undantekningar frá því. Rétt eins og öllum ber skylda til þess, á hver og einn 

einstaklingur skilið að alast upp við hlýju, umburðarlyndi og góða möguleika til að vaxa og 

dafna. Það hlýtur því að vera almenn réttindi hvers grunnskólanemanda að alast upp við 

ástríki fjölskyldunnar, vinsemd og virðingu kennara síns, vináttu bekkjarfélaga sinna og góða 

heilsu um leið og hann fær tækifæri til að auka við þekkingu sína. Réttindi til að líða vel. 

Raunin er hins vegar sú að ekki eru allir grunnskólanemendur það heppnir að alast upp við 

þessar kjöraðstæður og rannsóknir hafa sýnt fram á að mörgum nemendum líður illa í 

grunnskólum.  

Það er reynsla mín í gegnum árin að sumir kennarar, foreldrar og aðrir hafa mikla 

ánægju af að kenna yngri kynslóðinni eitthvað sem hún getur nýtt sér síðar meir. Þeir virðast 

hafa gaman af að geta gefið eitthvað af sjálfum sér og hafa ánægju af að víkka 

sjóndeildarhring annarra. Þrátt fyrir þetta hef ég oft tekið eftir því að kennslan getur einnig 

valdið fræðurum miklum vonbrigðum, sérstaklega þegar nemendur hafa takmarkaðan áhuga, 

litla athygli og sýna jafnvel mótþróa. Í framhaldi af þessu hef ég mikið velt því fyrir mér 

hvaða þættir valda þesskonar áhugaleysi meðal grunnskólanemenda. Vissulega eru margir 

þættir sem eiga hlut að máli en það sem hefur vakið sérstaka athygli mína eru þeir þættir sem 

valdið geta vanlíðan hjá nemendum í grunnskólum. 

 Í þessari ritgerð verður fjallað um ákveðna þætti sem ég tel að valdið geti vanlíðan hjá 

grunnskólanemendum. Ég hef valið að flokka þessa þætti í félagslega-, námslega- og 

heilsufarslega þætti. Innan félagslega þáttarins verður fjallað um einelti, reykingar og 

vímuefnaneyslu. Innan námslega þáttarins verður hins vegar vikið að þroskaröskunum og 

námsörðugleikanum dyslexíu og innan heilsufarslega þáttarins verður fjallað um mataræði og 

líkamsþyngd, áföll, hreyfihömlun, streitu og svefntruflanir. Hafa ber í huga að færa má rök 

fyrir því að flokka þetta niður á annan veg. Til dæmis væri jafn rétt að flokka reykingar og 

vímuefnaneyslu innan heilsufarslegra þátta þar sem reykingar og vímuefni hafa skaðleg áhrif 

á heilsuna. Ég kýs þó að flokka reykingar og vímuefnaneyslu innan félagslegra þátta af þeirri 

ástæðu að ég, sem verðandi grunnskólakennari, horfi á unglinga byrja að reykja og nota 

vímuefni til að komast í einhvern ákveðinn félagslegan hóp. Þannig réttlæti ég þessa flokkun 

en þó að ástæðan fyrir þessari hegðun unglinga sé til að byrja með félagsleg þá er nokkuð 

líklegt að þegar þeir eru orðnir eldri og farnir að berjast við að hætta að reykja og nota 

vímuefni þá væri rétt að flokka neysluna sem heilsufarslegan þátt. Sömu sögu er að segja um 

einelti, þrátt fyrir að eineltið geti haft áhrif á andlega heilsu þá byrjar það oft í skólum vegna 
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félagslegrar stöðu þolandans. Dyslexíu og þroskaraskanir mætti einnig flokka undir 

heilsufarslega þætti en þar sem að hún og slíkar raskanir valda vandræðum í námi þá kýs ég 

að flokka dyslexíu og þroskaraskanir innan námslegra þátta.  

 Ástæðan fyrir því að ég vel að fjalla sérstaklega um þessa þætti er ekki sú að þessir 

þættir valdi nemendum oftast eða mestri vanlíðan heldur byggist val mitt á öðrum forsendum. 

Áður en ég ákvað hvaða þættir skyldu verða fyrir valinu var það fyrirfram ákveðið hjá mér að 

ég vildi tengja þá við heilsu þar sem mér finnst það bæði áhugavert og vegna þess að ég tel 

það nauðsynlegt að almenningur sé meðvitaður um hve góð heilsa skiptir miklu máli er 

varðar góða líðan. Þrátt fyrir að heilsufarslegur þáttur spili stórt hlutverk í ritgerðinni þá var 

því ekkert til fyrirstöðu að aðrir þættir fengu sinn sess í henni. Með aðstoð bókasafna og 

veraldarvefsins tók ég endanlega ákvörðun um hvaða þættir yrðu sérstaklega til umfjöllunar 

en ég miðaði við atriði sem ég taldi svara rannsóknarspurningu minni einna best og varpa 

sem allra bestu ljósi á nútímaaðstæður. Við endanlegt val mitt á þáttum studdist ég því við 

áhugasvið mitt, hvaða atriði myndu svara rannsóknarspurningunni best og hvað virðist vera 

mest fjallað um opinberlega hérlendis.     

Ritgerðin miðast að mestu leyti við grunnskólaaldurinn en þó að hún verði engan 

veginn tæmandi þá ætti hún samt sem áður að gefa mynd af ákveðnum þáttum sem valdið 

geta vanlíðan hjá grunnskólanemendum. Í ritgerðinni er það markmið mitt að fá svar við 

rannsóknarspurningu minni: Hvernig hafa ákveðnir félagslegir-, námslegir- og 

heilsufarslegir þættir áhrif á líðan nemenda í grunnskólum og hvernig er hægt að bregðast 

við til að koma í veg fyrir eða bæta vanlíðan sem getur fylgt í kjölfarið? 
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2. Staðreyndir um vanlíðan og sögulegt ágrip 
Í þessum kafla verður sjónum beint að líðan barna. Í kaflanum er meðal annars að finna 

upplýsingar um hve mörgum börnum líður illa í grunnskólum á Íslandi í dag, hvernig vellíðan 

lýsir sér og hve almennt viðhorf til barna hefur breyst í gegnum árin. Auk þess er að finna 

upplýsingar um hvaða skilyrði þurfi að uppfylla til að börnum geti liðið vel. Í lok kaflans er 

loks að finna samantekt úr kaflanum og þær ályktanir sem ég dreg af honum þegar á heildina 

er litið.    

2.1 Hve mörgum börnum líður illa í grunnskólum á Íslandi og hvernig lýsir 
vellíðan sér? 
All margar kannanir sem skólar eða skólayfirvöld hafa látið gera sýna að ákveðnum hluta 

nemenda líður illa í grunnskóla. Niðurstöður þessara kannana sýna að milli 9-12% nemenda 

líður mjög oft eða alltaf illa í skólanum. Hlutfallið er ekki jafnt milli kynjanna en raunin er sú 

að strákum líður að jafnaði verr en stelpum í skólanum en þá er gengið út frá því að bæði 

strákar og stelpur séu jafn viljug að tala um og viðurkenna líðan sína. Komið hefur í ljós að 

stelpum líður oft verr en þær vilja viðurkenna en hafa betri stjórn á líðan sinni. Þær eru einnig 

mun viljugri en strákar að leita til kennara og annarra starfsmanna skólans varðandi líðan 

sína. Könnun sem gerð var að beiðni skóladeildar Akureyrarbæjar haustið 2003 sýnir að 

11,8% nemenda líður sjaldan eða aldrei vel í skólanum. Þar kemur einnig fram að strákum 

líður að jafnaði verr í skólanum og að vanlíðan nemenda eykst eftir því sem þeir eldast.1  

 Áður en lengra er haldið er vel við hæfi að velta því fyrir sér hvað það felur í sér að 

líða illa. Til þess að fá svar við því er nauðsynlegt að vita hvernig vellíðan lýsir sér. Í íslenskri 

orðabók sem er frá árinu 1994 er skilgreining vellíðunar einfaldlega „góð líðan“. Mennirnir 

eiga það sameiginlegt að langa til að líða vel en þær forsendur sem þurfa að vera til staðar til 

að það geti gengið eftir er góð andleg-, líkamleg- og félagsleg heilsa. Hver og einn 

einstaklingur er sérstakur á þann hátt að hann býr yfir mismunandi reynslu og aðstæður, 

persónuleiki, aðbúnaður og líffræðileg virkni er með ólíkum hætti. Vegna þess hve ólíkir 

einstaklingar eru, eru sumir viðkvæmari en aðrir og allir hafa lent í því að sveiflast í geðslagi 

frá degi til dags sem er mjög eðlilegt. Þegar þessar sveiflur eru hins vegar orðnar meiri og 

standa lengur yfir með alvarlegum einkennum er sagt að um sjúklegt ástand sé að ræða og 

æskilegt er að fá aðstoð fagfólks. Einstaklingar þurfa að vera meðvitaðir um það sem ógnar 

heilsu þeirra og mikilvægt er að vera sáttur við sjálfan sig og meðvitaður um kosti sína og 

galla. Ennfremur er mikilvægt að hugsa ávallt jákvætt og takast á við vandamál og erfiðleika 

                                                 
1 Gísli Baldvinsson 2005, Líðan nemenda í grunnskólum á Akureyri 2003:12 
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á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Einstaklingar þurfa að vera tilbúnir til að líta í eigin barm 

og læra að þeir geti haft áhrif á líðan sína. Það þarf þó ekki að vera þeim að kenna að þeim 

líður ekki vel heldur að það sé á þeirra ábyrgð að gera eitthvað í málinu þegar erfiðleikar 

skjóta upp kollinum.2 

2.2 Viðhorf til barna á árum áður 
Það var útbreidd skoðun á árum áður að foreldrar mættu gera hvað sem þeim sýndist við börn 

sín vegna þess að þeir ættu þau. Þessi skoðun hafði mikil og örlagarík áhrif á uppeldið, hún 

réttlætti hörku. Í gamla daga var það nokkuð algengt að börn í skólum þurftu að mæta hörku 

af hálfu kennarans til að þau yrðu þæg. Gott dæmi um þetta er að finna í reglugerð frá árinu 

1761 en hana gerðu þeir Finnur biskup Jónsson og Magnús amtm. Gíslason fyrir væntanlegan 

skóla í Njarðvík. Þessi reglugerð var mjög löng og ítarleg, í alls 33 greinum. Af henni má 

allvel sjá hvernig tíðarandinn var á þessum tíma og hvernig hugmyndir æðstu embættismanna 

Íslands voru um fyrirmyndar barnaskóla. Samkvæmt reglugerðinni áttu börnin meðal annars 

að vera kurteis en ef þau brutu skólareglurnar þá skyldi þeim hegnt annað hvort með ávítum 

eða hrísavendi. Á öðrum stað kemur fram að kennarar hafi þurft að beita ítrekuðum 

áminningum til að fá frið til kennslu í kennslustundum. Ef áminningarnar dugðu ekki þurftu 

þeir stundum að grípa til skammakróksins eða líkamsrefsinga. Aðbúnaður skólanna á þessum 

tíma var heldur ekki til fyrirmyndar. Skólahúsin voru oft mjög léleg og aðbúnaður innan 

þeirra mjög takmarkaður. Mörg dæmi eru til um að kalt hafi verið í skólastofunum, þær alltof 

þröngar og birtan slæm.3  

 Viðhorf til barna fór batnandi með tímanum en því var til dæmis hægt að þakka 

aukinni löggjöf varðandi skólakerfið. Til dæmis má nefna lög um fræðslu barna frá árinu 

1946 sem byrjuðu að taka gildi ári seinna. Þau fólu meðal annars í sér ákvæði um skyldunám 

barna, eftirlit með heilbrigði skólabarna og skólahúsnæði. Í löggjöfinni kom fram að öll börn 

og unglingar á aldrinum 7–15 ára væru fræðsluskyld. Foreldrar sem ekki höfðu nægileg 

fjárráð til að senda barn sitt í skyldunám skyldi fá styrk til þess af almannafé. Þar kom einnig 

fram að ráðinn skyldi læknir til að hafa yfirumsjón með heilbrigðiseftirliti í skólum og 

íþróttastarfsemi. Löggjöfin náði einnig til skólaskipunar og skólahúsnæðis en þar var meðal 

annars kveðið á um að skólahús skyldi vera á hentugum stað í hverju skólahverfi. Það skyldi 

                                                 
2 Án jákvæðra hugsana er engin vellíðan [án árs], Dóra Guðrún Guðmundsdóttir 2002, Íslensk orðabók 
1994:1134 
3 Ármann Halldórsson 2001:72, Gunnar M. Magnúss. 1939:7, 42-44, 144-146 
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fullnægja þörfum fyrir barnaskólahald í því hverfi og það væri í hlutverki fræðslumálastjóra 

að setja reglur um lágmarkskröfur til húsnæðis skólans.4       

2.3 Viðhorf til barna í dag 
 Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 og nýju námskránni sem er frá árinu 2006 

og byrjar að taka gildi í grunnskólum landsins skólaárið 2007-2008 er að finna margt sem 

tengist líðan nemenda.5  

Í aðalnámskránni sem er frá 1999 stendur: 

Með auknum kynnum foreldra af daglegu starfi í skólanum og skipulegri samvinnu um 

skólastarfið, t.d. í tengslum við heimanám, aukast líkur á vellíðan nemenda og árangri. Það 

er mjög mikilvægt að foreldrar fylgist vel með skólagöngu barna sinna, líðan þeirra í skóla, 

námsárangri og framförum.6 
 

Í aðalnámskránni frá 2006 stendur: 
 

Starfshættir í grunnskóla skulu mótast af gildum lýðræðislegs samstarfs, kristins siðgæðis 

og umburðarlyndis. Helstu gildi lýðræðislegs samstarfs eru: jafngildi allra manna, virðing 

fyrir einstaklingum og samábyrgð. Helstu gildi kristins siðgæðis, sem skólinn á að miðla 

og mótast af, eru: ábyrgð, umhyggja og sáttfýsi. Umburðarlyndi tengist lýðræðinu og 

kristnu siðgæði og byggist á sömu forsendum. Það verður að ætla öllum rétt til sjálfstæðra 

skoðana og tækifæri til að tjá þær og reyna að vinna þeim fylgi, að því tilskildu að það sé 

gert á heiðarlegan hátt og réttur annarra til hins sama virtur. 
 

Þrír hópar mynda skólasamfélagið í hverjum skóla, þ.e. nemendur, starfsfólk skólans og 

foreldrar og forráðamenn. Mikilvægt er að þessir hópar vinni vel saman að mótun þessa 

samfélags og þeirra umgengnishátta sem eiga að einkenna samskipti innan skólans og utan. 

Til þess að það gangi vel þarf að ræða reglulega um áherslur og koma sér saman um 

meginviðmið. 

Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla og samstarfið þarf 

að byggjast á gagnkvæmri virðingu, gagnkvæmu trausti, samábyrgð og gagnkvæmri 

upplýsingamiðlun. Mesta áherslu ber að leggja á samstarf heimila og skóla um hvern 

einstakling, nám hans og velferð og heimili og skóla sem vettvang menntunar.7 
 

Þessar tilvitnanir úr aðalnámskránum sýna allvel hve mikil áhersla er lögð á hvernig 

starfsháttum í grunnskólum skuli hagað og hve mikilvægt samstarfið milli heimila og skóla 

                                                 
4 Um menntamál á Íslandi 1944-1946. Greinargerð um löggjöf, framkvæmdir og næstu verkefni 1946:30-31, 51, 
57 
5 Aðalnámskrá grunnskóla [án árs] 
6 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:45 
7 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 2006:10, 20  
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er. Hagur nemenda er hafður að leiðarljósi sem hlýtur að ýta undir velferð þeirra, það er að 

nemendum líði vel í grunnskólum.   

Við hæfi er að velta fyrir sér hvaða forsendur þurfi að vera til staðar til að börnum geti 

liðið vel. 20. nóvember árið 1989 var sögulegur dagur í lífi allra barna í heiminum en þá 

samþykktu Sameinuðu þjóðirnar sáttmálann um réttindi barna sem í dag er staðfestur sem 

alþjóðalög. Velferð barna á ávallt að sitja í fyrirrúmi og öll börn eiga rétt á að lifa og alast 

upp við öryggi og í friði. Ef ríki lokar augunum fyrir vanlíðan barna eða vanrækir þarfir 

þeirra brýtur það gegn lögunum. Í þessum sáttmála er ekki aðeins að finna réttindi barna 

heldur endurspeglast einnig í honum hvaða atriði verða að vera til staðar til að barni geti liðið 

vel.8  

 Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins kemur meðal annars fram að: 

• Allt fólk í heiminum sem er yngra en 18 ára flokkast sem börn. 

• Öll börn í heiminum eiga sama rétt, mismunum má alls ekki eiga sér stað. 

• Öll börn eiga rétt á að fá að lifa og þroskast. 

• Öll börn eiga rétt á báðum foreldrum sínum og rétt á að alast upp í fjölskylduumhverfi 

sem er öruggt. Ef barn elst ekki upp hjá báðum foreldrum sínum á það samt fullan rétt 

á að umgangast þá báða með reglulegu millibili. Það er einungis í einstökum tilvikum 

sem yfirvöld geta skilið barn frá foreldri/um þess, það er ef það er eina leiðin til að 

tryggja velferð þess. 

• Öll börn eiga rétt á að vera vernduð gegn vanrækslu, líkamlegu- og andlegu ofbeldi. 

• Uppeldi barna er á ábyrgð foreldra þeirra en ríkin skulu styðja þá og leggja sitt af 

mörkum til umönnunar barnanna. 

• Öll börn eiga rétt á heilsugæslu og skólagöngu. 

• Öll börn eiga rétt á frístundum, leik, hvíld og til annarra starfa er samræmast aldri 

þeirra. 

• Öll börn eiga rétt á að vera vernduð gegn vinnuánauð sem spillir/hindrar skólagöngu 

þeirra. 

• Öll börn eiga rétt á vernd gegn ólöglegri notkun eiturlyfja, kynferðislegu ofbeldi og 

pyndingum.9 

                                                 
8 Snæfríður Þóra Egilson 2004  
9 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (1989) 1992 
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2.4 Samantekt 
Í þessum kafla var að finna upplýsingar um hve mörgum grunnskólabörnum líður illa í dag, 

hvernig vellíðan lýsir sér, hve viðhorf til barna hefur breyst í gegnum árin og hvaða skilyrði 

þurfi að vera til staðar til að börnum geti liðið vel.   

Sjá má að hugmyndir manna um uppeldi barna hafa breyst mikið í gegnum tíðina. 

Áður fyrr var ýmislegt gert til að halda uppi aga í skólabekk sem ekki er leyfilegt í dag, til 

dæmis að beita líkamsrefsingum og í dag er að finna hinar ýmsu reglur er einblína á velferð 

barna. Með tilkomu til dæmis Aðalnámskrár grunnskóla og barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna má gera ráð fyrir því að samfélagið og þar af leiðandi einnig flestir kennarar, 

foreldrar og aðrir forráðamenn barna séu meðvitaðri um hvernig haga beri uppeldi þeirra og 

að námsumhverfi barna þurfi að vera gott. Í dag er mikil áhersla á samstarf milli heimila og 

skóla og öfluga heilsugæslu og þekking almennings um árangursríkt uppeldi hlýtur að hafa 

aukist í kjölfarið. Það má því segja að viðhorf til barna hafi stórbatnað miðað við það sem 

áður var. Draga má þá ályktun að eftir því sem viðhorf til barna fari batnandi því betur líði 

þeim. Betra uppeldi, aukin heilsugæsla, betra samstarf milli heimila og skóla og aukin 

reglugerð um skólakerfið hlýtur að ýta undir betri líðan barna.  

Þrátt fyrir að viðhorf til barna hafi batnað til muna á síðustu árum og áratugum þá, 

eins og þegar hefur komið fram hér að framan, líður því miður ekki öllum nemendum í 

grunnskólum vel. Í næstu köflum er að finna hugsanlegar ástæður fyrir því af hverju 

nemendum líður ekki vel og til hvaða ráða hægt er að leita til að koma í veg fyrir eða bæta úr 

þessari vanlíðan. 
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3. Félagslegir þættir 
Einstaklingar, og ekki síst börn, hafa mikla þörf til að vera í samneyti við aðra. Strax á fyrstu 

tveimur árum í lífi þeirra má sjá hversu mikilvægt er fyrir þau að umgangast aðra 

einstaklinga. Þegar þau eldast eykst þörf þeirra fyrir vináttu og þau fara að eyða meiri og 

meiri tíma með jafnöldrum sínum. Vinir skiptast á skoðunum, deila áhugamálum og bindast 

tilfinningalega en félagsleg færni og sjálfsvitund barna þroskast mikið í slíkum samskiptum. 

Börn finna fyrir auknu öryggi við að eiga vini en börn sem eiga enga vini sýna minni 

félagshæfni en önnur börn.10    

Í þessum kafla verður fjallað um ákveðna félagslega þætti sem geta valdið vanlíðan 

hjá nemendum í grunnskólum. Þessir þættir eru einelti og reykingar og vímuefnaneysla. Í lok 

kaflans er að finna samantekt úr kaflanum og þær ályktanir sem ég dreg af honum.  

3.1 Einelti 
Einelti felur í sér að einstaklingur/ar reyna vísvitandi að særa eða meiða annan með 

árásargjarni hegðun sinni. Árásarhegðunin er álitin óréttlætanleg en fórnarlambið túlkar 

hegðunina sem kúgun enda á hann erfitt með að verjast á meðan fremjandinn túlkar hana sem 

hina mestu skemmtun. Einstaklingur er gerður berskjaldaður á neikvæðan hátt af einum eða 

fleiri einstaklingum. Ef atvikið er síendurtekið og nær yfir lengri tíma þá er með vissu hægt 

að segja að einstaklingurinn sé orðinn þolandi eineltis. Einelti er langvarandi ofbeldi en það 

birtist í mörgum myndum: 

• Munnlegt ofbeldi: Þolandinn er uppnefndur, honum strítt, gerendur hvíslast og hlæja 

að honum og hann þarf að þola niðurlægjandi athugasemdir þeirra.  

• Félagslegt ofbeldi: Þolandinn er skilinn útundan í leik og honum er ekki boðið í 

ýmsar samkomur á meðal bekkjarfélaganna, til dæmis í afmælisveislur. Hann þarf að 

þola augngotur, þögn, svipbrigði eða algert afskiptaleysi annarra.  

• Efnislegt ofbeldi: Þolandinn þarf að þola það að eigum hans sé stolið og/eða þær 

eyðilagðar. Þessar eigur geta verið skólataska, skólabækur, pennaveski, nesti og 

fatnaður þolandans.  

• Andlegt ofbeldi: Þolandinn er þvingaður til að gera hluti sem stríða algerlega gegn 

réttlætiskennd hans og sjálfsvirðingu, til dæmis girða gerendur niður um hann. Hann 

þarf síendurtekið að þola neikvæðar athugasemdir og hótanir, annað hvort í daglegum 

samskiptum eða í gegnum veraldarvefinn eða farsíma.   

                                                 
10 Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir [án árs] 
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• Líkamlegt ofbeldi: Þolandinn þarf að þola barsmíðar, hrindingar, spörk, hárreitingar 

og klór gerenda svo dæmi séu tekin.  

Einelti, sama í hvaða mynd, getur verið mjög dulið. Nokkurs konar eineltissamband myndast 

þegar gerendur hafa náð tökum á þolanda en eftir að slíkt samband hefur myndast þarf lítið til 

að þolandanum sé ógnað. Til dæmis gætu augngotur frá gerendum verið nóg til að þolandinn 

verði hræddur og finni til óöryggis.11  

 Rannsóknarstofnun uppeldis og menntamála gerði rannsókn á umfangi og eðli eineltis 

á Íslandi fyrir nokkrum árum. Um 2000 grunnskólanemendur í 5., 7. og 9. bekk tóku þátt í 

rannsókninni en spurningarlisti var lagður fyrir þá. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru 

þær að 13,4% nemenda í 5. bekk sögðust hafa verið stundum eða oftar lagðir í einelti. Það 

virðist vera að einelti minnki eftir aldri en í 7. bekk sögðust 6,9% nemenda hafa verið lagðir í 

einelti stundum eða oftar en 3,3% nemenda í 9. bekk. Málunum var hins vegar örlítið öðruvísi 

háttað þegar reynsla gerenda var könnuð en samkvæmt könnuninni sögðu 4,6% nemenda í 5. 

bekk hafa stundum eða oftar lagt aðra í einelti. Í 9. bekk sögðust hins vegar 5,6% nemenda 

hafa stundum eða oftar lagt aðra í einelti. Fjöldi nemenda sem leggja aðra í einelti fór því 

lítillega hækkandi eftir aldri.12 

Einelti í skólum kemur einungis að hluta til fram í skólastofunni en æ fleiri nemendur 

verða fyrir barðinu á því í frímínútum eða á leiðinni í og úr skóla. Aðrir algengir staðir fyrir 

einelti eru til dæmis gangar, leikfimissalir, búningsherbergi og sturtur. Það getur því verið 

kennaranum vandasamt verk að sjá hvaða nemendur þurfa að þola einelti af þeim ástæðum að 

það á sér stað svo víða innan veggja skólans og í umhverfi hans.13  

Samkvæmt erlendum rannsóknum á einelti koma 60-70% grunnskólanemenda aldrei 

nálægt einelti, hvorki sem gerendur né þolendur. Hins vegar verða þessir nemendur daglega 

vitni að atvikum er tengjast einelti og eiga þar af leiðandi hlut að máli, jafnvel án þess að þeir 

átti sig sjálfir á því. Það er ekki óalgengt að börn sem eru að byrja í skóla eða skipta um skóla 

verði fyrir áreitni af hálfu hinna barnanna. Börn kanna hversu langt hægt er að ganga í þeim 

samskiptum sem eiga sér stað á milli þeirra. Yfirleitt eru það fyrstu viðbrögð barns sem er 

lagt í einelti sem segir til um hvort að það verði aftur fyrir barðinu á því eða ekki. Það barn 

sem á í erfiðleikum með að setja mörk fyrir því hversu langt gerandinn má ganga í eineltinu á 

líklega eftir að verða áreittur aftur. Holdafar, hárlitur, klæðnaður og önnur ytri einkenni skipta 

minna máli hvað þetta varðar. Það virðist vera að hvaða barn sem er geti orðið fyrir barðinu á 

                                                 
11 Bakgrunnur. Fræðileg umfjöllun [án árs], Einelti [án árs], Sharp og Smith 2000:11  
12 Sharp og Smith 2000:12-13 
13 Bakgrunnur. Fræðileg umfjöllun [án árs] 
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einelti. Börn sem eru hrædd og hlédræg eru líkleg til að verða fórnarlömb eineltis en einnig 

getur félagsleg staða innan bekkjarins og skólans skipt máli. Þau börn sem hafa félagslega 

sterka stöðu verða gjarnan gerendur eineltis og börn sem hafa félagslega veika stöðu verða 

gjarnan þolendur eineltis. Börn sem eru ný í bekk og/eða skóla hafa jafnan til að byrja með 

veika stöðu innan barnahópsins. Það er því mjög mikilvægt að fylgjast vel með nýjum 

nemendum í skóla, hvernig þeim líður og hvernig þeim gengur að falla inn í hópinn.14  

  Einelti getur haft varanleg áhrif á persónuleika og sjálfsmynd fórnarlambs eineltis en 

algengt er að fórnarlambið kenni sér um að það lendi í klóm þess. Þegar börn komast á 

unglingsaldurinn verður jafningjahópur þeirra enn mikilvægari en áður og fyrir unglinginn er 

hann mikilvægasti félagsmótunaraðilinn. Unglingur getur því lent í miklum sálarháska upplifi 

hann höfnun frá hópnum.15  

Margar manneskjur bíða þess aldrei bætur að hafa mátt þola langvarandi einelti í 

æsku. Það getur verið fórnarlambi eineltis mjög erfitt að ræða opinskátt um einelti sitt vegna 

þess að það reynist einstaklingnum erfitt að upplifa aftur skömmina og niðurlæginguna sem 

fylgdi því. Fórnarlambið fer að hugleiða sjálfsmorð á ákveðnu stigi en dæmi eru um að 

fórnarlömb hafi svipt sig lífi vegna eineltis sem að þau þurftu að þola.16 Hér fyrir neðan má 

finna brot úr frásögnum einstaklinga sem hafa þurft að þola einelti á einhverjum tímapunkti í 

lífi sínu: 
 

• Þetta fer inn á sálina og fer aldrei út. Þetta er alltaf hérna og þú finnur alltaf fyrir 

verknum. Hvað sem þú segir, hvað sem þú gerir, þarna er alltaf verkur sem fer 

aldrei.  

• Þetta gekk svona áfram í þrjú ár eða þar til ég reyndi að fremja sjálfsmorð, en það 

var bara stórt kall á hjálp. 

• Ég var með höndina á hurðarhúninum og þá fór hún að sparka í mig og svo beit hún 

mig í höndina. Hún fór að lemja mig og berja. Það gerði engin neitt, samt stóðu 

sumar með mér en þær þorðu ekki að gera neitt.17  
 

Skelfilegasta afleiðing eineltis er sjálfsmorð en það er miður að of mörg börn eru í þessum 

hugleiðingum. Sumir einstaklingar sem neyta fíkniefna og/eða eru með anorexíu og búlemíu 

hafa verið fórnarlömb eineltis. Baráttan gegn einelti má því aldrei hætta.18 

                                                 
14 Svava Jónsdóttir 2003:17-18 
15 Svava Jónsdóttir 2003:18 
16 Svava Jónsdóttir 2003:18 
17 Svava Jónsdóttir 2003:16 
18 Svava Jónsdóttir 2003:21 
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 Gerendur byrja stundum strax í leikskóla að leggja aðra einstaklinga í einelti en 

stundum getur þessi hegðun fylgt þeim á fullorðinsárin. Gerendur eineltis hafa oft jákvætt 

viðhorf til ofbeldis og eru að jafnaði árásargjarnir í framkomu. Þeir kunna hvorki að setja sig 

í spor annarra og finna til með öðrum né finna þeir til sektarkenndar yfir því að særa aðra. 

Það eru þó til einstaklingar sem hafa ekki þessi persónueinkenni hér að framan en finna samt 

upp á því að leggja aðra í einelti. Rannsóknir sýna að gerendur eineltis búa að jafnaði við 

minni hlýju, nálægð og öryggi heimafyrir en aðrir og þeim hefur ekki verið kennt eins vel og 

öðrum um muninn á réttu og röngu. Vísbendingar eru að finna í þessum rannsóknum um að 

gerendur hafi þurft að þola harðari aðferðir en aðrir í uppeldi sínu, það er að þeir hafi þurft að 

þola líkamlegar refsingar, mikla tilfinningasemi og reiði af hálfu foreldranna.19  

  Rannsökuð hafa verið tengslin á milli eineltis og bjargráðsleiða ungmenna. Það 

virðist vera að þau ungmenni sem verða fyrir einelti beiti bjargráðum sem eru afar óhagstæð. 

Annað hvort beina þau tilfinningum sínum inn á við sem getur meðal annars valdið miklum 

áhyggjum hjá þeim eða að þau beina tilfinningunum sínum út á við sem getur meðal annars 

birst í ofbeldishneigð þeirra. Ofbeldi er talið tengjast lélegum námsárangri og lélegri mætingu 

í kennslustundir.20  

 Áhrif eineltis á fórnarlamb þess geta verið af margvíslegum toga. Nemanda sem 

verður fyrir einelti getur liðið það illa að veran í skólanum getur orðið honum nánast óbærileg 

enda verður hann fyrir barðinu á hinum ýmsum tegundum ofbeldis. Hafi hann þurft að þola 

einelti í langan tíma fer sjálfstraust hans minnkandi og sjálfsmynd hans brenglast og hann fer 

að kenna sjálfum sér um að hann þurfi að þola einelti. Miklar líkur eru einnig á að þessi 

vanlíðan hafi áhrif á námsárangur nemandans enda fer hann að skorta einbeitingu í námi. 

Ekki er óalgengt að þolendur fari að finna fyrir streitutengdum einkennum, til dæmis 

hausverkjum, magaverkjum, martröðum og kvíðaköstum. Sumir nemendur reyna að forðast 

eineltið með því að skrópa í skólanum og einangrast þar af leiðandi enn meira. Þolendur 

langvarandi eineltis eru í meiri hættu á að þjást af kvíða og þunglyndi þegar þeir ná 

fullorðinsaldri. Í alvarlegustu tilvikunum getur einelti, eins og þegar hefur komið fram, 

orsakað sjálfsvíg þolandans. Þrátt fyrir að áhrif eineltis á þolendur geti verið mjög alvarleg þá 

eru það í rauninni gerendur sem verða fyrir hvað mestum skaða af eineltinu. Er fram líða 

stundir verða neikvæðar afleiðingar eineltis fyrir gerendur sífellt augljósari en hegðun þeirra 

getur haft áhrif á skólagöngu, atvinnu og samskipti við fjölskyldu og vini. Þegar gerendur ná 

                                                 
19 Svava Jónsdóttir 2003:18-19 
20 Bakgrunnur. Fræðileg umfjöllun [án árs] 
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fullorðinsaldri tileinka þeir sér gjarnan andfélagslega hegðun og meiri líkur eru á að þeir 

fremji glæpi og áreiti maka sinn og börn en aðrir.21  

3.1.1 Hvað er hægt að gera þegar einelti kemur upp? 
Mjög mikilvægt er að hver skóli búi yfir aðferðum sem hægt er að grípa til þegar einelti 

kemur upp. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 eiga allir skólar að setja sér 

aðgerðaáætlun um einelti, hvernig eigi að bregðast við og taka á einelti. Fjölmargir skólar hér 

á landi eru til dæmis þátttakendur í svokölluðu Olweusarverkefni. Olweusarverkefnið felur í 

sér áætlun til að vinna gegn einelti í skólum en í dag er talið að verkefnið nái til allt að 75% 

grunnskólanemenda á landinu. Verkefnið leggur mesta áherslu á forvarnarstarf þar sem allir 

starfsmenn skóla og fólk úr nánasta samfélagi eru þátttakendur. Sérstök áhersla er lögð á að 

þátttaka foreldra sé virk og að samstarf milli heimila og skóla sé öflugt.22 

Til eru nokkrar fleiri aðferðir sem sérstaklega hafa verið þróaðar til að hjálpa 

nemendum sem eru í eineltisaðstæðum, dæmi um aðferðir eru „Sameiginleg umhyggja“ og 

„Án ásakana“. Markmið þessara aðferða er að ná fram breytingum á hegðun og 

hugsunarhætti gerenda eineltis en einnig eru til sjálfsstyrkingaraðferðir sem eiga að kenna 

þolendum eineltis leiðir til að takast á við eineltið á árangursríkan hátt. Ef skólastjórnendur 

og kennarar þekkja slíkar aðferðir þá ættu þeir að geta brugðist við ef þeir verða varir við 

einelti í skólanum eða ef nemendur eða foreldrar leita til þeirra. Mildar refsingar og 

áminningar geta verið gagnlegar ef um einstök og lítið alvarleg eineltisatvik er að ræða en 

nemandi sem er sífellt staðinn að því að leggja aðra í einelti, þrátt fyrir að kennari hafi gripið 

inní, þarf frekari aðstoð og leiðsögn. Viðbrögð við einelti eiga ávallt að vera skýr, einlæg og 

nákvæm og mikilvægt er að þau séu án árásar, niðurlægingu, hótana, kaldhæðni og þvingana. 

Bregðast skal við einelti tafarlaust og með eftirfylgd í dágóðan tíma og viðbrögðin skulu fela 

í sér samvinnu við foreldra strax og þess verður vart. Til að kennari hafi góða yfirsýn yfir það 

einelti sem á sér stað í umhverfi hans er gott að hann skrái niður eineltisatburði, viðbrögð og 

þátttakendur er eiga hlut að máli. Þess skal þó gætt að nægilegt svigrúm sé fyrir nemendur að 

leysa sjálfir úr vandamálunum ef mögulegur áhugi á því skyldi vakna.23  

 Mikilvægt er að foreldrar barna sem eru þolendur eineltis bregðist rétt við. Strax og 

foreldrar frétta að barnið þeirra er lagt í einelti skulu þeir hafa samband við bekkjarkennara 

þess og skólastjórnendur. Þar geta þeir fengið upplýsingar um hvernig barnið hegðar sér í 

skólanum og til hvaða aðgerða skólinn ætli að grípa. Það getur einnig verið gott að hafa 

                                                 
21 Sharp og Smith 2000:11-12, Svava Jónsdóttir 2003:19 
22 Svava Jónsdóttir 2003:20, Undirritun verksamnings um Olweusarverkefnið í grunnskólum 2006-2008 2006 
23 Sharp o.fl. 2000:66-67  
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samband við aðra foreldra í bekknum til að athuga hvort að þeir hafi reynslu af einelti. 

Foreldrarnir eiga að standa með barninu sínu og hjálpa því að öðlast sjálfstraust og trúna á að 

það geti brugðist á réttan hátt við ástandinu. Foreldrarnir verða að halda ró sinni og hugsa 

málið til enda áður en þeir ákveða hvernig þeir ætli að snúa sér í þessu. Ef þeir gera það ekki 

er hætta á að þeir taki rangar ákvarðanir vegna þess að þeir ganga líklega í gegnum mikið 

tilfinningarót. Þeir geta verið uppfullir af reiði og vilja það eitt að ná fram hefndum. 

Foreldrarnir verða að gefa sér nægan tíma til að tala við og hlusta á barnið en mikilvægt er að 

það finni að foreldrar þess hafi góða stjórn á aðstæðunum. Foreldrarnir eiga að láta barnið 

vita að þeir séu ánægðir með að það hafi deilt erfiðleikum sínum með þeim. Það er einnig í 

hlutverki foreldranna að gera barninu grein fyrir því að það sé ekki því að kenna að það hafi 

orðið fórnarlamb eineltis. Foreldrarnir ættu að fara fram á að skólastjórnendur láti foreldra 

gerandans vita og þeir skulu fylgjast vel með framvindu málsins. Ef aðgerðir skólans virðast 

ekki virka skulu þeir tafarlaust láta skólastjórnendur vita af því. Ef ske kynni að skólinn skyti 

sér undan ábyrgð skulu foreldrarnir leita til fræðsluyfirvalda. Í aðstæðum sem þessum hugsa 

margir foreldrar um að láta barnið sitt skipta um skóla og í sumum tilfellum hefur það gefið 

góða raun en í öðrum ekki. Áður en slík ákvörðun er tekin er rétt að leita ráða hjá 

sérfræðingum en vissulega er best ef hægt er að stöðva eineltið innan viðkomandi skóla.24  

 Ef foreldrar lenda í því að barnið þeirra er gerandi eineltis er rétt að fylgja svipuðu 

ferli og lýst var hér að framan. Til að stikla á stóru er rétt að benda á að mikilvægt er að 

aðgerðir skóla og heimilis fylgist að þar sem að samstarf heimilis og skóla er ávallt 

þýðingarmikið. Foreldrarnir skulu setjast niður með barni sínu og gera því grein fyrir að það 

er rangt að særa aðra, bæði líkamlega og andlega. Þeir skulu hins vegar ekki vera reiðir og 

skamma barnið, það dugir skammt. Foreldrarnir skulu reyna að fá barnið til að setja sig í spor 

þolenda og ræða um virðingu og umburðarlyndi gagnvart öðrum og hvernig það geti bætt 

hegðun sína. Barninu skal gerð grein fyrir því að foreldrarnir fylgist með framvindu málsins 

með því að vera í sambandi við skólann og mikilvægt er að hrósa barninu ef vel gengur.25  

   Besta aðferðin til að koma í veg fyrir einelti er líklega að fyrirbyggja að það eigi sér 

stað. Það er í hlutverki allra einstaklinga í samfélaginu að líta á einelti með alvarlegum 

augum og hjálpa þeim börnum sem verða fórnarlömb eineltis. Það er og mikilvægt að halda 

umræðunni opinni og baráttunni gegn einelti má aldrei linna.26  

                                                 
24 Svava Jónsdóttir 2003:173-176 
25 Svava Jónsdóttir 2003:176-177 
26 Svava Jónsdóttir 2003:13, 177 
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3.2 Reykingar og vímuefnaneysla 
Maðurinn hefur í margar aldir nýtt sér hin ýmsu efni til að hafa áhrif á líkamsstarfsemi sína. 

Ástæðurnar fyrir þessari notkun eru einkum tvær, annars vegar hefur hann nýtt sér þessi efni í 

lyfjaskyni og hins vegar í vímuskyni. Lyfjaskyn felur í sér að bæta líðan og losna við 

sjúkdóma en vímuskyn felur í sér að valda vímu. Áður fyrr vissu menn lítið um hvaða áhrif 

þessi efni höfðu á starfsemi líkama og sálar en frá byrjun 19. aldar hefur þekkingunni fleygt 

fram.27  

 Rannsóknir hafa sýnt að á árunum 1984-1992 dró verulega úr daglegum reykingum 

ungs fólks á Íslandi. Árið 1984 reyktu um 27% unglinga daglega í 10. bekk en árið 1992 var 

hlutfallið hins vegar komið niður í 15,1% miðað við sama aldur. Upp úr 1992 fóru reykingar 

meðal unglinga að aukast en árið 1998 voru um 22,3% unglinga í 10. bekk sem reyktu 

daglega. Eftir það fór svo aftur að draga úr reykingum unglinga og árið 2000 var hlutfallið 

komið niður í 17,7%. Könnun frá febrúar á þessu ári sýnir að daglegar reykingar meðal 10. 

bekkinga fara enn minnkandi. Samkvæmt könnuninni reykja í dag um 7% unglinga í 10. bekk 

daglega en könnunin náði til 80% nemenda í elstu bekkjum grunnskóla um allt land. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að strákar reykja töluvert meira en stelpur. Einhvern mun er svo 

að finna á reykingum unglinga eftir landshlutum.28  

 Svipuð þróun hefur átt sér stað í áfengisneyslu unglinga hér á landi. Fram til 1989 

dróst neyslan saman en frá því ári til 1992 jókst hún um næstum 10%. Hafa ber í huga að 

þessar tölur byggja á því hvort að unglingar hafi neytt áfengis einhvern tímann á ævinni en 

með því móti endurspeglast ekki hinn raunverulegi fjöldi þeirra unglinga sem drekka áfengi 

að staðaldri. Könnun sem var gerð í febrúar á þessu ári sýnir að um 20% unglinga í 10. bekk 

hafa orðið drukkin síðastliðna 30 daga en 10 árum áður var hlutfallið 38%. Neysla áfengis 

meðal 10. bekkinga hefur því farið minnkandi síðastliðin 10 ár. Rannsóknir hafa svo og sýnt 

að notkun ólöglegra vímuefna meðal unglinga í 10. bekk jókst að jafnaði á árunum milli 

1995-2000. Þessi aukning neyslu ólöglegra vímuefna nær þó ekki til allra ólöglegra efna enda 

nokkrar sveiflur að finna í neyslunni og hún mismikil eftir því um hvaða efni er að ræða, en 

almennt á litið jókst neysla unglinga á ólöglegum vímuefnum á þessu tímabili. Neysla 

kannabisefna meðal 10. bekkinga hefur minnkað jafnt og þétt síðustu ár en í dag mælist hún 

9%. Svipaða sögu er að segja af unglingum sem hafa prófað hass því hlutfallið í dag er 10% 

                                                 
27 Árni Einarsson 2001:180 
28 Fréttablaðið 2007:18, Þórólfur Þórlindsson og Sigrún Ólafsdóttir 2001:154 
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en áður var það töluvert hærra. Vímuefnaneysla unglinga hefur ekki verið minni í nokkur 

ár.29  

Í tóbaki er að finna efni sem heitir nikótín en það hefur örvandi áhrif á allt 

taugakerfið. Nikótín veldur meðal annars því að vöðvaspenna minnkar og sumir finna fyrir 

róandi áhrifum þrátt fyrir að nikótín sé örvandi efni. Unglingar byrja oft að reykja vegna 

hópþrýstings, fyrirmynda, markaðssetningar tóbaksframleiðenda og tískusveiflna en það er 

sjaldan ætlun þeirra að reykja alla ævi. Því minni menntun sem foreldrar unglinga hafa því 

líklegra er að þeir reyki. Samkvæmt bandarískri rannsókn eru það ýmis atriði sem talin eru 

hafa forspárgildi um skilning unglinga á tóbaksvörnum. Þessi atriði eru til dæmis það að 

kunna og þora að segja nei, reykingar á meðal vina og viðhorf þeirra til reykinga, ákvörðun 

um að reykja ekki, framboð og hve auðvelt er að redda tóbaki, viðhorf unglinganna til 

reykinga og hve mikið þeir vita um þær, félagsleg tengsl og að lokum reykingar foreldra 

og/eða nánustu meðlima fjölskyldunnar.30  

 Margar skýringar er að finna á því af hverju sumir unglingar leiðast út í neyslu 

vímuefna á meðan aðrir leiðast ekki út í hana en orsökina er oftast að finna í umhverfi 

einstaklingsins. Rannsóknir hafa sýnt að því fyrr sem unglingur byrjar að drekka því meiri 

líkur eru á að hann leiðist út í frekari neyslu síðar meir, hvort sem um áfengi eða ólögleg 

vímuefni er að ræða. Í könnun sem gerð var meðal 10. bekkinga árið 1996 voru nemendur 

spurðir af hverju þeir byrjuðu að drekka. Langalgengasta svarið var að þeir drykkju til að 

skemmta sér með vinum sínum en næstflestir sögðust hins vegar drekka til að finna á sér, til 

að líða vel. Það að drekka til að skemmta sér með vinum sínum sýnir vel hve hópþrýstingur 

skiptir verulegu máli í ákvörðun unglinga um hvort þeir byrja að drekka eða ekki. Sá lífsstíll 

sem unglingurinn hefur tileinkað sér getur líka skipt máli en því meira sem hann stundar 

íþróttir því minni líkur eru á að hann neyti vímuefna. Góð tengsl við foreldra og skóla koma 

frekar í veg fyrir að unglingur byrji í neyslu og lélegur námsárangur er líklegri til að tengjast 

mikilli vímuefnaneyslu en góður námsárangur.31  

 Kennarar, foreldrar og aðrir uppalendur geta oft séð það fyrir ef vímuefnavandamál er 

að þróast með unglingi. Eftirfarandi atriði eru talin helstu einkenni þess að unglingurinn hefur 

flækst í neyslu vímuefna: 

• Viðhorf, útlit, lífsstíll og vinahópur hefur breyst. 

                                                 
29 Fréttablaðið 2007:18, Stefán Hrafn Jónsson og Þóroddur Bjarnason 2007, Þórólfur Þórlindsson og Sigrún 
Ólafsdóttir 2001:154-155  
30 Bára Sigurjónsdóttir 2007, Hrund Sigurbjörnsdóttir og Ingileif Ólafsdóttir 2001:206-207, Þórólfur Þórlindsson 
og Sigrún Ólafsdóttir 2001:157, Þuríður Þorbjarnardóttir 2002 
31 Sigurlína Davíðsdóttir 2001, Þórólfur Þórlindsson og Sigrún Ólafsdóttir 2001:156-158 
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• Unglingurinn verður fáskiptinn og hefur tilhneigingu til einangrunar. 

• Áhugi á fjölskyldu og samband við foreldra fer minnkandi. 

• Minnisleysi gerir vart við sig og áhugi á að þrífa sig fer minnkandi. 

• Skólasókn minnkar og námsárangur fer versnandi, mæting í vinnu fer einnig 

versnandi og ástæður fyrir forföllum búnar til. 

• Áhugamálum lítið sinnt og unglingurinn bregst við með skapofsa við hið minnsta 

tilefni. 

• Peningar fara að hverfa af heimilinu. 

• Lögreglan neyðist til að hafa afskipti af unglingnum vegna óreglu og/eða afbrota. 

Það skal þó hafa það í huga að ástæður fyrir þessum einkennum kunna að vera af öðrum toga 

en vímuefnaneyslu og af þeim ástæðum skal ávallt forðast ásakanir.32  

 Þau lyf og efni sem valda ávana og fíkn breyta miðtaugakerfisstarfseminni á þann hátt 

að viðbrögð og skynjun mannsins á umhverfinu breytast, óháð því hvort að lyfin hafi örvandi 

eða slævandi verkun. Notkun tóbaks er aðalorsök sjúkdóma og ótímabærs dauða sem hægt er 

að koma í veg fyrir. Á Íslandi deyja á ári hverju fleiri af völdum reykinga en af völdum 

áfengis, ólöglegra fíkniefna, slysa í umferðinni, morða, sjálfsvíga, eldsvoða og alnæmis 

samanlagt. Einnig hafa rannsóknir sýnt að sterkt samband er á milli reykinga og 

lungnakrabbameins. Neysla vímuefna veita neytandanum vissa vellíðan en sumir vímugjafar 

geta valdið rangskynjunum, truflaðri dómgreind, truflaðri hegðun og ósamræmi í hreyfingum. 

Undir þessum aðstæðum getur neytandinn gert ýmislegt ógáfulegt eins og að setjast undir 

stýri en það getur leitt til alvarlegra slysa og einnig getur misnotkun áfengis og 

fíkniefnanotkun orsakað sjálfsvíg hans.33  

3.2.1 Hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir að reykingar og vímuefnaneysla barna  
komi upp? 
Árangursríkasta aðferðin til að koma í veg fyrir reykingar og vímuefnaneyslu barna og 

unglinga er án efa forvarnir. Mikilvægt er að börn finni að foreldrar þeirra séu staðföst og 

ráði ferðinni. Foreldrarnir og aðrir forráðamenn verða að fylgja sjálfsögðum reglum en skulu 

jafnframt sýna börnunum fram á að það séu þeir sem hafi úrskurðarvald um ágreiningsefni. 

Góð tengsl milli barns og foreldra eru einnig afar mikilvæg en rannsóknir hafa sýnt fram á að 

því meiri tíma sem börn eyða með foreldrum sínum því mun minni hætta er á að þau verði 

háð fíkniefnum. Foreldrar og forráðamenn verða að vera góð fyrirmynd barna sinna og 

                                                 
32 Vímuefni. Tóbak, áfengi og eiturlyf [án árs] 
33 Hrund Sigurbjörnsdóttir og Ingileif Ólafsdóttir 2001:202, Wilhelm Norðfjörð 2001:173, Þorkell Jóhannesson 
2001:31-32 
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mikilvægt er að þeir hvetji og hrósi börnunum þegar þau sýna jákvæðum hlutum áhuga. Þeir 

skulu hins vegar forðast að nota ofbeldi á börnin, gagnrýna þau stöðugt og hafa of lítil eða of 

mikil afskipti af þeim.34  

 Ef kennara, foreldra eða aðra uppalendur grunar að barn eða unglingur neyti áfengis 

eða eiturlyfja er mikilvægt að þeir leiti strax ráðgjafar hjá sérfræðingum. Ástæðan fyrir því að 

leita beri strax aðstoðar er að tíminn er mjög dýrmætur og getur oft ráðið úrslitum um það 

hvort og hversu fljótt tekst að ná barninu eða unglingnum úr neyslu. Hægt er að leita aðstoðar 

hjá barnavernd, félagsþjónustu sveitarfélaga, á heilsugæslustöðvum, Lýðheilsustöð og SÁÁ 

svo fáein dæmi séu nefnd.35 

3.4 Samantekt 
Í þessum kafla var fjallað um valda félagslega þætti sem geta valdið vanlíðan hjá nemendum í 

grunnskólum. Þessir þættir voru einelti, reykingar og vímuefnaneysla. 

Reykingar hafa róandi áhrif á suma og vímuefni veita vissa vellíðan og mér þykir ekki 

ólíklegt að einstakir nemendur byrji að reykja og nota vímuefni til þess eins að róa sig niður 

enda er oft talað um að á Íslandi sé mikið stress. Samkvæmt kafla 3.3 virðast þó flestir byrja 

að fikta við reykingar og vímuefni vegna hópþrýstings og/eða fyrirmynda. Þó ástæðuna fyrir 

upphafi þessa vandamála sé ekki endilega að finna í vanlíðan nemenda þá virðist sem 

reykingar og vímuefni geti haft alvarlegar afleiðingarnar í för með sér og geti þar af leiðandi 

valdið því að þeim líður ekki nægilega vel.   

Eins og kom fram hér að framan þá getur einelti, reykingar og vímuefnaneysla barns 

gengið það langt að það orsaki dauða langt um aldur fram. Einelti getur brenglað sjálfsmynd 

fórnarlambs þess það mikið að það getur farið að hugleiða sjálfsvíg. Reykingar geta valdið 

lífshættulegum sjúkdómum og vímuefnaneysla getur valdið rangskynjunum sem leitt geta til 

alvarlegra slysa og jafnvel sjálfsvíga. Það liggur í hlutarins eðli að barn sem annað hvort er 

lagt mikið í einelti eða er háð reykingum eða vímuefnum líður mjög illa ef afleiðingarnar eru 

eins alvarlegar og þessar.  

 Eftir gerð þessa kafla hef ég komist að því hve mikilvægt það er að kennarar séu vel 

vakandi í kennslustundum og raunar innan allra veggja grunnskólans enda segir tölfræðin mér 

að einelti, reykingar og vímuefnavandi sé til staðar í grunnskólum og komi til með að verða 

það að einhverju leyti í framtíðinni. Séu kennarar vel vakandi eru meiri líkur á að þeir sjái ef 

einhverjir nemendur verða fyrir barðinu á einelti eða ef einhverjir eru byrjaðir að fikta við 

                                                 
34 Sæmundur Hafsteinsson 2001:212-217   
35 Vímuefni. Tóbak, áfengi og eiturlyf [án árs] 
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reykingar og vímuefni. Þetta er nauðsynlegt af þeim ástæðum að hér, eins og víða annars 

staðar, má vænta betri árangurs eftir því sem fyrr er gripið inní. Að sjálfsögðu þurfa foreldrar 

og/eða forráðamenn einnig að vera vakandi og samvinna milli heimila og skóla er ein besta 

leiðin til að vinna bug á vandanum sé hann til staðar. Til að kennarar og 

foreldrar/forráðamenn geti greint vandann sem fyrst þurfa þeir að þekkja til einkenna sem 

vandamálin bera með sér.  
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4. Námslegir þættir 
Skilgreina má þroskaraskanir sem áföll sem barn hefur orðið fyrir á fósturskeiði eða á fyrstu 

árum ævi þess en einnig má rekja raskanirnar til erfða. Hvort tveggja veldur óheppilegum 

andlegum og líkamlegum afleiðingum í þroskaferli barnsins. Námserfiðleikar eru ekki nýjir 

af nálinni en skilgreining þeirra hefur verið með ýmsum hætti. Það er þó eitt sem öll börn sem 

kljást við námserfiðleika eiga sameiginlegt en það er að þau eiga í erfiðleikum með að 

tileinka sér námsefnið í skólanum. Talið er að um 4-10% nemenda í grunnskólum eigi við 

námserfiðleika að stríða en þeir geta verið bæði barni og foreldrum þess til mikils vanda. 

Einkenni barna sem kljást við námsörðugleika geta verið mjög fjölbreytileg. Þau geta verið 

jafn eða meira greind en meðalgreind börn en átt í miklum erfiðleikum með lestur, 

stafsetningu og reikning svo dæmi séu tekin. Vandamál með skynjun og einbeitingu eru oft 

talin fylgja námserfiðleikum sem og minnistruflanir og truflun í skipulagningu upplýsinga í 

minni. Af þessu sést að námserfiðleikar geta verið með ýmsum hætti. Orsakavaldar geta 

einnig verið af ýmsum toga en nefnd hafa verið atriði eins og heilaskaði, þroskatruflanir, 

næringaskortur, eituráhrif úr umhverfinu, gallar á geni og léleg kennsla. Þroskaraskanir og 

námsörðugleikar barna og unglinga geta birst í hinum ýmsum myndum meðal annars sem 

athyglisbrestur með ofvirkni, þráhyggja–árátta, Tourette heilkenni, sértækir námsörðugleikar, 

misþroski og dyslexía.36  

Í þessum kafla verður fjallað um tvo námslega þætti sem geta valdið vanlíðan hjá 

nemendum í grunnskólum. Þessir þættir eru þroskaraskanir og námsörðugleikinn dyslexía en 

í lok kaflans er að finna stutta samantekt um viðfangsefni kaflans og þær ályktanir sem ég 

dreg af honum. Vert er að taka það fram að í kaflanum um þroskaraskanir verður einkum 

einblínt á athyglisbrest með ofvirkni, þráhyggju-áráttu og Tourette heilkenni. Einnig skal það 

tekið fram að dyslexía er eini námsörðugleikinn sem fjallað verður um vegna þess hve mikil 

umræða hefur verið um hana í samfélaginu upp á síðkastið.    

4.1 Þroskaraskanir  
 Athyglisbrestur með ofvirkni (AMO) felur í sér viðvarandi hegðunarröskun sem má 

rekja til taugalíffræðilegra orsaka. AMO kemur fram hjá börnum fyrir sjö ára aldur en þau 

börn hafa mikla þörf fyrir að hreyfa sig, eru hvatvís og eiga erfitt með að halda athygli. 

Sumar mæður vilja meina að þær hafi strax á meðgöngu orðið varar við mikinn óróleika hjá 

barni sínu. Á leikskólaaldri eru börnin mikið á ferðinni, þau eiga erfitt með að hemja sig og 

eru eirðarlaus en þegar þau byrja í grunnskóla verða einkennin enn meira áberandi þar sem 
                                                 
36 Íris Böðvarsdóttir [án árs], Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998:7 



 22

meiri aga er krafist af þeim þar en í leikskóla. Krafan um einbeitingu eykst, það þarf að sitja 

kyrr, fara eftir fyrirmælum og skipuleggja sig svo einhver dæmi eru tekin.37  

 Talið er að um 3-5% nemenda í grunnskóla séu með AMO en það samsvarar því að 

jafnaði séu um 2 nemendur í bekk með kvillann en hann er algengari hjá strákum. Einkennin 

eru af margvíslegum toga, til dæmis á nemandi með AMO í erfiðleikum með að sitja kyrr, 

líkaminn og/eða útlimir eru stöðugt á hreyfingu, nemandinn er órólegur og truflar aðra, á 

erfitt með að halda einbeitingu og truflast auðveldlega, hann þarf mikla athygli, er 

hávaðasamur og þolir illa bið. Hann er einnig með lítið úthald og takmarkaðan áhuga á 

náminu og á í erfiðleikum með að ljúka verkefnum, byrjar stöðugt á nýjum verkefnum en 

þegar þau ganga heldur ekki upp verður hann reiður og pirraður. Ekki er óalgengt að nemandi 

sem er með AMO eigi erfitt með félagsleg samskipti og verði fyrir einelti og aðkasti. 

Félagsleg og tilfinningaleg vandamál geta aukist og vegna höfnunar og einangrunar er hætta á 

vansæld, kvíða og þunglyndi. Að lokum má nefna að sjálfsmynd nemandans verður oft afar 

neikvæð.38    

 Barn sem þjáist af þráhyggju-áráttu er stöðugt efins um að allt sé í lagi. Óboðnar og 

endurteknar hugmyndir/hugsanir er einkennandi fyrir þráhyggju. Þráhyggjan er oftast í 

andstöðu við tilfinningar barnsins en það reynir til að byrja með að ýta áráttuhugmyndunum 

frá sér en án árangurs. Barn með þráhyggju gagnvart smiti og sjúkdómum getur átt í miklum 

erfiðleikum með að sitja í heilli kennslustund af þeim ástæðum að það er stöðugt að fara á 

baðherbergið til að þvo sér um hendurnar. Kennarar túlka þesskonar hegðun oft á þann veg að 

barnið skorti áhuga á vinnu sinni. Þráhyggjan kemur einnig niður á félagslífi barnsins vegna 

ótta við að smitast er það leikur sér við önnur börn. Barnið tekur þá ákvörðun að halda sig til 

hlés í frímínútum og í öðrum frístundum. Endurtekningar á venjulegu atferli eru hins vegar 

einkennandi fyrir áráttu. Atferlið er síendurtekið og oft á sama hátt en tilgangurinn með því er 

að koma í veg fyrir að „eitthvað gerist“. Áráttan getur tekið mikinn tíma og komið í veg fyrir 

einbeitingu barnsins og því gengur illa að að halda athyglinni í skóla og heima hjá sér. Barnið 

getur til að mynda átt í erfiðleikum með að fylgjast með í kennslustundum eða jafnvel að það 

nær ekki að skila verkefnum af þeim sökum að það er sífellt að breyta, lagfæra og stroka út. 

Þráhyggja-árátta veldur því að sömu hugsanir leita stöðugt aftur upp í huga barnsins sem 

getur valdið kvíða, óþægindum, sektarkennd og jafnvel skömm.39   

                                                 
37 Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998:12, Ragna Freyja Karlsdóttir [án árs] 
38 Ragna Freyja Karlsdóttir [án árs] 
39 Áráttu- og þráhyggjuröskun 2004, Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998:28, 31 
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 Tíðni barna og unglinga sem þjást af þráhyggju-áráttu er á milli 0,5-2% en hjá 

fullorðnum er tíðnin milli 2-3%. Orsakirnar eru taldar vera lífefnafræðilegar. Börn sem þjást 

af þráhyggju-áráttu eru oftast nær með eðlilega greind og vert er að taka það fram að 

áráttueinkenni geta verið eðlilegur hluti af þroskaferlinu.40  

 Tourette heilkenni felur í sér taugalíffræðilega röskun á starfsemi heila sem veldur 

ýmsum ósjálfráðum hreyfingum og ósjálfráðum hljóðum. Þessir „kækir“ geta bæði verið 

einfaldir eða margbreytilegir en oftast er um að ræða fastmótaðar, tilgangslausar og 

ósjálfráðar hreyfingar og hljóð. Ýmsir hreyfikækir geta meðal annars komið fram með því að 

depla augum ákaft, glamra í tönnum, rykkja í höfði, yppa öxlum, snerta hluti, klóra sér og 

gretta sig. Ýmsir hljóðakækir geta hins vegar komið fram með hósta, nefsogi, flauti, 

ræskingum, stunum og merkingarlausum orðum svo dæmi séu tekin. Kækirnir eru breytilegir 

í styrk, tímalengd, fjölda, gerð og staðsetningu en einkennin versna við álag og streitu. 

Einstaklingur sem er með Tourette heilkenni getur lært að halda aftur kækjunum tímabundið 

en þá koma þeir sterkar fram seinna meir. Þrátt fyrir að aðaleinkenni einstaklings með 

heilkennið séu kækir þá eru önnur einkenni nokkuð algeng með sjúkdómnum. Þessi einkenni 

eru til dæmis árátta, þráhyggja, athyglisbrestur og ofvirkni. Nemandi sem er með Tourette 

heilkenni getur, í styttri eða lengri tíma, bælt niður þessa kæki en það er þó ekki talið æskilegt 

því slík bæling hefur oft í för með sér minni einbeitingu í námi. Bæling getur einnig skapað 

streitu en streita eykur aftur kækina.41 

 Tíðni þeirra einstaklinga sem eru með Tourette heilkenni er ekki ljós þar sem 

einkennin geta verið það væg að mörg börn eru aldrei greind með heilkennið. Talið er þó að 

um einn af hverjum 2.500 séu með alvarleg einkenni en um þrefalt fleiri séu hins vegar með 

vægari einkenni. Einkennin koma yfirleitt fram um sex til sjö ára aldurs og þau koma sjaldan 

fram eftir tvítugt. Rannsóknir sýna að heilkennið geti erfst mann fram af manni og það er 

þrisvar til fjórum sinnum algengara hjá strákum en stelpum. Tourette heilkennið er einungis 

hægt að greina með klínískum athugunum og meðal annars af þeim ástæðum er hætta á að 

einkennin séu sögð taugaveiklun eða jafnvel geðrænn sjúkdómur.42    

4.1.1 Hvað er hægt að gera þegar þroskaraskanir koma upp? 
Það er kennurum, foreldrum og öðrum forráðamönnum barna með AMO krefjandi verkefni 

að fanga orku barnanna og beina henni í jákvæðan farveg sem eflir sjálfstraust þeirra. 

Mikilvægt er að nýta þá jákvæðu og sterku eiginleika sem börnin búa yfir og beina kraftinum 

                                                 
40 Aðalheiður Lilja Hlynsdóttir 2002, Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998:29 
41 Hvað er Tourette? [án árs], Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998:19, 21-23  
42 Hvað er Tourette? [án árs], Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998:19-20   
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að viðunandi hegðun. Það hefur reynst börnum með AMO afar vel að fá útrás í íþróttum og 

ýmsum list- og verkgreinum. Það er alltof algengt að foreldrar þessara barna beini athygli 

sinni sífellt að neikvæðri hegðun þess. Í staðinn fyrir að foreldrar leiðrétti stöðugt vandamál 

þeirra er mun vænlegra að endurskipuleggja verkefnin með skýrum leiðbeiningum. Með því 

móti verða börnin áhugasamari um verkefnið og þátttaka foreldra virkar meira hvetjandi en 

ella. Skólar verða einnig að mæta þörfum nemenda með AMO en það sem þeir geta meðal 

annars gert er að vinna vel með foreldrum, takmarka og skera niður verkefni, lengja próftíma, 

aðstoða við skipulagningu, nota fjölbreyttar kennsluaðferðir og leggja áherslu á styrkleika 

nemendanna. 70-80% barna með athyglisbrest með ofvirkni bregðast einnig jákvætt við 

lyfjameðferð. Lyfin eru ekki notuð í þeim tilgangi að breyta hegðun heldur að draga úr 

einkennum en það hefur sýnt sig að námsárangur fer batnandi.43   

 Meðferð við þráhyggju-áráttu felur í sér að virkja barnið og fjölskyldu þess í að vinna 

gegn einkennum en það er gert með því að beita hugrænni atferlismeðferð. Þetta er gert á 

þann hátt að barninu er komið fyrir í aðstæðum er bjóða upp á áráttuatferli og því síðan 

hindrað í eða hjálpað að forðast að framkvæma það. Aðferð sem þessi getur tekið langan tíma 

og þar sem hún er barninu óþægileg og kallar fram ótta- og kvíðatilfinningu er mikilvægt að 

barnið fái mikinn stuðning frá foreldrum sínum og öðrum aðstandendum. Í alvarlegustu 

tilfellunum fá börn sem eru með þráhyggju-áráttu þunglyndislyf sem aðstoðar þau við að 

vinna bug á vandanum. Eins og þegar hefur komið fram getur áráttan birst sem eðlilegur 

þáttur í þroskaferlinu og þess vegna ber að athuga vel áður en tekið er til meðferðar hvort 

einkennin séu af eðlilegum toga eða ekki.44 

 Mjög mikilvægt er að barn sem er með Tourette heilkenni fái aðstoð við að ná 

eðlilegum þroska og að aðlögun í skóla og félagsleg aðlögun gangi vel. Fræða þarf það fólk 

sem mikilvægast er í lífi barnsins svo sem foreldra þess, aðstandendur og fagfólk ásamt því 

að fræða barnið sjálft sömuleiðis. Ef um er að ræða barn sem er með heilkennið og 

athyglisbrest með ofvirkni sem fylgieinkenni skal veita foreldrum og fagfólki leiðbeiningar 

um hvernig hægt sé að auka skilning barnsins. Barnið verður að læra um umgengnisreglur 

sem eru almennt viðurkenndar í samfélaginu. Ef hins vegar er um að ræða barn þar sem 

vandamálið felur aðallega í sér kæki er skynsamlegt að það sitji í návígi við dyr 

skólastofunnar og leyfa því að fara fram þegar það þarf. Með þessu móti fer minni orka í að 

reyna að halda kækjunum niðri en ella. Einnig getur það verið gott að gefa barninu gott rými í 

                                                 
43 Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998:15-16, Ragna Freyja Karlsdóttir [án árs] 
44 Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998:32-33 
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kringum sig, til dæmis þegar það er í prófum. Við sterkustu einkennum er hægt að beita 

lyfjameðferð en mikilvægt er að fara rólega af stað ásamt því að vera undir læknaeftirliti.45    

4.2 Námsörðugleikinn dyslexía 
Dyslexía kallast öðru nafni leshömlun, lesblinda, lestrarörðugleiki og torlæsi. Dyslexía hefur 

verið skilgreind sem fjölþætt taugafræðilegt ástand af uppruna sem er eðlislægur. Einkenni 

hennar geta haft áhrif á marga þætti náms og virkni, sérstaklega má nefna erfiðleika í lestri, 

stafsetningu og ritun. Dyslexía getur einnig haft áhrif á meðferð talna og táknkerfis, 

hreyfifærni og skipulagshæfileika. Þrátt fyrir að dyslexía sé að mestu leyti tengd 

hæfileikanum til að ná góðum tökum á ritmáli þá getur hún einnig valdið einhverjum 

erfiðleikum í talmáli. Hjá einstaklingum með dyslexíu kemur vandinn fram reglubundið og 

oftast er um að ræða fleiri en eitt einkenni hjá hverjum og einum. Samsetning einkennanna er 

með ólíkum hætti hjá hverjum og einum. Einstaklingar með dyslexíu eru eðlilegir að öllu 

leyti og ekki með minni greind en einstaklingar sem ekki eru með dyslexíu.46 

 Dyslexíu má gróflega skipta í tvo flokka: Áunnin dyslexía og þroskafræðileg dyslexía. 

Áunnin dyslexía á við áður fluglæst fólk sem hefur orðið fyrir heilaskaða sem veldur því að 

það á í erfiðleikum með lestur. Fólk sem hins vegar er með þroskafræðilega dyslexíu hefur 

aldrei orðið fluglæst heldur hefur frá upphafi átt erfitt með lestur en þessi tegund getur gengið 

í erfðir.47 Í þessum kafla verður einblínt á þroskafræðilega dyslexíu.  

 Talið er að þrír til fimm einstaklingar af hundrað séu með dyslexíu en það samsvarar 

því að um einn til tveir nemendur að meðaltali í bekk glími við vandann. Þessir nemendur 

eiga í miklum erfiðleikum með að lesa og skrifa og skólagangan verður þeim oft afar erfið. 

Þeir hugsa gjarnan sem svo að erfiðleikar þeirra í námi stafa ekki af dyslexíu heldur af 

heimsku, áhugaleysi, leti og skorti á samstarfsvilja. Þeir einstaklingar sem ekki eru með 

dyslexíu eiga það sömuleiðis til að ásaka þá sem við þennan vanda stríða af hinu sama. Þetta 

gera þeir af því að þeir eiga í miklum erfiðleikum með að setja sig í spor hinna, þeir átta sig 

ekki á hvernig það er að geta ekki lesið og skrifað eðlilega. Það er ekki nóg með að nemendur 

með dyslexíu þurfi að glíma við þennan vanda heldur verða þeir sömu oft á tíðum fórnarlömb 

eineltis.48     

 Einstaklingar með dyslexíu eiga ekki í erfiðleikum með að skilja texta sem lesinn er 

upphátt fyrir þá heldur felast erfiðleikar þeirra í því að lesa textann og að breyta bókstöfum í 

                                                 
45 Málfríður Lorange og Matthías Kristiansen 1998:25-26 
46 GH 1994:70, Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:14-15 
47 Heiða María Sigurðardóttir 2006 
48 Elín Vilhelmsdóttir og Sveinbjörg Sveinbjarnardóttir 2005:39, GH 1994:70, Lifandi vísindi 2004:34  
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hljóð. Þeir átta sig til dæmis ekki á því að orðið „bíll“ byrji á b-hljóði, þeim finnst alveg eins 

að orðið gæti byrjað á t-hljóði. Börnum með dyslexíu gengur stundum ágætlega í skóla fyrstu 

árin en öðrum gengur þó illa frá upphafi. Eftir því sem meira reynir á færni í lestri, skrift og 

stafsetningu því meira aukast erfiðleikarnir.49     

 Nýlegar rannsóknir sýna að líffræðilegar ástæður valda dyslexíu. Samkvæmt þeim 

amar ekkert að heila þeirra sem eru með dyslexíu heldur starfar hann öðruvísi en heilar þeirra 

sem ekki eru með dyslexíu. Heilinn skiptist í tvo helminga þar sem hvor helmingur fyrir sig 

er sérhæfður í ýmsum verkum. Í vinstra heilahvelinu er að finna skynsamlega, vitsmunalega, 

málfarslega og sundurgreinandi hugsun en í hægra heilahvelinu er að finna innsæi, hugsun án 

orða og tilfinningar. Í hvoru heilahveli er jafnframt að finna undirsvæði en til dæmis það að 

hjóla á reiðhjóli og lesa sögu krefst samvinnu ýmissa sviða innan heilans. Vísindamenn hafa 

komist að því, með aðstoð skimunar, að í vinstra heilahvelinu eru það einkum þrjú svæði sem 

skipta mestu máli við lestur. Samkvæmt skimuninni notar lesandi á byrjunarstigi einkum tvö 

svæði, þau svæði sem hljóðin eru framleidd í og orðin sundurgreind í. Þriðja svæðið sem 

byggir upp varanlega orðaþekkingu virkjast síðan skyndilega þegar lesandinn öðlast meiri 

reynslu í lestri. Því meiri reynslu sem lesandinn öðlast því meira ríkjandi verður þriðja 

svæðið og lesturinn verður þar af leiðandi sjálfvirkur og áreynslulaus með tímanum með 

þeim afleiðingum að lesandanum finnst hann knúinn til að lesa orð um leið og hann sér það. 

Sé hann til dæmis að horfa á íslenska kvikmynd í sjónvarpinu með texta les hann textann 

sjálfvirkt, jafnvel þótt hann skilji talmálið fullkomlega. Eins og kom fram hér að framan þá 

hefur skimunin leitt í ljós að heilar þeirra sem eru með dyslexíu starfa ekki á sama hátt og 

þeirra sem ekki glíma við vandann. Ástæðan er talin vera taugafræðileg röskun í heila sem 

veldur því að þeir sem glíma við dyslexíu hafa hvorki fullan aðgang að svæði heilans þar sem 

orðin eru sundurgreind í né að því svæði þar sem lestrarferlið verður sjálfvirkt. Þennan skort 

bæta þeir svo upp með að virkja enn frekar svæðið sem hljóð eru mynduð í.50 

 Nemendur sem eru með dyslexíu hafa ekki eins skjótan aðgang að upplýsingum og 

aðrir, til dæmis geta þeir átt nokkuð erfitt með að nota orðabækur og hafa tilhneigingu til að 

forðast alls sem krefst bóklegrar færni. Þetta hefur í för með sér skort á sjálfstrausti sem 

veldur vanlíðan hjá nemendum. Líðan þeirra veldur þeim oft miklum vonbrigðum meðal 

annars vegna vangetu, skilningsleysis, vonbrigða, reiði, einmannaleika, spennu og 
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varnarstöðu. Þrátt fyrir að nemendur með dyslexíu séu ekki með minni greind en 

meðalgreindir nemendur þá finnst þeim samt sem þeir séu vitlausari en þeir meðalgreindu.51  

Ástæðuna fyrir því að svo margir einstaklingar eru með dyslexíu er ef til vill hægt að 

rekja til þess að heilinn er ekki alveg í takt við samtíma sinn. Tungumálafræðingar telja að 

talmál sé 50.000-100.000 ára gamalt en ritmál ekki nema um 5.000 ára gamalt.  Af þessu sést 

að í þúsundir ára var eina leið tungumálsins að heila í gegnum eyrun en þegar ritmálið varð til 

þurfti heilinn að sinna nýju hlutverki, að sjá fyrir sér orðin og læra að tengja stafi og önnur 

rituð tákn við mælt mál. Heilinn hefur því þróunarlega séð haft skamman tíma til að þróa 

svæði innan heilans til lestrar miðað við hve langan tíma hann hefur haft til að aðlagast 

talmálinu.52  

 Í nútímasamfélögum skiptir lestur miklu máli fyrir félagslega stöðu manna en óháð 

því hvaða nám maðurinn velur sér, hann þarf alltaf að taka eitthvað bóklegt nám. Áður fyrr 

gátu einstaklingar með dyslexíu valið verklegt nám en í dag krefst nánast allt iðnnám lesturs. 

Til dæmis ef hárgreiðslu- eða matreiðslunemar skila bóklega hluta námsins ekki með 

nægilega góðum árangri er hætta á að þeir geti ekki lokið námi sínu.53    

 Kennarar, foreldrar og aðrir forráðamenn geta séð með ýmsum merkjum strax á unga 

aldri barns hvort það verði mögulega með dyslexíu þegar það eldist. Þessi merki eru meðal 

annars: 

• 3-5 ára barn þekkir ekki stafina í nafninu sínu og á í erfiðleikum með að muna tölur, 

bókstafi og vikudaga. 

• 3-5 ára barn á í erfiðleikum með að læra rím eins og „Bí bí og blaka“ og það ber orð 

oft vitlaust fram.  

• 5-6 ára barn getur ekki tengt stafi við hljóð, á í erfiðleikum með að heyra hvaða orð 

ríma og ber ekki kennsl á og getur ekki skrifað bókstafi. 

• 5-6 ára barn getur ekki borið kennsl á málhljóð og það á í erfiðleikum með að skipta 

orðum í atkvæði.  

• 6-7 ára barn á enn í erfiðleikum með að bera kennsl á og segja hljóð og getur ekki 

lesið einsatkvæðisorð eins og „hús“. 

• 6-7 ára barn gerir lestrarvillur sem bendir til þess eins að það geti ekki breytt 

bókstöfum í hljóð og það á í erfiðleikum með að lesa og neitar að gera það.  
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• 7 ára barn og eldra ber löng orð vitlaust fram, ruglar saman orðum sem hljóma eins, 

hikar þegar það talar og á í erfiðleikum með að læra nöfn, dagsetningar og 

símanúmer. 

• 7 ára barn og eldra á í erfiðleikum með að lesa smáorð og sleppir úr hluta orða.54  

 Samkvæmt Ronald Davis og Eldon M. Braun er dyslexía ekki aðeins náðargáfa heldur 

einnig sérstakt fyrirbæri sem bætir einstaklinginn. Þrátt fyrir að einstaklingar með dyslexíu 

þrói ekki náðargáfuna á sama hátt þá eiga þeir ýmislegt sameiginlegt. Þeir eru meðal annars 

almennt forvitnari en þeir sem ekki eru með dyslexíu, mjög meðvitaðir um umhverfi sitt, 

hugsa frekar í myndum en í orðum, hafa frjótt ímyndunarafl og hafa ríkt innsæi og næmi. 

Margir frægir einstaklingar eru/voru með dyslexíu og þó að dyslexía geri einstakling ekki 

sjálfkrafa að snillingi í einhverju þá getur það verið gott fyrir sjálfsmat þeirra að vita að hugur 

þeirra starfar á svipaðan hátt og hugur frægra einstaklinga. Dæmi um frægt fólk með dyslexíu 

er til dæmis Albert Einstein, Winston Churchill, Whoopi Goldberg, Tom Cruise, Jay Leno, 

Leonardo da Vinci, Walt Disney, J.K. Rowling og Quentin Tarantino.55   

4.2.1 Hvað er hægt að gera við dyslexíu? 
Rannsóknir hafa sýnt að árangursríkasta aðferðin fyrir einstaklinga með dyslexíu er að þeir 

fái eins fljótt og auðið er þjálfun hjá sérfræðingum í að vinna með vandann. Því fyrr sem 

þjálfunin byrjar því fyrr er hægt að rjúfa vítahring stöðugra ósigra.56     

 Greining á dyslexíu gegnir því hlutverki að kanna hvar einstaklingar eða hópar standa. 

Hægt er að nota slíkar greiningar meðal annars til að gera uppdrátt af þekkingu og færni hjá 

ákveðnum aldurshópi á Íslandi eða til að bera saman við rannsóknir sem hafa verið gerðar 

erlendis. Dæmi eru um að sveitarfélög á landinu kanni stöðu lestrarmála hjá sér með 

reglulegu millibili en slíkt mat getur auðveldað ákvarðanir í framhaldi, hvernig 

vinnubrögðum, fræðslu og fjármagni skuli vera háttað. Tilgangurinn með því að beina mati 

að einstaklingum er oftast sá að auka lífsgæði þeirra. Slíkt mat getur haft það að leiðarljósi að 

greina námsstöðu og villugerðir í lestri og ritun einstaklings, kanna hvar styrk- og veikleikar 

hans liggja, leita útskýringa á litlum námsárangri og greina áhugasvið hans svo einhver dæmi 

séu tekin.57      

 Einstaklingsgreining fer fram á þann hátt að sérfræðingur leggur tiltekið próf fyrir 

nemanda sem aðstoðar hann í að greina hvar vandi nemandans liggur. Niðurstöður 
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greiningarinnar eru að lokum skoðaðar en þær eiga að aðstoða bæði kennara og foreldra í að 

ákveða hvernig beri að haga kennslu og vinnulagi í framhaldinu. Því miður leiðir greiningin 

hins vegar ekki alltaf til kennslufræðilegra aðgerða heldur verður hún oft ekkert meira en 

skýring fyrir kennara og foreldra á litlum árangri nemanda en það getur oft orðið þeim mikill 

léttir. Það er skoðun flestra einstaklinga að góð greining á dyslexíu sé mikilvæg enda ætti hún 

að vera forsenda að breyttum og árangarsríkari vinnubrögðum og grunnur að aðgerðum til að 

mæta þörfum hvers og eins nemanda. Ef allt gengur vel hefur greiningin þær afleiðingar í för 

með sér að námsárangur, sjálfsmynd og líðan nemandans batnar. Auk þess að greining geti 

staðfest áhyggjur foreldra og leitt til léttis getur hún einnig leitt til þjónustu og til þess að 

kennarar afli sér aukinnar þekkingar, aðstoðað þá sem vinna mest með einstaklingnum og ef 

til vill leitt til aukins fjármagns til skóla. Slík greining hefur samt sem áður, eins og þegar 

hefur komið fram, ekki alltaf í för með sér bættar aðstæður fyrir einstaklinginn. Möguleiki er 

á að einstaklingur með dyslexíu sitji uppi með margar greiningar en fái aðstoð sem er ekki 

við hæfi. Í versta falli getur hann verið stimplaður fyrir lífið á grundvelli þess sem hann getur 

ekki í staðinn fyrir að hann sé studdur við það sem hann getur.58       

 Í flestum skólum er ýmis konar námsaðstoð í boði fyrir einstaklinga með dyslexíu og 

með mikilli og góðri þjálfun geta þeir dregið úr eða yfirstigið lestrarvandamál sín. Það hentar 

sumum vel að fá hljóðbækur á meðan það hentar öðrum betur að nota tölvuforrit með 

gervitali. Að sögn sérfræðinga eru árangursríkustu aðferðirnar þær sem leggja megin áherslu 

á að styrkja þau svæði heilans sem tengja bókstafina við hljóðin sem þeir tákna. Mjög 

mikilvægt er að kennslunni sé háttað á þann veg að hún auki lestraráhugann og geri lesturinn 

ánægjulegan.59  

4.3 Samantekt 
Í þessum kafla var fjallað um ákveðna námslega þætti sem geta valdið vanlíðan hjá 

nemendum í grunnskólum. Þessir þættir voru þroskaraskanir og námsörðugleikinn dyslexía 

en innan þroskaraskana kaflans var einblínt á athyglisbrest með ofvirkni, þráhyggju-áráttu og 

Tourette heilkenni. 

 Nemendur með þroskaraskanir og námsörðugleika kljást oft við tilfinningalega 

togstreitu við sjálfa sig. Þroskaraskanir og námserfiðleikar valda nemendum oft erfiðleikum í 

að hemja sig sem veldur því að þeir missa frekar einbeitingu en ella. Fyrir utan þessa 

erfiðleika sem að þeir kljást við eru þeir einnig oft í meiri hættu á félagslegum erfiðleikum. 
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Nemendur sem glíma við slíka erfiðleika ná oft á tíðum verri árangri í námi fái þeir ekki 

viðeigandi aðstoð og sjálfstraust þeirra minnkar. Ég get því ekki annað en dregið þá ályktun 

að þroskaraskanir og námsörðugleikar geta valdið nemendum vanlíðan en minnkandi 

sjálfstraust og félagslegir erfiðleikar eru oft á tíðum talin orsaka vanlíðan.  

 Miðað við tíðni þeirra kvilla sem fjallað var um í þessum kafla segir tölfræðin mér að 

allir kennarar eigi á einhverjum tímapunkti og líklega á hverri skólaönn eftir að kenna 

nemendum sem eiga við þroskaraskanir og/eða námsörðugleika að stríða. Mér þykir það gefa 

ærið tilefni til að allir kennarar séu meðvitaðir um hvað þroskaraskanir og námsörðugleikar 

fela í sér og hvaða úrræða hægt er að leita til að koma betur til móts við þá nemendur. Það 

hlýtur í raun að vera algjör forsenda fyrir því að hægt sé að koma til móts við þessa nemendur 

en lög segja til um að kennarar eigi að koma til móts við þarfir þeirra. Kennarar sem ekki 

þekkja til þessa erfiðleika eru einnig í meiri hættu á að dæma nemendur á þeim grundvelli að 

þeir hvorki sýni viðfangsefninu áhuga né reyna að leggja sig fram við að ná góðum árangri. 

Af þessari umræðu get ég ekki dregið annað en þá ályktun að kennari sem þekki til 

þroskaraskana og námsörðugleika sé betri kennari þar sem nemendur hans með 

þroskaraskanir og/eða námsörðugleika hljóta að ná betri námsárangri þegar kennarinn kemur 

til móts við raunverulegar þarfir þeirra.  
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5. Heilsufarslegir þættir 
Gildandi lög um heilbrigðisþjónustu kveða á um heilsugæslu í grunnskólum. Heilsugæsla 

grunnskólabarna kemur í beinu framhaldi af ung- og smábarnavernd. Aðal markmið 

skólaheilsugæslu er að stuðla að því að börn fái að vaxa og dafna, þroskast og stunda nám sitt 

við bestu andlegu-, líkamlegu- og félagslegu skilyrði sem kostur er á. Skólaheilsugæslan 

stefnir að því að efla heilbrigði nemenda og auka vellíðan þeirra.60   

Í þessum kafla verður fjallað um ýmsa heilsufarslega þætti sem geta valdið vanlíðan 

hjá nemendum í grunnskólum. Þessir þættir eru mataræði og líkamsþyngd, áföll, 

hreyfihömlun, streita og svefntruflanir en í lok kaflans er að finna stutta samantekt úr 

kaflanum og þær ályktanir sem ég dreg af honum. 

5.1 Mataræði og líkamsþyngd 
Tíðni barna sem eiga við offituvandamál að stríða er að aukast á flestum stöðum í heiminum 

og hefur tíðnin fjórfaldast frá byrjun 20. aldar. Á Íslandi í dag eru um 20% barna á aldrinum 

tveggja til fimmtán ára of þung en athuganir á þróun líkamsþyngdar sýna að mikill meirihluti 

barna sem eru of þung í byrjun skólagöngu eiga við sama vandamál að stríða þegar þau ná 

fullorðinsaldri. Það er hins vegar einungis um eitt af hverju þremur börnum sem er of þungt 

við tveggja ára aldur enn of þungt við 6 ára aldur. Af þessu má glögglega sjá að 

þyngdarþróun á fyrstu árum ævinnar skiptir miklu máli en of mikil líkamsþyngd í upphafi 

skólagöngu er talið hættumerki.61      

 Það sem helst er talið orsaka aukna líkamsþyngd barna í dag er að finna í breyttu 

mataræði og hreyfingu miðað við síðustu áratugi. Mörg börn eru ekki einungis farin að borða 

óreglulega og meira en líkami þeirra þarf heldur eru þau hætt að hreyfa sig eins mikið. Það 

þarf ekki mikið að bregða út af vananum, til að umframþyngd safnist upp. Rannsókn á heilsu 

og lífskjörum ungs fólks sem fór fram árið 2006 á vegum Háskólans á Akureyri og 

Lýðheilsustöðvar sýnir áhugaverðar niðurstöður. Alls tóku 166 grunnskólar þátt í 

rannsókninni sem fór fram í 6., 8. og 10. bekk en um 11.800 nemendur svöruðu spurningum 

varðandi viðfangsefni rannsóknarinnar. Þar kemur fram að hlutfall nemenda í 6. bekk sem 

borða ávexti 5 sinnum í viku eða oftar er 65% en lækkar í 39% hjá nemendum í 10. bekk. 

Þróunin er hins vegar þveröfug þegar spurt er um sælgætisneyslu en 7% nemenda í 6. bekk 

borða sælgæti oftar en 5 sinnum í viku á meðan 21% nemenda í 10. bekk gera það. Það skal 

þó tekið fram að ávaxtaneysla nemendanna í öllum árgöngunum er nokkuð meiri en 
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sælgætisneysla þeirra. Samhliða versnandi mataræði grunnskólanemenda minnkar hreyfing 

þeirra eftir því sem þau eldast. Á meðan um 22% stelpna í 6. bekk hreyfa sig daglega utan 

skólatíma hreyfir sig einungis ein af hverjum tíu í 10. bekk. Svipaða sögu er að segja af 

strákunum, um 30% þeirra í 6. bekk hreyfa sig daglega utan skólatíma en um 19% í 10. bekk. 

Ástæðan fyrir minni hreyfingu barna má meðal annars rekja til aukinnar sjónvarps- og 

tölvunotkunar.62          

 Meðal of þungra einstaklinga er tíðni ýmissa kvilla og alvarlegra sjúkdóma mun 

algengari en hjá þeim sem eru í kjörþyngd en offita eykur líkur á sjúkdómum jafnvel strax á 

unga aldri. Niðurstöður rannsóknar sem var gerð árið 2000-2001 á Eyjafjarðarsvæðinu á 

vegum Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri sýna að offita tengist bæði slökum námsárangri 

og slakri líðan nemenda í 10. bekk en slík tengsl var hins vegar ekki að finna í yngri bekkjum. 

Börn sem þjást af offitu eru ekki einungis líklegri til að glíma við vandann þegar þau verða 

eldri heldur gætu þau einnig þurft að takast á við ýmsar andlegar og félagslegar afleiðingar.63   

5.1.1 Hvað er hægt að gera til að koma í veg fyrir eða minnka líkur á að offituvandamál 
barna komi upp? 
Besta leiðin til að koma í veg fyrir offituvandamál barna er öflug forvarnarstarfsemi en sé 

þyngdin þegar orðið vandamál hjá þeim gildir að því seinna sem tekið er á vandamálinu því 

erfiðara verður að vinna bug á því. Það á að vera í verkahring foreldra að ákveða hvað á að 

borða en hætti börn ekki að borða þegar þau eru orðið södd verður að grípa til markviss 

aðhalds. Foreldrar eiga ekki að hvetja börn sín til að klára matinn af disknum séu þau orðin 

södd og mikilvægt er að þau borði reglulega og á hverjum morgni skal borða morgunmat. 

Börn sem ekki borða morgunmat eru líkleg til að þjást af of lágum blóðsykri en 

afleiðingarnar af því eru ekki einungis þreyta og slappleiki heldur einnig einbeitingarskortur 

og eirðarleysi. Auk þess að borða hóflega er nauðsynlegt að auka við hreyfingu. Rannsóknir 

sýna að fái ungbörn brjóstamjólk eru minni líkur á að þau verði of þung við 6 ára aldur en 

talið er að brjóstagjöf geti hjálpað börnum að hafa stjórn á mataræði sínu seinna meir. Einnig 

sýna rannsóknir að foreldrar verða að vera góðar fyrirmyndir í þessu sem öðru, það er að 

borða hollt og í hófi þar sem sterk tengsl eru á milli mataræðis foreldra og barna. Séu börn 

orðin of þung og of feit þurfa þau að fá aðstoð og sérstaka meðhöndlun sem getur meðal 

                                                 
62 Inga Þórsdóttir [án árs], Næring og aðbúnaður barna í grunnskólum [án árs], Þóroddur Bjarnason o.fl. 2006:2, 
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63 Magnús Ólafsson o.fl. 2002:6, 49 
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annars falið í sér eitthvað að ofangreindum atriðum, svo sem að borða hollt og reglulega um 

leið og aukið er við hreyfingu.64       

 Í lögum grunnskóla er kveðið á um að það sé í hlutverki skólastjóra hvers grunnskóla 

að fylgjast með því að nemendur hans njóti heilsugæslu í skólanum sem hann starfar við. Í 

handbókum sem gefin eru út af flestum ef ekki öllum grunnskólum landsins er oft að finna 

stuttar leiðbeiningar um hvernig matarvenjum barna skuli vera háttað. Dæmi um þetta er til 

dæmis að finna í handbók heimilanna frá Lundarskóla á Akureyri en þar er lögð áhersla á 

mikilvægi þess að börn borði reglulega og hafi með sér hollt og gott nesti. Í þessum sömu 

handbókum kemur fram að það er í hlutverki skólahjúkrunarfræðinga að vigta nemendur 

nokkrum sinnum yfir grunnskólaferilinn en það er meðal annars gert til að sjá hvernig 

þyngdarþróun nemenda er. Í flestum handbókum er einnig að finna upplýsingar um 

símanúmer og netföng skólahjúkrunarfræðinga og skólalækna svo foreldrar geti fengið nánari 

upplýsingar til dæmis um hvernig best sé að haga mataræði barna sinna. Lögð er áhersla á 

mikilvægi þess að hafa gott samstarf milli starfsfólks skólaheilsugæslu og foreldra og/eða 

aðra forráðamanna, skólastjórnanda, kennara og aðra sem koma á einhvern hátt að málefnum 

nemenda.65  

5.2 Áföll  
Einstaklingar sem verða fyrir erfiðri lífsreynslu eins og ástvinamissi, lenda í bílslysi, 

jarðskjálfta, snjóflóði eða bruna verða í langflestum tilvikum fyrir miklu áfalli en börn eru 

sérstaklega viðkvæm við aðstæður sem þessar. Börn sem lenda í slíkri lífsreynslu fara að 

efast um að umhverfi þeirra sé öruggt og þau vita ekki hverju þau geta átt von á. Rannsóknir 

hafa sýnt að börn sem verða fyrir þesskonar reynslu fyrir 11 ára aldur eru um þrisvar sinnum 

líklegri til að þurfa að kljást við sálræn einkenni síðar meir heldur en börn sem upplifa 

svipaða reynslu sem unglingar eða fullorðnir einstaklingar. Börn eiga hins vegar auðveldar 

með en fullorðið fólk að vinna úr slíkri reynslu fái þau nægan stuðning frá til dæmis 

foreldrum og öðrum fjölskyldumeðlimum, vinum og kennurum. Mikilvægt er að slík hjálp 

berist sem allra fyrst eftir áfallið.66     

 Börn sem eru í yngstu bekkjum grunnskóla eru farin að gera sér grein fyrir hvað 

varanlegur missir felur í sér. Sum börn verða mjög upptekin af áfallinu eða atburðum sem 

tengjast því en það getur komið verulega niður á skólagöngu þeirra þar sem þessar 

hugleiðingar trufla einbeitingu þeirra í skólanum. Ýmsar tilfinningar geta skotið upp kollinum 
                                                 
64 Inga Þórsdóttir [án árs], Magnús Ólafsson o.fl. 2002:49, Ólafur Sæmundsson 2001:14   
65 Handbók heimilanna [án árs]:98-99, Lög um grunnskóla 2007 
66 DeWolfe [án árs]:3, Ingimar Eydal 2005  
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svo sem sektarkennd, samviskubit, tilfinning um að hafa ekki staðið sig, reiði yfir því að ekki 

hafi tekist að koma í veg fyrir atburðinn og óskhyggja um að geta hafa komið í veg fyrir 

hann. Unglingar bregðast við áföllum á svipaðan hátt og fullorðnir einstaklingar. Þeim gæti 

fundist heimurinn óréttlátur og ef unglingur hefur lifað af lífshættulegar aðstæður getur það 

haft þær afleiðingar í för með sér að hann upplifi sig ódauðlegan þannig að hann fer að taka 

ýmiskonar áhættur með líf sitt, áfengis- og vímuefnaneysla gæti aukist. Aðrir unglingar gætu 

hins vegar fundið til hræðslu við að fara frá heimili sínu og orðið í framhaldi af því mjög 

heimakærir.67    

 Börn geta brugðist við á ólíkan hátt eftir atburði sem valda áfalli. Helstu einkenni 

barna eftir slíkt áfall er að þau byrja að hafa áhyggjur af öryggi fjölskyldunnar og framtíðinni, 

verða hrædd við að sofa ein og eiga erfitt með svefn, fá auknar martraðir, afturhvarf í þroska, 

fá ýmis líkamleg einkenni eins og höfuðverk og uppköst og almenn hræðsla við umhverfið 

grípur þau. Þau geta einnig átt það til að lenda í uppnámi og fara þá að gráta eða verða reið af 

litlu tilefni.68  

5.2.1 Hvað er hægt að gera þegar börn lenda í áfalli?  
Hægt er að gera ýmislegt til að lina þjáningar barna eftir áfall. Mikilvægt er að halda öllum 

daglegum athöfnum í sama horfi og fyrir áfallið. Allt á að vera eins heimafyrir og það var 

áður, matur og skóli eiga að vera á sama tíma sem og háttatími. Með þessu móti eykst 

öryggistilfinning barns og það verður auðveldara fyrir það að ná stjórn á aðstæðum sínum 

aftur. Foreldrar og/eða aðrir forráðamenn skulu leyfa barni sem orðið hefur fyrir áfalli að vera 

í meiri líkamlegri snertingu við þá en áður, faðma það oftar, leyfa því að sofa hjá þeim og 

fylgja þeim oftar en vanalega óski það eftir því. Börn bregðast við áfalli á mismunandi hátt 

og hvort sem þau verða dofin og fjarlæg eða sýna mikinn skapofsa skal alltaf svara 

spurningum þeirra af hreinskilni og með þolinmæði, jafnvel þótt þau spyrji síendurtekið sömu 

spurninga.69   

 Innan sumra grunnskóla er að finna svokallað áfallateymi en hlutverk þess er að 

skipuleggja og framkvæma áætlun sem kveður á um hvernig áfallahjálp innan skólans skuli 

háttað. Með áætluninni er til dæmis reynt að styðja nemendur þegar áföll dynja á eins og ef 

dauðsfall verður. Hlutverk teymisins er auk þess að sjá um ytra skipulag, styðja kennara í 

starfi og aðstoða aðra sem tengjast málinu. Það er misjafnt eftir skólum hverjir sitja í slíku 
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teymi en oft eru það til dæmis skólastjóri, hjúkrunarfræðingur, námsráðgjafi, prestur, 

stuðningskennari og umsjónarkennari.70  

5.3 Hreyfihömlun 
Hugtakið hreyfihömlun er hægt að skilgreina á mismunandi hátt en hér verður fjallað um 

hreyfihömlun sem skerta hreyfifærni sem er bæði varanleg og leiðir til fötlunar. Það er 

mikilvægt að átta sig á að þó að barn sé skilgreint með ákveðna tegund hreyfihömlunar þá 

segir það ansi lítið um það ástand sem barnið er í. Til nánari glöggvunar á þessu er gott að 

taka dæmi af börnum með heilalömun. Hreyfihömlun þeirra getur verið frá því að vera 

tiltekinn við einungis einn útlim til í að nánast allar viljastýrðar hreyfingar séu þeim 

óframkvæmanlegar. Ástandið er mjög ólíkt við þessar tvennar aðstæður en í fyrra tilvikinu 

gæti hreyfihömlunin til dæmis verið bundin við annan fót barns sem veldur því að það haltrar 

þegar það gengur. Í seinna tilvikinu er barnið hins vegar bundið hjólastól og nánast eða 

jafnvel alveg ókleift að bjarga sér sjálft.71   

 Vegna þess hve skilgreiningar hreyfihömlunar eru á reiki og hve dreifing er 

mismunandi eftir aldurshópum er erfitt að fá nákvæmar tölur um tíðni hreyfihömlunar. Það er 

þó oft talið að um hálft prósent barna séu hreyfihömluð en það samsvarar því að um 20-25 

hreyfihömluð börn fæðist árlega á Íslandi ef miðað er við að um 4500 börn fæðist hér á 

hverju ári. Börn sem fæðast með heilalömun eða með klofinn hrygg eru fjölmennasti hópur 

barna með hreyfihömlun. Vegna fötlunar sinnar þurfa þau mikla aðstoð í daglegu lífi en 

miklar líkur eru á að þau skorti einnig greindar-, félags- og tilfinningaþroska. Auk þess eru 

hreyfihömluð börn sem hafa miðtaugakerfi sem starfar ekki með eðlilegum hætti líkleg til að 

þurfa að kljást við ýmsar aðrar tegundir fatlanna svo sem sjón- og heyrnargalla, 

greindarskerðingu, málhamlanir, geðræn vandamál, einbeitingaerfiðleika og krampa svo 

einhver dæmi séu tekin.72     

5.3.1 Hvað er hægt að gera til að aðstoða börn með hreyfihömlun? 
Ýmis úrræði eru til aðstoðar hreyfihamlaðra barna en ein áhrifamesta aðferðin til að draga úr 

áhrifum hreyfihömlunar á líf þeirra er markviss og alhliða þjálfun. Til að byrja með skiptir 

sjúkraþjálfun gríðarlegu máli en síðar þarf aðstoð annars fagfólks. Þátttaka í daglegu amstri er 

öllum mönnum mikilvæg en með því að taka þátt í hinum ýmsum verkum við ýmsar 

aðstæður finna menn meðal annars tilgang með lífinu. Þátttaka hreyfihamlaðra barna eins og 
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annarra einstaklinga er þeim því afar mikilvæg. Rannsókn sem Snæfríður Þóra Egilson gerði 

fyrir fáeinum árum á hreyfihömluðum börnum sýnir að samspil umhverfis, nemenda og 

viðfangsefna ræður mestu um þátttöku hreyfihamlaðra nemenda. Þessum þörfum nemenda 

geta grunnskólar mætt að mörgu leyti en í rannsókninni kom einnig fram að skólar og 

kennarar væru misúrræðagóðir. Gott dæmi um úrræðagóða lausn er þegar kennari útvegaði 

hreyfihömluðum nemanda sínum hest til að hann gæti komið með í vettvangsferð bekkjarins. 

Kennarinn stuðlaði með þessari lausn að þátttöku nemandans en það skal einnig tekið fram að 

aðstoðarmaður og tveir foreldrar komu með í ferðina þannig að fyllsta öryggis var gætt.73    

 Aðrar leiðir til að mæta þörfum hreyfihamlaðra barna er að veita þeim aukna 

sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, talkennslu og þjálfun í að tjá sig. Undanfarin ár hefur svo og mikil 

framför átt sér stað í hjálpartækjum fyrir hreyfihamlaða, til dæmis má nefna rafknúna 

hjólastóla og tölvubúnað sem aðstoðar hreyfihömluðum einstaklingum að tjá sig.74  

 Í almenna hluta Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2006 stendur: 
 

Grunnskólar eiga að taka við öllum börnum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til 

líkama og sálar, félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Þetta á við um 

fötluð börn og ófötluð, afburðagreind og greindarskert og allt þar á milli.... 
 

Samkvæmt lögum eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi í grunnskólum og 

sveitarfélögum er skylt að sjá öllum nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum. Stefna 

stjórnvalda er sú að fatlaðir nemendur stundi nám með öðrum nemendum eftir því sem 

kostur er. 75 
 

Í lögum um grunnskóla kemur svo og fram að það er í hlutverki menntamálaráðuneytisins að 

fylgjast með að allir grunnskólar á Íslandi eigi möguleika á sérfræðiþjónustu og að hver og 

einn nemandi fái kennslu við hæfi. Í skólahúsi á meðal annars að vera aðgengi og aðstaða 

fyrir fatlaða og aðstaða til sérfræðiþjónustu við nemendur. Þessum lögum ber grunnskólum á 

landinu að fara eftir til að geta mætt þörfum hreyfihamlaðra nemanda.76    

5.4 Streita 
Skilgreina má streitu sem eðlileg viðbrögð mannslíkamans við kröfum, hættum og/eða álagi 

en börn geta ekki síður en fullorðnir þjáðst af streitu. Þegar einstaklingur þarf að takast á við 

eitthvað sem virðist honum óyfirstíganlegt verður hann undir eðlilegum kringumstæðum 

stressaður. Afleiðingin af þessu er meðal annars að hjartslátturinn eykst, blóðþrýstingurinn 
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hækkar, spennan í liðamótum og vöðvum eykst, sviti myndast og hnútur kemur í magann. 

Helstu einkenni streitu eru háls-, herða- og bakverkir en auk þess óróleiki, höfuðverkur, 

pirringur, einbeitingarerfiðleikar, svimi, brjóstsviði og svefntruflanir. Einstaklingurinn er 

andlega í ójafnvægi og óöruggur.77      

 Afleiðingar streitu er af ýmsum toga. Síendurteknar svefntruflanir geta leitt til 

aukinnar streitu en stöðug streita slítur ekki einungis líffæri heldur verður líkaminn næmari 

fyrir pestum, hætta á sjúkdómum eykst og líkaminn eldist hraðar en ella. Orsakir streitu eru 

margar og mjög einstaklingsbundnar. Algengir streituvaldar í nútímasamfélagi eru meðal 

annars hjónabands- eða fjölskylduerfiðleikar, álag og/eða óánægja í starfi og 

fjárhagserfiðleikar. Streituvaldar geta þó einnig verið mun minni í sniðum en til dæmis það 

að einhver uppgötvi skyndilega að hann sé að verða seinn í vinnuna getur valdið streitu. Hjá 

börnum eru helstu streituvaldar erfiðleikar í skóla (einelti, einbeitingarskortur, námsleiði, 

erfiðleikar með námsefni og svo framvegis), erfiðleikar í fjölskyldunni (ósætti milli 

fjölskyldumeðlima, nýtt systkini, heimilisofbeldi, skilnaður foreldra og svo framvegis) og 

önnur atriði eins og fráfall ættingja, foreldrar fjarverandi í langan tíma og flutningar.78   

5.4.1 Hvað er hægt að gera til að draga úr streitu? 
Börn hafa oft mikla hreyfiþörf sem getur verið afar hentugt þar sem regluleg hreyfing og 

útivera er ein besta leiðin til að losna við streitu sem hefur safnast upp í líkamanum. 

Reglulegt og hollt mataræði, góður svefn, slökun og næg hvíld er grundvöllur fyrir vellíðan 

sem minnkar svo streitu. Foreldrar og aðrir forráðamenn barna sem eru með streitueinkenni 

geta fengið aðstoð hjá skólahjúkrunarfræðingi/skólalækni eða á næstu heilsugæslustöð um 

hvað sé hægt að gera til að draga úr streitu barna sinna. Besta ráðið er hins vegar, eins og svo 

oft áður, að fyrirbyggja að börn fái streitu en það er hægt með ofangreindum atriðum, það er 

hreyfingu, hollu mataræði og nægum svefn svo dæmi séu tekin.79   

5.5 Svefntruflanir 
Svefn er mjög mikilvæg forsenda fyrir eðlilegri starfsemi líkamans og góðri heilsu en 

svefnleysi getur bæði valdið vanlíðan og þreytu yfir daginn auk þess sem svefnleysi til 

lengdar eykur hættuna á geðrænum vandamálum og öðrum kvillum. Tímabundið svefnleysi 

veldur hins vegar minni einbeitingu og truflar minni og rökhugsun. Afleiðingin af þessu getur 

birst í verri árangri í skóla og/eða vinnu og haft slæm áhrif á samskipti við aðra einstaklinga. 
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Hjá fullorðnum getur svefnleysi verið hættulegt ef tekið er tillit til hve þreyta skerðir 

hæfileika þeirra í akstri.80    

 Svefnþörf er mjög einstaklingsbundin en að meðaltali þarf fullorðinn einstaklingur um 

8 klukkustunda svefn á sólarhring en sumum gæti dugað 6 klukkustundir í svefn á meðan 

aðrir gætu þurft allt að 10 klukkustunda svefn. Ársgamalt barn þarf hins vegar að meðaltali 

12 klukkustunda svefn á sólarhring en svefnþörf barna styttist um stundarfjórðung á hverju 

ári eftir það. Samkvæmt þessu þarf 9 ára gamalt barn 10 klukkustunda svefn á sólarhring og 

13 ára gamalt barn 9 klukkustundir í svefn. Svefntruflanir eru nokkuð algengar en talið er að 

um einn af hverjum fimm Vesturlandabúa þjáist af svefntruflunum einhvern tímann á ævinni. 

Bæði börn og fullorðnir geta lent í að þjást af svefntruflunum en það er þó algengast að þær 

komi fram með aldrinum.81     

 Svefnleysi, kæfisvefn og streita er einn helsti orsakavaldur svefntruflana. Svefnleysi 

er þegar einstaklingur vill sofa en getur ekki sofnað en kæfisvefn er þegar einstaklingur hættir 

að anda í svefni. Fólk sem þjáist af kæfisvefni á ekki í vandræðum með að sofna en vegna 

minnkandi súrefnis í blóðinu eru það viðbrögð líkamans að vekja viðkomandi í nokkrar 

sekúndur í hvert skipti með þeim afleiðingum að fólk hvílist síður. Aðrir orsakavaldar 

svefntruflana eru meðal annars óheilbrigður lífsstíll (til dæmis kaffi, áfengi og reykingar), 

vaktavinna, ferðaþreyta, óhentugir umhverfisþættir svo sem of kalt eða of heitt í herbergi, 

lyfjanotkun, meðganga, fótaóeirð í svefni og svefngöngur.82 

5.5.1 Hvað er hægt að gera til að draga úr eða losna við svefntruflanir? 
Það er hægt að gera ýmislegt til að draga úr og jafnvel losna alveg við svefntruflanir til að 

bæta svefninn. Einstaklingur sem þjáist af svefntruflunum skal ávallt fara á fætur á sama tíma 

á hverjum morgni og fara alltaf að sofa á svipuðum tíma. Hann skal ekki leggja sig á daginn. 

Regluleg líkamsrækt hefur góð áhrif á svefninn en forðast skal að stunda óreglulega 

líkamsrækt og seint á kvöldin. Rólegheit, slökun og dauf lýsing á kvöldin auðvelda svefn og 

heitt bað eða heit sturta rétt fyrir svefn getur einnig auðveldað svefn. Það hjálpar mörgum að 

fá sér létta máltíð fyrir svefninn en forðast skal að drekka kaffi, te og kók á kvöldin. Þar sem 

áfengi truflar svefn skal forðast að drekka áfenga drykki. Hitastigið í svefnherberginu skal 

vera hæfilegt og gluggi skal vera opinn til að ferskt loft komist inn og auk þess er gott að hafa 

herbergið dimmt. Draga skal úr hávaða úr nánasta umhverfi eins mögulegt og hægt er. Rúmið 

                                                 
80 Ýmir Vésteinsson [án árs]  
81 Bryndís Benediktsdóttir 2000, KF 2000:26, Ýmir Vésteinsson [án árs] 
82 Svefntruflanir og slæmar svefnvenjur [án árs], Ýmir Vésteinsson [án árs]  
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skal einnig vera þægilegt en forðast skal að horfa á sjónvarpið í því. Ef einstaklingur á erfitt 

með að sofna er ráðlagt að fara fram úr og lesa til dæmis bók eða hlusta á rólega tónlist. Þegar 

þreytan fer að sækja að aftur skal farið upp í rúm á ný. Ef framangreind atriði duga ekki til að 

draga úr eða losna við svefntruflanir er ráðlagt að leita frekari ráða hjá lækni. Svefnlyf geta 

hjálpað mikið til við að rjúfa vítahring svefnleysis en notkun til lengri tíma gerir oftast lítið 

gagn og getur verið skaðleg.83      

 Eins og þegar hefur komið fram þá er það í hlutverki skólahjúkrunarfræðings og 

skólalæknis að veita heilbrigðisráðgjöf og fræðslu. Foreldrar geta því alltaf fengið aðstoð og 

leiðbeiningar hjá þeim, meðal annars með svefntruflanir barna. Skólahjúkrunarfræðingur og 

skólalæknir vilja hafa gott samstarf á milli heimila og skóla og af þeim ástæðum eiga 

foreldrar að vera óhræddir við að hafa samband við þá hafi þeir einhverjar spurningar og/eða 

vantar frekari leiðsögn.84  

5.6 Samantekt 
Í kaflanum var fjallað um ákveðna heilsufarslega þætti sem geta valdið vanlíðan hjá 

nemendum í grunnskólum. Þessir þættir voru mataræði og líkamsþyngd, áföll, hreyfihömlun, 

streita og svefntruflanir.  

Hér að framan var fjallað um að offita barna tengdist slakri líðan og slökum 

námsárangri. Áföll trufla einbeitingu þeirra, hreyfihömlun getur einangrað börn félagslega, 

streita veldur því að þau eru í ójafnvægi og óörugg og svefntruflanir valda minni einbeitingu 

og trufla rökhugsun. Að mínu mati er alltaf hægt að rekja erfiðleika í einbeitingu og 

rökhugsun að einhverju leyti til þess að börnum líði ekki nógu vel, þau eru of þreytt, það er of 

mikið álag á þeim, þau eru með lélega sjálfsmynd og svo framvegis. Ofantalin atriði sýna vel 

að heilsufarslegir þættir geta haft vanlíðan í för með sér. 

 Eftir gerð þessa kafla hef ég séð að mikil áhersla er ávallt lögð á að leita strax leiða til 

að leysa vandamál þegar þau skjóta upp kollinum, því fyrr sem tekið er á vandanum því betri 

árangur næst. Það er því gríðarlega mikilvægt að grunnskólar og foreldrar hafi einhverja 

fyrirfram mótaða áætlun til að grípa til um leið og vandamál skjóta upp kollinum svo 

árangurinn verði sem bestur. Samvinna kennara, hjúkrunarfræðings/skólalæknis og 

foreldra/forráðamanna skipta miklu máli í þessu sambandi. Það vakti einnig athygli mína hve 

mikil áhersla er lögð á að stunda reglulega líkamsrækt til að takast á við hina ýmsu erfiðleika, 

svo sem í mataræði og líkamsþyngd, streitu og svefntruflanir sem aftur ýtir undir betri 

                                                 
83 Bryndís Benediktsdóttir 2000 
84 Engidalsskóli [án árs]:8  
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námsárangur. Þessar staðreyndir sýna vel hve líkamsrækt er gríðarlega mikilvæg í 

grunnskólum sem og víða. Líkamsræktina ætti því aldrei að skera niður, allra síst með tilliti 

til þess, eins og kom fram í kaflanum, að offituvandamál barna er að aukast með hverju ári 

sem líður. Í raun væri raunhæfara að auka hana í skólum en með því móti væri að mínu mati 

verið að koma betur til móts við þarfir nútímasamfélags. 
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6. Umræður - Lokaorð 
Í þessari ritgerð var fjallað um nokkra félagslega-, námslega- og heilsufarslega þætti er varða 

líðan nemenda í grunnskólum og til hvaða aðgerða hægt er að grípa til að koma í veg fyrir 

hugsanlega vanlíðan sem fylgir í kjölfarið eða auka vellíðan þeirra. Innan félagslega þáttarins 

var fjallað um einelti, reykingar og vímuefnaneyslu. Innan námslega þáttarins var hins vegar 

fjallað um þroskaraskanir og námsörðugleikann dyslexíu og að lokum var fjallað um 

mataræði og líkamsþyngd, áföll, hreyfihömlun, streitu og svefntruflanir innan heilsufarslega 

þáttarins. Í upphafi ritgerðarinnar var einnig að finna nokkuð greinargóða lýsingu á viðhorfi 

til barna í dag og á árum áður og hvernig hugtakið vellíðan lýsir sér.  

 Eftir gerð þessarar ritgerðar hef ég komist að því að viðhorf til barna hefur batnað til 

muna síðustu ár og áratugi og að vellíðan meðal barna er ekki sjálfgefinn hlutur. Það eru 

fjölmargir þættir sem geta haft áhrif á líðan grunnskólabarna. Þessir þættir geta ýmist tengst 

félagslegum-, námslegum- og heilsufarslegum þáttum. Félagslegir þættir eins og einelti, 

reykingar og vímuefnaneysla barna getur orsakað dauða langt um aldur fram. Námslegir 

þættir eins og þroskaraskanir og námsörðugleikar geta minnkað sjálfstraust barna og þau eiga 

í meiri hættu á félagslegum erfiðleikum en börn sem ekki glíma við þess konar raskanir og 

örðugleika. Að lokum geta heilsufarslegir þættir eins og offita, áföll, hreyfihömlun, streita og 

svefntruflanir til dæmis valdið slökum námsárangri, félagslegri einangrun, óöryggi og 

einbeitingarskorti. Öll þessi dæmi sýna vel hvernig þeir ákveðnu þættir sem hafa verið til 

umfjöllunar í ritgerðinni geta á einn eða annan hátt haft neikvæð áhrif á líðan nemenda í 

grunnskólum. Ástæðurnar fyrir því að börn verða fyrir barðinu á slíkum þáttum eru oft að 

finna í því umhverfi sem þau lifa og hrærast í dags daglega en einnig eru ástæðurnar oft á 

tíðum að finna í líffræðilegri virkni þeirra. Eftir gerð þessarar ritgerðar hef ég einnig komist 

að því að til fjölmargra aðferða er hægt að grípa til að koma í veg fyrir hugsanlega vanlíðan í 

kjölfarið eða til að auka vellíðan þeirra. Þar virðast góðar fyrirmyndir, viðeigandi aðstoð og 

góðar aðstæður í umhverfinu oft skipta miklu máli.  

 Rannsókn sem var gerð á Akureyri veturinn 2000-2001 í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla 

á starfssvæði heilsugæslustöðvarinnar sýnir áhugaverðar niðurstöður. Þær sýna það sem lengi 

hefur verið vitað, að því betur sem nemendum líður því betur gengur þeim í námi.85 Þeir 

þættir sem ég hef fjallað um í ritgerðinni eiga það sameiginlegt að orsaka vanlíðan hjá 

nemendum á einn eða annan hátt. Með tilliti til þeirrar staðreyndar að líðan nemenda skiptir 

svona miklu máli varðandi námsárangur þeirra hlýtur að ýta undir mikilvægi þess að kennarar 

                                                 
85 Magnús Ólafsson o.fl. 2002:49 
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séu vel að sér í þáttum sem geta valdið vanlíðan hjá nemendum. Það liggur í hlutarins eðli að 

kennarar sem eru vel að sér í slíkum þáttum eru líklegri til að skila af sér betri námsárangri 

hjá nemendum en ella. Þetta geta þeir gert með því að leggja sitt af mörkum til að aðstoða 

nemendur í að líða vel, bæði með því að aðstoða þá við að takast á við vandamál sín og með 

því að leiðbeina þeim hvar þeir geti fengið viðeigandi aðstoð. Góður stuðningur skiptir ávallt 

miklu máli. 

 Ég hef einnig komist að því að hlutverk kennarans er mun meira en að kenna 

nemendum hin ýmsu fög. Fyrir utan það að þeir þurfa að vera vel að sér í því viðfangsefni 

sem þeir eru að kenna þurfa þeir sömuleiðis að vera vel að sér í þeim þáttum sem geta valdið 

vanlíðan hjá nemendum, til dæmis þeim þáttum sem ég fjallaði um í ritgerðinni. Ástæðan 

fyrir því er meðal annars sú að betri námsárangur næst, eins og þegar hefur komið fram. 

Flestir ef ekki allir kennarar vilja að nemendur þeirra nái góðum árangri í námi en ein aðal 

forsendan til að það geti gerst er að kennarar skapi hentugar aðstæður til náms. Þar gegnir 

vellíðan mjög stóru hlutverki.   

 Í ritgerðinni kemur fram að þegar vandamál skýtur upp kollinum er það mjög 

mikilvægt að kennarar, sem og aðrir er koma að uppeldi barna, bregðist strax við því. Því fyrr 

sem tekið er á vandanum því fyrr og betri árangurs má vænta. Það er því mikilvægt að 

grunnskólar hafi áætlun um hvernig eigi að bregðast við ef eitthvað kemur uppá. Þekking 

kennarans á slíkum þáttum og hafa verið í umfjöllun minni er svo og æskileg til að kennarar 

geti brugðist rétt við slíkar aðstæður. Því betur sem kennari er að sér í slíkum þáttum hlýtur 

að stuðla að því að hann sé færari í að bregðast rétt við er vandamál myndast. Í þessu 

sambandi má einnig nefna hvað forvarnir eru mikilvægar og það að komið sé í veg fyrir að 

aðstæður sem auka líkur á að til dæmis heilsufarsvandi skapist.  

 Ég hef mikið velt því fyrir mér hvort það sé ekki í raun bara óraunhæft, miðað við þær 

samfélagsaðstæður sem eru við lýði í dag, að finna nemanda sem ekki þjáist af einhverjum 

þeim atriðum sem fjallað var um í ritgerðinni. Væri það þá ekki fullkominn nemandi? Ég er 

nokkuð sannfærð um að allir þjást einhvern tímann á grunnskólaferlinum af einhverjum 

framangreindum þáttum, mismikið þó. Mörg börn og unglingar lenda í eineltisaðstæðum, 

kynnast áfengi og vímuefnum og kljást við þroskaraskanir og námsörðugleika að einhverju 

marki og öll börn lenda í því á einhverjum tímapunkti að koma í skólann illa sofinn og/eða 

með streitueinkenni. Með tilliti til þess hve góð líðan barna skiptir miklu máli og að öll börn 

lenda í að finna til vanlíðunnar að einhverju marki á einhverjum tímapunkti í lífi sínu vaknar 

upp sú spurning hjá mér hvort það sé ekki æskilegt að kennarar séu enn betur að sér í slíkum 

þáttum og fjallað var um í ritgerðinni? Gætu þeir ekki með því móti komið enn betur til móts 
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við þarfir hvers og eins nemanda og vonandi minnkað prósentutöluna fyrir þá sem líður mjög 

oft eða alltaf illa í grunnskólum?    
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